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PREFÁCIO DA 2• EDIÇÃO
Esta oportunidade, que a Editora me oferece, evoca-me, com um laivo de tristeza, as
salas de aula do casarão da rua Moncotvo Filho. Evoca-me, dentre os professores e colegas, a
figura austera, mas moça e simpática, do Professor San Tiago Dantas que vinha de prestar brilhantemente concurso. Ele impunha, com a sua mera presença, silêncio, respeito, admiração.
Fluente, metódico, lógico, em linguagem escorreita, precisa e concisa, expunha lições de Direito Civil. Em orações que se não interrompiam, no seu encadeamento gramatical, tomava
claras as suas elucubrações sobre a matéria. Aspectos mais dificeis da disciplina, conceitos
imprecisos, distinções obscuras, o seu espirita privilegiado tomava-os acessíveis - tinha ele
essa qualidade singular de expor as noções mais dificeis de modo que parecessem fáceis. Não
se furtava após as aulas de, solícito, espancar as poucas dúvidas que restavam. Entrementes,
na ilharga do curso, estimulava vocações e amparava alunos no inicio da carreira.
San Tiago Dantas ingressou na política e cultivou a literatura. Produziu uma
obra-prima de ensaio, ''O Quixote: um apólogo de alma ocidental", em que dá uma interpretação nova e genial do cavaleiro andante. Na politica foi, numa época conturbada, deputado e
Ministro.
Em 1950, ao prefaciar o livro de um moço, festejou a passagem, nas letras jurídicas
brasileiras, da literatura exegética abundante para as investigações de caráter dogmático.
Solicitado pelas suas outras ocupações e desaparecido prematuramente, não pôde deixar a
obra dogmática desejada, que expusesse, de modo sistemático e abrangente, todo o Direito
Civil, um Tratado, um Manual, um Curso. As suas aulas, recolhidas por um aluno, e muito
solicitadas, foram publicadas pela Editora, mas não constituem evidentemente a obra que
do Professor se poderia esperar.
Contudo, como jurista e advogado, o Professor San Tiago Dantas deixou pareceres
primorosos e um estudo sobre a evolução dos contratos, que a Editora ora divulga em 2" edição. Nos pareceres se entremostra a fecundidade do raciocínio lógico, desde a fixação das
premissas até as conclusões. O Autor estabelece os lineamentos conceptuais, a doutrina relativa ao caso, revela a seguir a espécie, o caso sob consulta para, afinal, concluir, fazendo a
adaptação.
Em muitos desses pareceres, o Autor estuda princípios gerais do Direito, tais como a
ocasião em que a propriedade imóvel se transfere, em face da desapropriação; as regras da
interpretação; a retroatividade das leis; o conceito de contrato com pessoa a declarar, distinguindo-o da estipulação em favor de terceiros; a distinção, como meio de proteção ao comprador, entre a anulação por causa do erro, a rescisão por inadimplemento e o vicio redibitório; a
diferença sutil entre normas especiais e normas singulares e a regra geral de que a lei nova
não revoga as exceções à lei geral; a eficácia dos decretos, das portarias e dos regulamentos.
Há considerações de muita valia acerca de interpretação do artigo 627 do Código Civil revogado, para o entendimento que se deve ter acerca da noção de "pleno discernimen-
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to", esposada pelo artigo 1.860 do Código Civil novo, e sobre a interpretação do artigo 225
do anterior Código Civil, para cimentar a conclusão de que a perda do usufruto dos bens dos
filhos, pelo viúvo que tem filhos do cônjuge falecido, independe de sentença e não acarreta
por si só a perda da administração de tais bens.
Pode à primeira vista parecer que as considerações que o Autor faz acerca da lesão
enorrníssima hajam perdido atualidade em face de o Código Civil novo, em parte inovando,
ter assegurado o equilíbrio das prestações no momento da celebração do contrato e posteriormente (estado de perigo, lesão, motivos imprevisíveis, onerosidade excessiva); mas, no parecer em questão, discutem-se e se aclaram problemas sempre atuais, tais como a interpretação
restritiva, a retroatividade das leis, a eficácia de transação e, sobretudo, a renúncia ao beneficio da lesão e os contratos em que pode ser invocado.
O estudo sobre a evolução do direito contratual e dos princípios gerais que regem os
contratos (autonomia da vontade, supremacia da ordem pública e obrigatoriedade das convenções) é assaz conhecido e freqüentemente citado. Ressalta sobretudo nele o tratamento dado
à noção de contratos coativos, à imprevisão e às obrigações de valor, e aos motores de evolução dos contratos, a saber, a intervenção crescente do Estado e o sentido solidarista, manifestado, inclusive, na proteção dispensada ao consumidor. Matéria sempre atual, portanto.
Renovou-se esta publicação em boa hora, no ano em que entrou em vigor o novo Código Civil, quando questões e temas voltaram a ser agitados, também como homenagem,
nunca suficiente, à memória do Professor, jurista, advogado e estadista notável que iluminou e ilumina, com a sua inteligência fecunda, as letras jurídicas nacionais.

E. Chamoun

...

"

EVOLUÇAO CONTEMPORANEA
DO DIREITO CONTRATUAL

EVOLUÇÃO CONTEMPORÂNEA
DO DIREITO CONTRATUAL
1. A teoria dos contratos tem sido considerada, tanto nos sistemas derivados do direito romano, como nos derivados da common /aw, uma das
partes mais estáveis e perfeitas do direito civil. Dependendo, menos do que
outras, dos particularismos de cada época e sociedade, pode ela alcançarcomo o direito das obrigações, em que se integra - a universalidade e a
racionalidade, que lhe têm permitido adaptar-se, sem derrogação de princípios ou modificações de sistema, a novas exigências econômicas e a diferentes condições de convívio social.
A constituição da doutrina dos contratos como produto extremo da lógica jurídica representa, porém, o termo de uma evolução, através da qual
foram sendo eliminadas normas e restrições sem fundamento racional, ao
mesmo tempo que se criavam princípios flexíveis, capazes de veicular as
imposições do interesse público, sem quebra do sistema.
Toda essa evolução está terminada, em suas linhas e princípios gerais,
no fim do século XVIII, e se traduz nas codificações do século seguinte,
que deram normas ao surto econômico do capitalismo moderno. Não há
exagero em dizer que o direito contratual foi um dos instrumentos mais eficazes da expansão capitalista em sua primeira etapa, como o direito das sociedades, especialmente das sociedades por ações, seria o instrumento da
segunda, caracterizada pela concentração econômica, pelo desenvolvimento pleno do mercado de capitais e pelas grandes empresas.
O direito contratual do início do século XIX forneceu os meios simples e seguros de dar eficácia jurídica a todas as combinaçõesde interesse;
aumentou, pela eliminação quase completa do formalismo, o coeficiente
de segurança das transações; abriu espaço à lei da oferta e da procura, levantando as restrições legais à liberdade de estipular; e se é certo que dei-

xou de proteger os socialmente fracos, criou oportunidades amplas para
os socialmente fortes, que emergiam de todas as camadas sociais, aceitando riscos e fundando novas riquezas.

4

SAN TIAGO DANTAS

Princípios gerais da doutrina dos contratos
2. Sobre três princípios se fundou, em sua forma evolutiva final, o direito dos contratos: 1
a) sobre o princípio da autonomia da vontade:
b) sobre o princípio da supremacia da ordem pública;
c) sobre o princípio da obrigatoriedade das convenções, limitada pela
escusa de força maior.
3. O primeiro desses princípios foi o que se afirmou em contraste
mais sensível com o direito anterior, e por isso há quem veja nele o traço característico da doutrina contratual do início do século XIX. Esse princípio
se traduz, em primeiro lugar, na liberdade reconhecida às partes de estipularem o que lhes convier, fazendo de sua convenção uma verdadeira norma
jurídica, que entre elas opera como lei. Neste sentido, o princípio de autonomia da vontade se opõe à tipicidade do contrato, observada em certas fa-

Sobre os princípios gerais do direito dos contratos, cf. quanto ao direito italiano, além
de tratados e obras sobre as obrigações em geral, FRANCESCO MESSINEO, Dottrina generale de/ Contratto, ed. Giufré, Milão, pâgs. 10 e segs.; FRANCESCO
FERRARA, Teoria dei contratti, ed. Jovene. Sobre o direito inglês: ANSON, Principies ofthe English Law ofContracts, 19th, pâgs. I e segs. No direito francês, tem dedicado especial atenção ao argumento L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif
français, II, n° 13 e passim; La publicisation du contrat, in Recuei/ Lambert, III, pág.
143; Aperçu général des tendances actuelles de la Théorie des contrats, in Revue Trim.
de Droit Civil, 1937, pág. I; cf. ainda: PLANIOL-RIPERT, Traité pratique de Droit
Civil français, VI; os estudos in Recuei/ Geny, II, de RIPERT, PERREAU,
JOSSERAND e outros; G MAUDRAY, Descontrais d'apres la recente codification
privée faite aux États Unis. Sobre o direito suíço das obrigações: A. VON TUHR,
Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, ed. Mohr (Siebeck), I, §§ 24 e
segs. Sobre o direito alemão: LEONHARD, Allgemeine Schuldrecht des BGB, l, pág.
259; RUDOLF STAMMLER, Das Recht der Schuldverhtiltnisse in seinen allgemeinen
Lehren, ed. Giutentag. Sobre o direito belga: HENRI DE PAGE, Traité élém. de Droit
Civil belge, ed. Bruylant, II, págs. 454, 461 e segs., e passim. Sobre o direito português: I.
GALVÃO TELLES, Dos contratos em geral, ed. Coimbra, págs. 43-59. Sobre o direito
brasileiro: M. I. CARVALHO DE MENDONÇA, Doutrina e prática das obrigações,
ed. Freitas Bastos, II, pâgs. 137 e segs; LACERDA DE ALMEIDA, Obrigações, §§
50-65; CLÓVIS BEVILÁQUA, Direito das Obrigações; o principal trabalho brasileiro versando o tema é a monografia de ARNOLDO MEDEIROS DA FONSECA, Caso
. fortuito e teoria da imprevisão; cf., ainda, DARCY BESSONE, Aspectos da evolução da
teoria dos contratos. Um estudo geral interpretativo da evolução dos contratos, sem aplicação especial a qualquer sistema de direito positivo, é o de JOSEPH ZAKSAS, Les
transformations du contrai et leur loi, ed. Sirey.
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ses históricas do direito civil: o conteúdo dos contratos depende exclusivamente do interesse das partes; todas as combinações podem ser nele abrigadas,
desde que, como veremos ao examinar o princípio seguinte, não ofendam a ordem pública e os bons costumes.
A autonomia da vontade ainda se traduz na liberdade de contratar, isto
é, de contrair ou não um vínculo contratual. 2 É através deste conceito que a
doutrina do contrato se liga à da propriedade, traduzindo a liberdade irrestrita, de que goza o proprietário, de comprometer ou não, segundo seus interesses, o seu patrimônio. Não poderia ser chamado contrato, em face
desse conceito, o vínculo que a alguém fosse imposto por lei, ainda que se
revestisse de aparência contratual.
O princípio da autonomia da vontade, expresso na liberdade contratual e na liberdade de contratar, não foi, porém, jamais entendido e afirmado
como princípio absoluto, a salvo de contrastes e limitações. Assim como
nunca se concebeu o direito de propriedade como senhoria absoluta e ilimitada, afirmando-se, pelo contrário, limitações legais de ordem pública e
privada aos poderes do proprietário, assim nunca se afirmou o princípio de
autonomia da vontade como faculdade de contratar tudo que aprouvesse às
partes, sem limites e censuras de ordem jurídica e moral. 3
4. Esses limites se exprimem no segundo princípio acima enunciado:
o da supremacia da ordem pública. Dele decorre a proibição dos pactos
contrários à lei e aos bons costumes, e o estabelecimento de normas específicas de caráter imperativo, que as partes não podem derrogar convencionalmente, as quais constituem o ius cogens contratual. O direito dos
contratos apresenta-se, assim, constituído de dois grupos de normas jurídicas: normas imperativas, isto é, inderrogáveis pelas partes, nas quais se
'traduzem as imposições da ordem pública; e normas supletivas ou declarativas, isto é, aplicáveis se as partes não dispuserem de outro modo, sobre
as quais prevalece a autonomia da vontade. 4
Comparando a legislação civil e comercial do início do século XIX
com a que se veio a editar no fim do século e, sobretudo, no início do seguinte, é fácil observar o aumento quantitativo e qualitativo das normas imperativas, principalmente através do direito especial. Quer isso dizer que,

2
3
4

F. MESSINEO, op. cit., pág. 12.
J. ZAKSAS, op. cit., págs. 114 e 176 e segs.
F. FERRARA, Trattato di Diritto Civile Italiano, vol. I, pág. 59; R. STAMMLER, op.
cit., pág. 55; REGELSBERGER, Pandekten, L, pág. 129.
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sob condições sociais diferentes das que cercaram o primeiro surto do capitalismo industrial no Ocidente, o princípio da autonomia da vontade entrou a perder terreno para o da supremacia da ordem pública. É possível
que, onde as peculiaridades do desenvolvimento econômico de uma sociedade venham a criar um período de expansão capitalista, um movimento
em sentido contrário se venha a observar, ampliando-se o campo da autonomia da vontade.
5. O terceiro princípio- o da obrigatoriedade das convenções- pode
ser considerado simples formulação diversa do da autonomia da vontade,
já que ambos se exprimem na regra de que o contrato faz lei entre as partes. Mas, enquanto o princípio da autonomia da vontade mira essencialmente o momento da estipulação e da conclusão do contrato, o da
obrigatoriedade mira os seus efeitos e conseqüências. 5 O que as partes,
por mútuo acordo, estipularam e aceitaram, deverá ser cumprido (pacta
sunt servanda) sob pena de execução patrimonial. Esses dois elementos- a
obrigatoriedade do compromisso e a execução sobre os bens do devedorrepresentam o estágio final da evolução do direito dos contratos, depois de
desaparecidas as formas de execução sobre a pessoa do devedor, e de superadas as distinções técnicas entre os contratos e os simples pactos, dos quais,
no direito antigo, podia resultar um debitum, mas não uma obrigação. 6
O princípio da obrigatoriedade, estando vinculado ao sistema de execução patrimonial, conduz à necessidade de se converter em dinheiro a
prestação não cumprida pelo devedor, não só no caso em que esta teria consistido numfacere ou num nonfacere do devedor, mas também no de se
tomar impraticável a entrega da própria coisa prometida, e de se dever proporcionar ao credor o equivalente da prestação.
6. A essas características do direito contratual plenamente evoluído,
deve ser acrescentada uma outra, que constitui, por assim dizer, o limite
técnico do princípio da obrigatoriedade: a regra de que a obrigação contratual se extingue se a prestação se tornar impossíveipor caso fortuito ou motivo de força maior. 7 Essa norma, que ó direito moderno adotou como um

5
6
7

M. PLANIOL, Traité élémentaire de Droit Civil, II, pág. 18 e nota; págs. 160 e segs.
G PACCIONI, Dei contratti in generale, págs. 3 e segs.
M. PLANIOL, Traité élém., II, págs. 247 e segs.; R. DE RUGGIERO, lstituzione, III,
pág. 129; VON TUHR, op. cit., II, pág. 828; STAMMLER, op. cit., págs. 106 e segs.
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dos fundamentos axiomáticos da doutrina das obrigações, tem origem em
necessidades práticas do direito romano, e já se tem observado que não corresponde a um princípio incontrastável de eqüidade natural. Pois nada se
oporia a que o devedor indenizasse o credor, em caso de impossibilidade da
prestação, pelo menos na medida em que essa indenização não onerasse o
seu patrimônio mais do que o faria a própria prestação.8 Desta última doutrina se aproxima o sistema inglês, menos influenciado pelo romano, ao incluir a impossibilidade no âmbito dafrustation.
A norma de que a impossibilidade da prestação por caso fortuito exonera o devedor de sua obrigação (casus a nu/lo praestantur) constitui, no
direito contratual plenamente evoluído das grandes codificações, o único
limite ao princípio da obrigatoriedade. Requisito dessa impossibilidade é
que ela seja objetiva e absoluta; uma impossibilidade subjetiva e relativa,
ainda que tornasse excepcionalmente gravosa a obrigação, não teria a força
de liberar o devedor. Seria uma simples difficultas, que outrora, no entender dos post-glosadores, non tollit obligationem sed excusat a mora, mas
da qual acabou por triunfar, na época do liberalismo jurídico, o princípio da
obrigatoriedade da convenção.
7. Tais são as características gerais com que se apresenta, na época
das codificações, o direito contratual. Regido pelos princípios da autonomia da vontade, da supremacia da ordem pública e da obrigatoriedade das
convenções, ele oferecia ao capitalismo industrial nascente um poderoso
instrumento de ascensão, adaptável a todas as necessidades da circulação
de riquezas. Era, ao mesmo tempo, a obra mais acabada do racionalismo jurídico, não só pelo fundamento lógico de suas regras e princípios, como
pela flexibilidade dos seus quadros sistemáticos.
O ponto de flexibilidade máxima do sistema, que iria ser posto à prova nas décadas seguintes, era a interpenetração dos princípios da autonomia da vontade e da supremacia da ordem pública, cujo contraste anima
toda a legislação contratual. Graças a essa articulação, o Estado expandiria
o número e a importância das normas imperativas, diminuindo a área da liberdade contratual, sem que o sistema se alterasse. Os escritores que viram
no crescimento das normas imperativas uma quebra de sistema no direito
dos contratos, nem sempre atentaram suficientemente nessa flexibilidade
do sistema, que admitia a expansão ou o retraimento das exigências da or-

8

LUZZATO, Caso fortuito aforza maggiore come limite alia responsabilità contrattuale,
pág. 24; BREGSTEIN, Rapport au Congrês pour Pub/ication du droit privé, pág. 2.
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dem pública. É certo que, comparando o direito contratual das grandes codificações ao que resulta das múltiplas leis gerais e especiais posteriores à
1a e à 28 Guerras Mundiais, o observador surpreende o contraste entre o reduzido número de normas imperativas que limitava, naquele primeiro tempo, a liberdade das partes, e o grande número das que, hoje, estreitam o
território em que às partes é lícito escolher. 9 Mas essa transformação de fundo não comprometeu a integridade da forma, isto é, não ofendeu a pureza técnica do sistema contratual, que se achava apto a recebê-la. Em outros pontos,
sofreu o sistema revogações mais ou menos relevantes, e é provável que outras
lhe venham a ser impostas, dadas as tendências observadas na economia contemporânea.

As transformações sociais e sua repercussão no
Direito dos Contratos
8. Duas são as causas que influenciam a evolução da teoria dos contratos, exercendo pressões crescentes sobre a sua estrutura sistemática:
a) o sentido solidarista, que prepondera na política contemporânea
dos Estados democráticos; 10
b) a intervenção crescente do Estado nas relações econômicas, para
exercer, por órgãos próprios, um número cada vez maior de atividades.
9. A política econômica e social dos Estados democráticos, na época
em que se formou o capitalismo industrial moderno, foi essencialmente individualista, e o direito privado fixou essa tendência em suas normas e institutos. A legislação teve em mira, naquele período, favorecer o dinamismo
da sociedade, dando garantias e instrumentos à ascensão dos indivíduos,
que se conseguiam impor ao meio social em regime de plena concorrência.
O direito contratual, tal como se acha compendiado nas grandes codificações oitocentistas, foi um dos instrumentos jurídicos mais eficazes desse dinamismo, ao lado da reforma do direito de propriedade e do direito
hereditário, a qual veio abolir privilégios das antigas classes dirigentes e
romper os vínculos anteriores entre a propriedade do solo e o poder político. Uma nova classe de empresários e proprietários ascendeu à direção da
sociedade, favorecida, entre outros fatores, pela eficácia e simplicidade das
convenções pela suspensão de todos os entraves opostos no direito anterior

9
1O

L. JOSSERAND, op. cit., in Recuei/ Lambert, III, pág. 143.
Cf. G. RIPPERT, Le régime démocratique et de droit civil moderne, 1936.
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ao livre jogo dos interesses econômicos, desde a abolição das normas repressivas da usura e da lesão até a queda do formalismo. A livre concorrência, a lei da oferta e da procura, foram, então, as leis naturais reguladoras do
conteúdo das convenções, restringindo-se ao mínimo as normas jurídicas
que cerceavam os seus efeitos. 11
10. A primeira transformação de longo alcance, observada na matéria, surge quando os particulares se prevalecem da liberdade contratual justamente para eliminarem de suas atividades e relações econômicas a lei da
oferta e da procura e o regime de concorrência, iniciando os consórcios de
empresas, que viriam a assumir as formas de trusts e cartéis. Antes de chegar a um estado de saturação econômica, em que voltaria a ser benevolente
para com os consórcios, a sociedade capitalista reagiria contra eles, condenando os contratos destinados a eliminar ou modificar arbitrariamente as
condições de concorrência. 12 As leis anti-trust exprimem a concepção de
que a liberdade econômica não é um princípio absoluto, em nome do qual
se possam admitir os próprios pactos que excluem tal liberdade, mas é um
regime social e econômico a defender mesmo contra a liberdade individual, se esta o ameaçar.

Política so/idarista e normas de economia dirigida
11. As transformações subseqüentes da política dos Estados democráticos, com reflexo no direito contratual, foram inspiradas pelo princípio
da solidariedade social, que, desde o meado do século XIX, tendem aprevalecer, por influência das,id.éias socialistas, sobre o individualismo puro
do período anterior. Nasce a tese da proteção social dos mais fracos, destinada a corrigir as conseqüências desumanas do liberalismo jurídico- favorecendo o empregado em relação ao empregador; o devedor em relação
ao credor; o inquilino em relação ao senhorio; a vítima em relação ao autor do dano, ou ao seu responsável indireto; o consumidor em relação ao
fomecedor. 13

11

Sobre as relações entre o direito privado e o capitalismo moderno, v.: ALEXANDRE
LEIST, Privatrecht und Kapitalismus in 19: JAHRHUNDERT, ed. Mohr (Siebeck}.
12 H. DECUGIS, ROBERT E. OLDS, SIGFRIED TSCHIERSCHKY, Etude sur /e régime juridique des Ententes industriel/es, ed. S. des N., pãg. 9 e passim; ARTURO
CAPUTO,/ Consorzi d'lmprese, ed. Giufré, pãg. 96; LAMMERS, La législation sur
les carieis etles trusts, 1927.
13 L. JOSSERAND, Evolution et actualités.
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Foi sob a influência desse pensamento solidarista, que se elaboraram
muitas normas restritivas da liberdade contratual, com que os autores têm
caracterizado o chamado dirigismo contratual. Algumas são novos princípios e imperativos de ordem pública, cujo ingresso no direito positivo restringe a esfera da autonomia da vontade, mas não confunde os quadros
sistemáticos elaborados. Outras parecem atingir esses quadros, embora
sem subvertê-los, obrigando-nos a atentar na natureza e particularidades do
contrato como instituto.
Em sua maioria, as normas imperativas em questão restringem simplesmente a liberdade de estipular. Uma proíbe que se aumente, a não ser
sob certas condições, os aluguéis de um imóvel, ou submete a certos limites
a faculdade de rescindir a locação; outra limita a um mínimo legal os salários e fixa consectários naturais (natura/ia negoti1) ao contrato de trabalho;
outra estabelece tabela de preços para a venda de artigos de primeira necessidade; outra impede que se estipulem juros, ou que se alcancem lucros,
acima de certos máximos legais. Em todos esses casos não é lícito ver nas
imposições que o interesse público faz à autonomia da vontade uma revogação do sistema dos contratos. Este foi concebido, graças ao contraste dos
princípios da autonomia e da ordem pública, com a flexibilidade necessária para que o Poder público faça respeitar nas convenções, sem quebra de
sistema, as manifestações ocasionais ou permanentes do interesse geral.
12. Outras normas, menos numerosas, parecem, entretanto, pôr em
xeque, de maneira mais direta, as concepções básicas da doutrina dos contratos.
São elas, sobretudo, as que não se limitam a fixar total ou parcialmente o conteúdo dos contratos, mas chegam a criar a obrigação de contratar,
atingindo assim o princípio da autonomia, não só na sua primeira manifestação, que é a liberdade contratual, mas também na segunda, que é a liberdade de contrair ou não uma obrigação. As leis que obrigam a vender,
aplicáveis em regra a produtores e fornecedores de gêneros alimentícios ou
de matérias-primas; as que obrigam a produzir, aplicáveis a industriais, cujos estabelecimentos são solicitados pelo Poder Público a aceitar e executar
determinadas encomendas; as que obrigam a comprar, aplicáveis sobretudo nas subscrições compulsórias de empréstimos públicos, dão lugar a contratos coativos, em que a autonomia da vontade se reduz a um simples ato
de obediência, para evitar a imposição de sanções legais.
Devemos concluir que a convenção firmada por imposição de lei perde as características de contrato?
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É certo que essa convenção se distancia da forma regular do contrato,
pois a vontade deixa de se manifestar, ali, em ambas as suas funções- a de
definir o conteúdo das obrigações e a de consentir em assumi-las. Mas também é certo que as obrigações contraídas por quem vende, compra ou transporta, sob as condições e preços de uma tarifa legal, e com o impedimento
de reter as mercadorias, de que é proprietário, ou de recusar os serviços,
que está habilitado a prestar, não são obrigações ex-lege, isentas de qualquer conteúdo voluntário. Elas representam, de qualquer modo, o último
elo de uma cadeia de atos voluntários praticados pelo agente, e embora a
convenção final para venda da coisa, ou prestação do serviço, já esteja
predeterminada por sua atividade anterior, é à vontade que os seus efeitos
têm de ser, em última análise, imputados.
Essa observação nos leva a compreender que entre os conceitos de lei
e de contrato não existe uma oposição essencial, mas uma continuidade. As
obrigações, quer as chamadas obrigações legais, quer as contratuais, encontram na lei, isto é, na norma jurídica, o seu primeiro fundamento. Legais são aquelas cujo conteúdo e obrigatoriedade se integram unicamente
com os elementos fornecidos pela própria lei. Contratuais são aquelas cujo
conteúdo e obrigatoriedade se integram, não só com os elementos fornecidos pela própria lei, mas também com outros elaborados pela vontade.
Sejam os elementos elaborados pela vontade mais numerosos ou menos, não se modifica, nem se perde a natureza contratual da obrigação. Bastará que ela dependa para seu nascimento de um único ato de vontade, para
que mereça tecnicamente o nome de contratual. Eis por que não podemos
negar o caráter de contrato às convenções coativas do direito moderno,
nem devemos pretender que elas subvertem o sistema do direito contratual.

Restrições ao princípio da obrigatoriedade
- Revisão dos contratos
13. A concepção solidarista, que tem inspirado as reformas recentes
do direito das obrigações, não atingiu apenas o domínio da autonomia da
vontade. Atingiu também a obrigatoriedade das convenções. E se podemos dizer que o princípio da autonomia da vontade não foi lesado por qualquer das inovações verificadas, limitando-se a sofrer, diante do princípio
de supremacia da ordem pública, restrições compatíveis com o seu elastério, não podemos negar que o da obrigatoriedade das convenções tem sido
atingido por algumas das novas tendências. Sobretudo pela tendência, que
se fez sentir na época da Ia Guerra Mundial, para a revisão das obrigações
tornadas, em virtude de circunstâncias imprevisíveis, excessivamente onerosas para o devedor.
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A doutrina da escusa da obrigação por dificuldades supervenientes ao
acordo de vontade inicial, originou-se, como é notório, 14 no direito dos
post-glosadores, sob a influência das normas de fundo ético e religioso, que
suavizaram o direito civil, adaptando-o às necessidades de uma sociedade
economicamente involuída e de baixo nível de vida como foi a medieval.
No século XV, sob a influência do capitalismo comercial nascente,
que reclamava regras menos incertas e uma segura discriminação do risco
econômico, já a regra começa a declinar, excluindo-se do seu âmbito, com
apoio na lição, até então não seguida, de BARTOLO, as obrigações de dar
coisas fungíveis. Desde então, a história da difficultas como escusa dos
efeitos moratórias é tributária da história das crises econômicas e dos períodos de depressão, até que o advento do liberalismo econômico e do direito
civil do século XIX relega ao esquecimento temporário o engenhoso instrumento de correção do rigorismo romano.
A época de esquecimento terminaria no primeiro quartel do século
XX, quando as idéias solidaristas, pendendo para a proteção do devedor, e
a crise econômica posterior à 1a Guerra Mundial, determinando um período
de depressão, fizeram renascer, sob diversos fundamentos teóricos, a idéia
de que uma alteração substancial das condições gerais, que devem cercar a
execução do contrato, autoriza o devedor, mesmo que a prestação não se tenha tornado objetivamente impossível, a pedir a revisão ou a extinção da
sua obrigação.

14. O primeiro fundamento apresentado para esta doutrina consistiu
na suposição de uma vontade tácita das partes de se desobrigarem, se as
condições atuais estivessem radicalmente mudadas no momento da execução. É a cláusula rebus sic stantibus, cujas origens e fundamento foram estudados exaustivamente nos ensaios de PFAFF (1898), FRITZ (1900) e
OSTI ( 1912). 15 Tendo alcançado uma reputação científica considerável nos
séculos XVII e XVIII, declinou no século seguinte e não readquiriu crédito
doutrinário entre os escritores contemporâneos.
No direito inglês, entretanto, a norma se insinuou como implied terms
ou implied conditions, até que na doutrina mais recente tem deixado de ser

14
15

G. OSTI, La cosidetta clausala "rebus sic stantibus" nel suo sviluppo storico, in Rivista di Diritto Civile, 1812, págs. I e segs.; BREGSTEIN, op. cit., pág. 8.
PFAFF, Die klausel "rebus sic stantibus" in der Doktrin und der osterr. Gesselzgebung, in Festschrift fur Ungarn; FRITZE, Clausula rebus sic stantibus, in Archiv f
burgerl., Recht, 1900, págs. 29 e segs.
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considerada uma cláusula tácita, implícita na vontade das partes, para ser
vista como norma jurídica. 16
15. A outra orientação se inclinam os autores que, como
WINDSCHEID, não querem buscar na vontade concreta das partes a cláusula implícita da resolução pela dificuldade superveniente, e também não
querem fazer derivar a regra do direito positivo. Buscando uma base negocial para o princípio, entendem eles que a manutenção de condições gerais
no curso do contrato, semelhantes às que prevaleciam no momento da conclusão, constitui um pressuposto objetivo da vontade declarada pelas partes, tenham estas tido ou não consciência de sua imanência na convenção. 17
A estas teorias se aparentam as opiniões dos que fundam a revisão do
contrato no princípio da boa-fé, em que se baseia, não a teoria dos contratos, mas a dos atos jurídicos em geral. Entendem eles que seria contrário à
boa fé dos negócios exigir uma prestação tornada extraordinariamente gravosa pela mudança superveniente das condições gerais, quando é certo que
o devedor, se tivesse podido prever essa mudança, não assumiria a obrigação. A jurisprudência alemã acolheu algumas vezes essa doutrina, na época
em que a depressão econômica consecutiva à la Guerra Mundial tornou
inexeqüíveis, naquele país, sem ruína total do devedor, muitos contratos de
execução contínua ou de prestação a termo. 18
16. Uma formulação diferente da doutrina foi a que se processou em
França, sob a denominação de teoria da imprevisão. Coube ao Conselho de
Estado, durante a 1a Guerra Mundial, afirmar, em oposição à Corte de Cassação, a doutrina de que as obrigações tornadas excessivamente onerosas
em virtude da superveniência de circunstâncias gerais imprevisíveis, não
podiam ser exigidas sem revisão. Essa doutrina foi consagrada na chamada
Lei Faillot de 21.5 .1918, e afinal se constituiu na teoria da imprevisão, 19 se-

16 MONAIR, Legal effects ofwar; POLLOCK, Principies ofContract, 12• ed. por P.H.
WINFIELD, págs. 222 e segs.
17 WINDSCHEID, Die Lehre von der Voraussetzung, 1890.
18 V. BREGSTEIN, op. cit., pág. 8.
19 PLANIOL, Traité élém., II, págs. 166 e segs. O estudo e a formação dessa teoria tem
sido objeto de numerosas teses francesas: GUEULETT, Effets juridiques de la guerre
sur les contrats, Paris, 1919; MAURY, Essai sur la notion d'équivalence, Toulouse,
1920; FYOT, Essa i d 'une justification nouvelle de la Théorie de I 'imprévision, Dijon, 1921; VOIRIN, De I 'imprévision dans les rapports de droit privé, Nancy,
1922; AUVORNY, L 'imprévision, Paris, 1929; FOULA, Les caracteres de la notion
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gundo a qual são requisitos indispensáveis para que o devedor se exonere
de sua obrigação ou possa obter a sua revisão judicial, 1°, a modificação
substancial das condições gerais, tornando excepcionalmente gravosa a
execução da obrigação; 2°, a imprevisibilidade dessa modificação ao tempo em que se concluiu o contrato.
'

17. A doutrina da revisão das obrigações por dificuldades supervenientes imprevisíveis encontrou seu campo de aplicação na fase de depressão
econômica, que se estendeu entre as duas Guerras Mundiais. Na Alemanha, a queda vertiginosa do poder aquisitivo da moeda, e em todos os países as violentas modificações de preços e de mercados tornaram os
contratos sucessivos e dependentes de prestações futuras extremamente
onerosos para os devedores.
Numa economia que se expande, a onerosidade dessas situações é facilmente absorvida pelos beneficios da prosperidade geral. Talvez por isso
não se verificou, depois da Guerra Mundial, no período de prosperidade
que se lhe seguiu, o mesmo apelo que se fez sentir depois da 1a às teorias visando à revisão ou à resolução dos contratos.
São estas doutrinas, em larga medida, os consectários jurídicos da depressão econômica. É certo que os desequilíbrios monetários consecutivos
à Guerra, a rápida queda do poder aquisitivo interno das moedas e as disparidades de câmbio verificadas entre as várias moedas, suscitaram e continuam a suscitar a necessidade de revisão de muitas obrigações. Mas a
doutrina da imprevisão não parece oferecer mais que uma indicação de
rumo à solução desse problema, a qual pode assentar sobre base teórica menos ampla e mais definida. De fato, a perda de poder aquisitivo da moeda, a
alta progressiva de salários, e outros fatores que tornam excessivamente
onerosas, no fim de algum tempo, as obrigações compensadas por preços
fixos, não podem ser consideradas circunstâncias imprevisíveis, no mesmo sentido em que se qualificam de imprevisíveis uma guerra, uma revolução interna, ou uma queda de valores como ade 1929. Tanto mais que as
altas de salários e as modificações de valor da moeda resultam, direta ou
indiretamente, de atos legislativos, administrativos e jurisdicionais do
poder público.

za

za

d'imprévision, Paris, 1938; BARREYRE, L 'évolution et la crise du contrat, Bordeaux, 1937. No direito brasileiro, a obra já apontada de ARNOLDO MEDEIROS DA
FONSECA.
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A alta dos salários e a perda de poder aquisitivo da moeda são fatos
previstos, dentro da economia de tendência inflacionária que o mundo atravessa desde o fim da 28 Guerra Mundial. Na prática dos contratos esses fatos se têm traduzido no desfavor com que são vistos os contratos àforfait, a
preços fixos, como os de empreitada de fornecimento e os de venda de coisa futura, e na inclusão, em muitas convenções, das chamadas cláusulas escalares (escalator c/auses) que admitem uma revisão do preço em função
das modificações de um número-índice, composto principalmente de dados relativos ao valor da mão-de-obra.
Começam a ser também discriminadas, entre as obrigações de dar
certa soma de dinheiro (certae pecuniae), as que têm por objeto não a quantia em si, mas um valor (obrigações de valor). Enquanto as primeiras estão
sob o império do princípio nominalista, isto é, devem ser solvidas com o
número de unidades monetárias indicado no título da dívida, ainda que o
poder aquisitivo daquelas unidades se tenha modificado, as segundas- as
obrigações de valor- devem ser solvidas com a quantia que for capaz de
representar o valor esperado. 20 Essas obrigações escapam, portanto, ao
princípio nominalista, admitindo um reajustamento, em que se leve em
conta a flutuação do poder aquisitivo da moeda.
18. A doutrina revisionista representa um importante temperamento
do princípio da obrigatoriedade dos contratos. Em vez de fazer da impossibilidade objetiva e absoluta por caso fortuito a única escusa da obrigação, ela admite um momento posterior ao acordo de vontades com eficácia
modificativa ou resolutiva, embora a prestação não se tenha tomado impossível.
É incontestável que as reformas legislativas mais recentes tendem a
perfilhar a doutrina da revisão. Embora o seu caráter dominante ainda seja
o de uma doutrina de emergência, introduzida por leis especiais de duração
determinada (v.g., Lei Faillot, de 21.1.1918, lei francesa, de 22.4.1919, lei
belga, de 11.10.1919, lei belga de 20.6.1930), e embora ainda se sustente
que esse caráter provisório lhe é essencial, alguns códigos incorporaram
seus princípios ao direito geral.

20 ASCARELLI, Dívidas de valor. in Problemas das sociedades anônimas e Direito
Comparado, pãg. 179; SCADUTO, I debiti pecuniari e i/ deprezzamento monetario,
ed. Oxford, 1938. Sobre o assunto são fundamentais as obras de NUSSBAUM, Money
in the law, 1939 e ASCARELLI, La Moneta, 1928.
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O novo Código italiano, em seus arts. 1.467 e 1.469, dispôs:

"Art. 1.467. Contralto con prestazioni corrispeltive. - Nei contralti a
esecuzione continuara o periodica ovvero a esecuzione differita, se la soprovvenuta onerosità rientra nell 'alea eccessivamente onerosa per i/ verifarsi avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale
prestazione puo domandaré la risoluzione dei contralto, con gli effelti stabilite dali 'art. 1.458.
La risoluzione non puo essere domandata se la supravvenuta onerosità rientra nell 'alea norma/e dei contralto.
La parte contro la quale à domandata la risoluzione puo evitaria offrendo di modificare equamente /e condizioni dei contralto."
"Art. 1.468. Contralto con obbligazioni di una sola parte. Neli 'ipotesi prevista dali 'articolo precedente, se si tralta di un contralto
nel quale uma sola dei/e parti ha assunto obbligazioni, questa puo chiedere una riduzione dei/a sua prestazione ovvero una modificazione nel/e modalità di esecuzione, su.fficienti per ricondurla ad equità."
"Art. 1.469. Contralto aleatorio. - Le norme degli articoli precedenti non
si applicano ai contratti aleatori per /oro natura e per volontà delle parti."
Também o Cód. Civil do Egito (1949), em seu art. 147:

"Toutefois, lársque, par suite d'évenements exceptionnels, imprévisibles et ayant un caractere de généralité, l'exécution de l'obligation contractuelle, sans devenir impossible, devient excessivement onéreuse de
façon à menacer /e débiteur d 'une perte exorbitante, /e juge peut, suivant
les circonstances et apres avoir pris en considération les intérêts des parties,
réduire, dans une mesure raisonnable, l'obligation devenue excessive.
Toute convention contraíre est nulle."
O Código das Obrigações polonês de 1934, em seu artigo 269, dispunha:
"Lorsque, par suite d'évenements excepcionnels tels que: guerre,
épidémie, perte totale des récoltes et autres cataclysmes naturels,
I 'exécution de la prestation se heurterait à des difficultés excessives ou menacerait I 'une des parties d 'une perte exorbitante, que les parties n 'ont pas
pu prévoir lors de la conclusion du contrai, /e tribunal peut, s 'ii/e juge nécessaire d'apres les principes de la bonnefoi et apres avoir pris en considération les intérêts des deux partis,[IXer /e mode d'exécution, /e montant
de la prestation, ou même prononcer la résolution de la convention."
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No Brasil, o Projeto de Código de Obrigações, em seu art. 32, acolhe
a doutrina nestes termos:

"Quando por força de acontecimentos excepcionais e imprevistos ao
tempo da conclusão do contrato, opõe-se ao exalo cumprimento desta, dificuldade extrema, com prejuízo exorbitante para uma das partes, pode o
juiz, a requerimento do interessado, e considerando com equanimidade a
situação dos contraentes, modificar o cumprimento da obrigação, prorrogando-lhe o termo, ou reduzindo-lhe a importância."
Como observa o mais acatado monografista do tema no Brasil, o Professor ARNALDO MEDEIROS DA FONSECA, a doutrina da revisão entrou no
direito positivo brasileiro através de leis especiais, que atestam a tendência solidarista de nossa legislação posterior ao Código Civil: dec. n° 19.573, de
1931; dec. n° 20.632, de 1931; dec. n° 21.150, de 1934; dec.-lei n° 4.598, de
1942; decs.-leis nos 5.169, de 1943,6.739, de 1944 e 9.669, de 1946 (leis do inquilinato); dec. n° 23.501' de 1933; dec.-lei n° 1.079, de 1939; dec. n° 22.626,
de 1933; dec. n° 23.533, de 1933; dec. n° 23.981' de 1931; dec. n° 24.233, de
1934; dec.-lei n° 150, de 1937; decs.-leis nos 532, 755, 824, 1.001 e 1.002, de
1938; 1.172, 1.230 e 1.089, de 1939; 2.157, de 1940 (reajustamento econômico de dívidas de agricultores); dec.-lei n° 4.759, de 1942; e outros. Essas leis,
como a jurisprudência recente das principais cortes brasileiras, traduzem, em
grande parte, os desequilíbrios econômicos conseqüentes à depressão de 1929,
cujo principal efeito sobre a economia interna brasileira foi a crise da lavoura,
em 1930, e o chamado reajustamento econômico das dívidas de agricultores.

Intervenção direta do Estado nas relações económicas
19. Assim como a política solidarista das democracias conduziu a limitações da autonomia da vontade e a uma importante revogação da doutrina clássica da obrigatoriedade, com a admissão da revisão dos contratos por dificuldades supervenientes, assim a intervenção do Estado nas relações econômicas,
assumindo atividades paralelas às dos particulares, está engendrando e continuará a engendrar problemas de adaptação da teoria contratual.
Quando a intervenção do Estado tem por fim traçar normas e limites à
atividade econômica dos particulares, as normas legais, que dele emanam,
assumem a forma, já anteriormente examinada, de restrições à liberdade
contratual pela ampliação da esfera do interesse público. Quando, porém, é
o próprio Estado que toma a si o desempenho de tais atividades, surgem
problemas de outra natureza, que afetam o interesse geral e põem em crise,
sob certo aspecto, o direito dos contratos.
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Esses problemas são, por ora, particularmente sensíveis nos países de
economia socialista, desempenhando papel de relevo na formação do sistema dos contratos do direito soviético. 21 Mas é inegável que pertencem a
todo sistema jurídico em que o Estado assuma funções complexas na produção e na distribuição de riquezas, organizando empresas ou unidades autônomas, que cooperam e contratam entre si. Sendo independentes quanto
ao objeto e quanto à administração, essas empresas, quer se achem organizadas sob a forma de autarquia, quer se achem constituídas como sociedades, estão habilitadas não só a contratar com particulares, mas também a
contratar com outras empresas estatais congêneres, de cujos serviços ou
fornecimentos necessitam. Sucede, então, que se uma empresa estatal deixa de cumprir as obrigações assumidas para com outra empresa estatal, a
sanção oferecida pela teoria clássica das obrigações -a execução dos bens
do devedor inadimplente- deixa de ter cabimento, pois seus efeitos se voltariam contra o próprio credor, cujo patrimônio se confunde com o do devedor através da comum dependência de um mesmo proprietário.
Por essa razão, o direito soviético dos contratos tem desenvolvido, à
sombra do conceito de sabotagem, um sistema de sanções pessoais contra
os administradores de empresas estatais responsáveis pelo inadimplemento
de contratos.22 Seja essa, ou outra ainda informulada, a solução mais adequada, o certo é que os contratos feitos por empresa estatal com outra empresa estatal não podem ficar, em país socialista ou não, dependendo para sua
boa execução apenas do implemento espontâneo das obrigações.
A necessidade de confiar a empresas estatais um número crescente de
serviços e atividades - necessidade que hoje se observa, tanto em países
plenamente desenvolvidos, como em subdesenvolvidos - impõe como
conseqüência uma adaptação da teoria dos contratos, no tocante às sanções
pelo inadimplemento de obrigações, para que esse instrumento jurídico de

21

V. RENÉ DAVID, Droit Civil Comparé, 1950, págs. 326 e segs. Consultar ainda, sobre o
direito civil soviético, especialmente sobre o assunto em exame, GSOVSKY, Soviet Civil
law, SCHLESINGER, Soviet Legal Theory, 1943.
22 "La véritable sanction, dans /e cas ou une obligation résultant du plan n 'est pas exécutée et ne peut pas être exécutée par um organisme public, c 'est la sanction d'ordre disciplinaire ou pénal qui, apres enquête, pourra être prise contre ceux, directeurs,
employés, ouvriers, kolkhoziens qui seront reconnus responsables de la no-exécution,
que celle-ci provienne de leur incompétence, de leur incurie ou de leur désin desabotage. Des sanctions de cette nature paraissent indispensables dans un ordre socialiste
fondé sur la planiflcation et l'économie dirigées" (R. DAVID, op. cit., pâg. 330).
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cooperação não se tome ineficiente, e não sejam permanentemente insatisfatórios os resultados econômicos daquelas empresas.

Conclusões
20. O exame das características e problemas do direito dos contratos,
no momento atual, conduz às seguintes conclusões:
I) a multiplicação das formas de contratos, na prática contemporânea
dos negócios, prova a vitalidade do princípio da autonomia da vontade,
malgrado as múltiplas manifestações do interesse público, que se traduzem
em limitações e regras coercitivas;
2) o princípio da obrigatoriedade das convenções de direito público e
privado deve sofrer as restrições necessárias para que as obrigações tornadas excessivamente onerosas em conseqüência de atos governamentais ou
de modificações sociais consideráveis e inesperadas sofram uma revisão a
pedido da parte interessada, dentro de limites estabelecidos em lei:
3) é desejável que um sistema de sanções eficazes seja estabelecido
para dar uma força obrigatória mais efetiva aos contratos concluídos entre
empresas pertencentes ou controladas pelo Estado, ou com organismos internacionais.

IGUALDADE PERANTE A LEI E
DUE PROCESS OF LAW

IGUALDADE PERANTE A LEI E
DUE PROCESS OF LAW
Contribuição ao Estudo da Limitação
Constitucional do Poder Legislativo

O problema da lei arbitrária

1. O problema da lei arbitrária, que reúne formalmente todos os elementos da lei, mas fere a consciência jurídica pelo tratamento absurdo ou
caprichoso que impõe a certos casos, determinados em gênero ou espécie,
tem constituído, em todos os sistemas de direito constitucional, um problema de grande dificuldade teórica e de relevante interesse prático.
Geralmente esse problema se apresenta a propósito das chamadas leis
especiais. O Poder Legislativo resolve criar para um gênero de casos, ou mesmo para casos concretos determinados, uma norma especial, diferente da que
rege os casos gerais. Essa diferenciação, muitas vezes se justifica e satisfaz a
consciência jurídica. Outras vezes, porém, sentimos que é arbitrária, e que os
princípios do direito se insurgem contra o seu reconhecimento e aplicação.
Daí, duas questões se originam:
18 , qual o critério técnico-jurídico que nos permite distinguir a lei arbitrária da lei especialjusti.ficada?
28 , admitindo que exista tal critério, pode ele funcionar praticamente,
autorizando o Poder Judiciário a recusar aplicação à lei arbitrária?
O problema tem grande atualidade, entre nós. Como é sabido, o Poder
Judiciário exerce o controle dos atos administrativos, anulando-os quando
contrários à lei em vigor, mas censura os atos legislativos apenas quando
contradizem um preceito constitucional.
Daí resultou, durante o período ditatorial, em que os poderes legislativo e
executivo estiveram reunidos no mesmo órgão do Governo, o freqüente em-
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prego da fonna de ato legislativo (decreto-lei) para subtrair à apreciação do Judiciário um ato concreto que se queria pautar por nonna diferente da geral. E,
mesmo depois de entrada em vigor da Constituição de 18 de setembro, já selevantou a questão, pois a política econômica do Estado moderno não dispensa
as medidas legislativas de exceção, que vêm submeter a tratamento diverso casos compreendidos na mesma nonna geral.
Algumas dessas hipóteses me foram submetidas em consulta por advogados do nosso foro, e da necessidade de estudá-las em seus fundamentos teóricos nasceram as generalizações que ora ofereço à atenção dos
estudiosos.
A igualdade e os direitos individuais

2. É evidente que a questão pode ser colocada como um conflito entre o
princípio de igualdade, sobre que se baseia o sistema de direitos individuais, e
a faculdade que se reconhece ao Poder Legislativo de fazer não só leis aplicáveis igualmente a todos, como leis de exceção adequadas a espécies e situações particulares.
Trata-se de saber dentro de que limites é lícito ao Poder Legislativo ditar
nonnas de exceção, sem ferir a esfera irredutível dos direitos individuais, que a
todos assegura igual tratamento perante a lei.
Em princípio, a lei é igual para todos, isto é, o seu comando se dirige a
todos os cidadãos, mas é óbvio que ela pode, sem perder o seu caráter de universalidade, estabelecer distinções, dirigir-se a grupos de pessoas, contemplar situações excepcionais em que um número indetenninado de indivíduos
se pode colocar. E há casos em que a lei pode mesmo fixar nonnas in concretu, que regem apenas o caso individualizado, como sucede nas desapropriações por utilidade pública, nas concessões, nas subvenções a empresas, nas
isenções de impostos. A intervenção do Estado nas relações econômicas- a
economia planificada ou dirigida- acentua a necessidade de cingir a nonna
legislativa ao caso concreto, obriga a proceder para com os particulares com
diferentes pesos e medidas. O Estado bloqueia os preços de um produto, e
deixa livres os de outro. Pennite a um fazendeiro que empreenda certa lavoura (a de cana-de-açúcar, por exemplo), e proíbe atividade idêntica a seu vizinho. De sorte que, ou afinnamos a natureza ilimitada dos poderes conferidos
ao Legislativo, e para isso reduzimos o princípio constitucional da igualdade
a simples preceito programático, com eficácia vinculativa para os órgãos administrativos e judiciários, ou temos de finnar doutrina sobre os limites
constitucionais da função legislativa, excluindo dela as leis que não podem
ser feitas, e que, se o forem, não podem lograr aplicação.
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3. O problema da limitação da função legislativa se impôs ao exame
doutrinário desde os primórdios do regime constitucional. Embora num
país de Constituição não-escrita, como a Grã-Bretanha, a supremacia do
Parlamento pudesse parecer o supremo remédio contra a existência de leis
arbitrárias e contrárias à opinião pública, em países de Constituição escrita,
como a França e os Estados Unidos, sentiu-se muito cedo a necessidade de
contrastar o arbítrio do Legislativo por meio de um mecanismo capaz de invalidar os seus atos infringentes da Constituição.
4. Em França, malgrado a omissão constitucional, a doutrina veicula
uma permanente aspiração ao controle das leis por um órgão
não-legislativo (conselho de Estado, tribunal) e não falta quem veja um defeito essencial na falta de tal mecanismo, que se desejaria mutuar do sistema americano, 1 enquanto alguns querem mesmo, desde a Constituição de
1875, que não haja obstáculo no direito positivo ao exame da constitucionalidade da lei pelo órgão judiciário. 2

Doutrina norte-americana
5. Nos Estados Unidos, o controle da lei pelo Judiciário foi o instrumento constitucional empregado para limitação do arbítrio legislativo.
Mas a jurisprudência teve de construir fórmulas- standards jurídicos-

2

"Des jurisconsultes et des publicistes, appartenant à des branches de /'opinion politique aussi variées que PAUL BEAUREGARD ou CHARLES BENOIST, d'une pari, et
GASTON JEzE, de /'autre, en passant par HAURI OU, JALABERT, SALEILLES et
THALLER, sont soudainement tombés d'accord sur la nécessité d'introduire dans notre
Pratique constitutionel/e /e jugement de la constitutionnalité des lois parles cours de justice, te/ qu 'i/fonctionne aux Etats-Unis. Rares sont les maítres du droit constitutionnelfrançais qui, comme les doyens LARNAUDE et DUGUIT, ou les derniers éditeurs du Manuel
D 'Esmein, aient échappé à la contagion, e/ encore motivent-ils leur refus de s 'associer à la
pétition commune sur les considérations d'ordre pratique beaucaup p/us que sur une opposition au príncipe même de la reforme réclamée" (Le Gouvernemenl des Juges EDOUARD LAMBERT).
"Tous les auteurs reconnaissent au juge /e droit de constater /'existence de fait de la
loi. C 'est même pour !ui une obligation de s 'assurer que I ácte législatifqu 'on /ui demande d 'appliquer a bien été promulgué pour /e chef de /'Etat" (pág. 57).
"Pour ce que concerne /e fond de la loi, ii nous paraítlogique d'admettre pour les Tribunaux le droit e/ le devoir de s 'assurer qu 'une loi n 'est pas en opposition avec les
príncipes constitutionnels. L 'opinion la plus généralement admise e/ presque unanime
est, qu 'en l'état actuei de notre droit, ce pouvoir ne leur appartient pas" (pág. 62).
(ALBERT ANGLEYS, Des garanties contre l'arbitraire du Pouvoir Législatif
(these), Chambéry, 19 10).
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para distinguir, entre os atos legislativos, aqueles que deveriam ser fulminados pela censura judicial.
Merece um exame atento a elaboração constitucional americana em
torno do problema, com a qual procurarei, em seguida, confrontar o sistema brasileiro.
Para bem a compreendermos, cumpre-nos ter em mente que a Constituição dos Estados Unidos, até a 143 Emenda Constitucional ( 1868), posterior à Guerra de Secessão e à libertação dos escravos, não consagrava entre
os seus dispositivos o princípio da igualdade civil.
O centro de gravidade do sistema político era e é o jogo da repartição
de competência entre o governo federal e os governos dos Estados, a cuja
economia preside a Corte Suprema, mantendo incessantemente a ordem hierárquica das leis. Ao lado, porém, do contraste União-Estados, desenvolvem-se dois outros, também regidos pelo supremo órgão judiciário: o
contraste legislação-administração e o contraste lei-direitos.
6. Não é fácil num sistema já impregnado de positivismo jurídico,
como o nosso (menos, em todo caso, que os sistemas românicos europeus),
compreender quanto os países de common law derivam este conceito de direito de uma fonte mais profunda, mais tradicional, menos mutáveis, do
que a lei. O contraste lei-direitos, que para o positivismo não tem sentido,
já que todo direito deriva da lei e flutua ao sabor de suas mutações, é, no espírito de um jurista da common law, uma realidade existencial, que legitima, sem absurdo e sem esforço, a opinião de que certa lei pode ser
contrária ao direito.
Este contraste lei-direitos, sobre que tem trabalhado secularmente a
Corte Suprema- ora fazendo recuar a inovação legislativa diante da solidez
do direito assente, ora modificando, por aluvião imperceptível, a conceituação do direito-, foi o ponto de irrupção da doutrina da limitação do poder legislativo, e também de afirmação da supremacia do Judiciário sobre o
Legislativo (ROSCOE POUND, Common /aw and legislation, in Harvard
Law Review, XXI).
Entre as fórmulas jurídicas criadas e desenvolvidas pela jurisprudência
constitucional - Vested rights, implied limitations - acentuou-se, principalmente a partir do famoso caso do Dartmouth College (4. Whea 518), a influência da cláusula due process of law.

Due process of law
7. A doutrina do due process oflaw pode ser historicamente assim resumida: o Capítulo 39 da Magna Carta, relativo ao habeas corpus, garantia
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a todo indivíduo o direito de ser julgado per /egem terrae- expressão que
passou a várias Constituições estaduais americanas (/aw of the land; cf.
artigo 13 da Constituição de Massachusetts). Na Inglaterra, como nos
Estados Unidos, a expressão serviu de base à construção de uma jurisprudência de proteção aos direitos do indivíduo, especialmente em matéria
de garantias processuais, os tribunais repelindo os estatutos judiciários
que lhes pareciam ferir os princípios inerentes ao common /aw (vd.
MCGEHE, Due process oflaw; TAYLOR, Due process oflaw). Posteriormente, alargou-se o âmbito da doutrina, e, em lugar de uma garantia em
face do juízo, a cláusula passou a assegurar uma igualdade de tratamento
por qualquer autoridade, sem jamais se chegar, porém, na Grã-Bretanha,
a considerar submetido a ela o próprio Parlamento (vd. WILLOUGHBY,
Constitutiona/ Law, pág. 865).
Em 1771, foi emendada a Constituição dos Estados Unidos (5 3 Emenda), e, entre as proibições incidentes sobre o Governo Federal, declarou-se
que "ninguém será privado da vida, da liberdade ou da propriedade without
due process oflaw".

A mesma interdição foi estendida aos Estados pela 143 Emenda
( 1880), onde também, pela primeira vez, se introduziu o princípio da equa/
protection ofthe /aw, que, como veremos adiante, completa e precisa o due
process oflaw, sem lograr, mesmo na esfera estadual, a que se limita, igual
extensão e sentido.
8. A expressão due porcess of /aw é, como têm repetido os tribunais
em inúmeros casos (vd. entre outros, Citing Murray v. Hoboken Land Co.,
18. How. 272), rigorosamente equivalente à expressão law ofthe /and, que
lhe serve de antecedente histórico (COOLEY, Constitutional Limitations,
pág. 502; MCGEHE, op. cit., págs. 1 e 16). Ambas, no seu sentido originário, designavam garantias processuais; e sofreram, pelo processo de inclusão e exclusão, típico da jurisprudência anglo-americana, uma ampliação
de sentido, até se converterem numa limitação constitucional dos poderes
do Estado.
Somente, enquanto na Inglaterra jamais se concebeu que o princípio
pudesse ser invocado contra um ato do Parlamento, supremo depositário da
soberania, nos Estados Unidos a fórmula cedo começou a ser considerada
limitativa para o próprio Congresso, e a constituir um dos standards jurídicos com que a Corte Suprema censura a constitucionalidade das leis, de
modo que o tribunal já podia dizer no /eading case Hurtado v. Ca/ifornia:
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"Apllied in England only as guards against executive usurpation and
tiranny, here they have become bulwaks also against arbitrary legislation"
(110

u.s. 516).

Essa compreensão do due process of law, como restrição ao arbítrio
do Legislativo, atinge à maturação doutrinária na mesma época em que o
princípio se incorpora às restrições feitas ao poder dos Estados, na 14a
Emenda Constitucional (1868); nesse mesmo ano COOLEY publica o seu
Tratado sobre as limitações constitucionais do Poder Legislativo, e daí por
diante a doutrina e a jurisprudência se conciliam numa afirmação que, fixando o sentido do instituto, não lhe impedirá, entretanto, a constante
transformação e adaptação às condições históricas.
9. O instrumento está criado. Como escreve POUND, o due process
of law é um standard, pelo qual se guiam os tribunais, e, assim sendo,
"deve aplicar-se tendo em vista circunstâncias especiais de tempo e de opinião pública em relação ao lugar em que o cato tem eficácia" (ROSCO E
POUND, The administrative application of legal standards, apud CATINELLA, La Côrte Suprema Federa/e, ed. Cedam, pág. 60).
Daí não ser possível aprisioná-lo num conceito teorético, sob pena de
se lhe comprometer a elasticidade. Uma definição aproximada há de ser extraída da sucessiva consideração de várias hipóteses, nele incluídas ou dele
excluídas pelos pronunciamentos judiciários (processo de inclusão e ex-

clusão).
No julgamento de Dartmouth College v. Woodward, DANIEL
WEBSTER ofereceu a síntese, sem dúvida mais conhecida, do que se entende por Law ofthe land, ou due process oflaw:

"The meaning is that every citizen shall hold his life, liberty, property,
and immunities under the protection of may pass under the form of enactment is not, therefore, to be considered the law of the /anel' (4. Wh. 518).
10. Dessas palavras, desde logo se inferem dois primeiros elementos,
que nos permitem transpor para os nossos hábitos de raciocínio jurídico a
noção do due process oj law:
1°, a referência à proteção de general rufes, que a ninguém pode ser retirada;
2°, a tese de que nem todo ato legislativo pode ser considerado law of

the land.
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O primeiro desses pontos significa que é essencial à juridicidade de
uma lei, que ela não subtraia a qualquer indivíduo as normas gerais de governo da sociedade. Fere o preceito constitucional, por conseguinte, a lei
que estatui para um caso concreto, particular, privando um único indivíduo
ou um grupo de indivíduos do tratamento que se concede a todos.

"Whether a statute is the law ofthe land, within the meaning ofthe
8th section ofthe 'Bill of Rights'", escreve TURLEY em Sheppard v.
Johnson, "always depend upon two propositions; first, that legislature
had the constitutional powers to pass it; second, that it is a general and
public law, equally binding upon every member of the community" (2.
Humph. I, Tenn., 285).
"Due process oflaw" diz COOLEY, no seu tratado, "in each particular case means such an exertion of the powers ofgovernment as the settled
maxims oflaw permit and sanctions, and under such safeguards for the protection ofindividual rights as those maxims prescribe for the class ofcases to
which the one in question belongs" (op. cit., pág. 434, citada, entre outros,
em Chicago R Co. v. States, 47 Neb. 549; Exp. Macdonald, 76- Ala 603;
McGavockv. Omaha, 40 Neb. 64; Stuart v. Palmer 74 New York 191).
O segundo significa que não basta a expedição de um ato legislativo
formalmente perfeito para preencher o requisito do due process oflaw. Se
assim fosse, a cláusula seria inoperante como limite ao arbítrio legislativo,
pois o requisito constitucional estaria atendido com a simples existência
formal da lei. Seria o mesmo que o legislador constituinte dizer ao legislativo ordinário:

"You shall not do the wrong, unless you choose to do" (COOLEY, op.
cit., pág. 503).
Em nossa taxionomia constitucional, podemos inferir, deste segundo
ponto, que as chamadas leis meramente formais, isto é, que não contêm norma
jurídica, podem estar sob a censura da cláusula due process oflaw sempre que
a regra concreta, nelas contida, não concordar com a norma geral em vigor
para os casos da mesma espécie. Normas concretas, ainda que formalmente
sejam leis, são atos de arbítrio, que não se consideram law of the land.

"Certainly the law ofthe land does not mean merely an act oflegislature, for such a construction would abrogate ali restrictions on legislative
power" (MAGRATH, Due process of law, in American and English
Encycl. of Law, vol. X, pág. 292).
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11. Devemos entender, porém, que o due process oflaw apenas garante
o indivíduo contra as leis in concretu, de tal sorte que seria law of the land
todo ato legislativo contendo norma de caráter geral, isto é, aplicável a uma
série de casos?
Aqui tocamos um ponto crucial do problema, pois, se é verdade que a
lei pode encarar situaçõçs específicas, na qual não se acham, nem se podem
achar, todos os cidadãos, e assim deve ditar regras especiais a grupos de
pessoas, de bens ou de fatos (c/ass legislation), de outro lado é também verdade que o legislativo, desejando ferir, com uma provisão arbitrária, certa
pessoa ou certo caso particular, sempre pode disfarçar o aspecto individual
da medida, endereçando-a a uma classe arbitrária ou a um gênero que, na
verdade, se reduz a determinado ou determinados indivíduos. A isso se
acrescente que tão odiosa seria, v.g., a lei que mandasse atribuir a uma pessoa os débitos de outra (como se julgou no caso Camp v. Rogers, 44 Conn.
291), como a que determinasse o mesmo com relação a um grupo extenso
de pessoas, aos estrangeiros, por exemplo. Em conseqüência, a jurisprudência não poderia considerar law ofthe land toda lei que dispusesse com
caráter geral, para um grupo ou classe de indivíduos, a menos que ela preenchesse dois requisitos:
1°, que compreenda no seu âmbito todos os que se encontram ou se
venham a encontrar em igual situação;
2°, que a diferenciação ou classificação feita na lei seja natural e razoável, e não arbitrária ou caprichosa (vd. MAGRATH, loc. cit., pág. 302).
A extensibilidade a todas as situações idênticas é um requisito que,
no fundo, prova o caráter genérico da lei. Não é geral a norma cujo comando carece de fungibilidade perfeita; e não lhe poderá ser, portanto, reconhecido o caráter de due process oflaw (Sutton v. State, 96 Tenn, 11 O; Woodard
v. Brien, 14 Lea, Tenn, 531; State v. Burnetts, 6 Heisk, Tenn., 186; etc.).
No segundo requisito, o da racionalidade da classificação, abre-se ao
Poder Judiciário a porta por onde lhe vai ser dado examinar o próprio mérito da disposição legislativa; repelindo como undue process oflaw a lei caprichosa, arbitrária no diferenciar o tratamento jurídico dado a uma classe
de indivíduos, o tribunal faz o cotejo da lei especial com as normas gerais
do direito, e repele o direito de exceção que não lhe parece justificado.
Aperfeiçoa-se, assim, o controle do legislativo, que não pode editar
normas jurídicas senão de caráter universal, ou "which embraces ali per-
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sons who are or way come into like situation and circumstances"(BASTER, Strathon v. Morres, 89 Tenn, 497), e que também não pode
abrir exceções genéricas arbitrárias, senão impostas pela natural disposição das coisas.
12. Neste ponto, a doutrina em exame se encontra com outra tradição,
patente desde os mais antigos arestos, que faz coincidir o due process of
law com os princípios do common law.
A law ofthe land, em matéria judiciária especialmente, parecia ser o
conjunto de preceitos jurídicos tradicionais, que, transplantados para os
Estados americanos, deviam prevalecer na organização política e no ordenamento jurídico, como acentuou a corte em Weiner v. Burnburg:
"The truth is, the bills ofrights in the American Constitutions have not
been draftedfor the introduction ofnew law, but to secure oldprincipies against abrogation or violation. They are conservatory instruments rather reformatory; and they assume that existing principies ofcommon law are amp/e
for the protection ofindividual rights, when once incorporated in the .fundamentallaw and thus secured against violation" (30 Mich. 20 I).
Dir-se-ia que a fórmula constitucional fora criada como instrumento
de supremacia do direito costumeiro, e como um meio de resguardar o ordenamento jurídico de inovações introduzidas por via legislativa capazes
de desnaturá-lo. Examinando o aspecto razoável das diferenciações legislativas, o tribunal muitas vezes se encontrou em face da oposição entre a
common law e o direito estatutário, se bem que esses dois problemas tenham conteúdo e esferas de ocorrência diferentes; e cedo chegou a examinar também a oportunidade e o valor econômico dos atos legislativos
(expediency), como resulta da história recente do direito social nos Estados
Unidos.
Desse modo a função política do Poder Judiciário americano (função
conservadora e unificadora) encontrou o seu pleno instrumento, de que o
due process oflaw foi parte construtiva fundamental:
Não era incluída na law of the land a lei que dispunha in concretu,
nem a que procedesse a classificação arbitrária, nem a que ferisse injustificadamente a common law:
"C 'est d'une parf', escreve LAMBERT, "la préoccupation de contenir /e statute law dans les cadres traditionnels du common law et de plier
aux conceptions individualistes heritées du droit anglais" (Le gouvernement desjuges, ed. M. Girad, pág. 53).
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Mas ao mesmo tempo,
"Lajurisprudence constitutionnelle a dú se préoccuper de permettre
I 'adaptation progressive du common law aux exigences certa ines de
I 'organisation sociale actuei!e et de /aisser se poursuivre celles des experimentations /égislatives qui /ui paraissaient à /afois légitimes et instituées
avec assez de prudence et de réjlexion" (ibid., pág. 55).
13. Entre estas medidas novas, requeridas pelo desenvolvimento sempre crescente do Estado achavam-se todas aquelas que visam "a melhoria
das condições sociais e econômicas da comunidade em geral", cujo complexo dinâmico os autores soem designar pela expressão public welfare.
A crescente intervenção do Estado na vida econôm ica, para orientar,
coordenar, estimular e reprimir iniciativas, constitucionalmente se exprime
numa dilatação do poder de polícia, o qual estende sua esfera de ação até os
negócios privados, na medida em que eles se refletem no campo do interesse
público.
"One large field oflegislative activity which is placed under the head
ofthe police power", escreve MCGEHE, "is the regulation ofbusiness or
property a.ffected with a public inferes!" (op. cit., pág. 314).
Toda legislação decorrente das funções de polícia no campo econômico e social tem uma limitação adequada na: cláusula due process of /aw.
O poder de polícia do Estado é reconhecido pela common /aw, mas as leis
que, no exercício dele, se fazem, não raro entram em conflito com as normas deste ramo do direito objetivo. Serve de critério demarcatório o expediente incorporado às Emendas 53 e 143 ; a lei de polícia pode ser, ou não,
considerada due process of law:
"II po/ice power", escreve SALVATORE CATINELLA na citada monografia sobre a Corte Suprema, "deve essere normalmente esercitato con
discrezione in modo da rispettare /enorme dei common law, dai quale deriva" (op. cit., pág. 67).
E esclarece que, em decisão de 1850, a Corte Suprema de Nova York
decidiu que uma lei sobre confisco de bebidas pertencentes a particulares
"era incostituzionale perche, pur perseguendo uno scopo sociale, constituiva una violazione di una norma dei due process" (idem, pág. 67).
14. No mesmo inciso da 143 Emenda, afirma-se:

"No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunitites ofcitizens ofthe United States; nor shal/ any State
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deprive any person of /ife, liberty, or property without due process of law,
nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the
/aws."
A parte final relativa à equal protection ofthe law constitui, no direito
americano, a primeira afirmação do princípio de igualdade subjetiva, que só
após a abolição da escravidão pôde ser declarado em texto constitucional.
A jurisprudência desenvolveu o princípio, como vinha fazendo ao
due process, e pouco a pouco deixou de considerá-lo mera extensão de direitos civis aos negros americanos (Slaughter House Case, 16, Will 36)
para invocá-lo todas as vezes que se estabelecia diferença de tratamento
jurídico fundada na qualidade das pessoas (Vick Wo v. Hopkins, 118 U.S.
356; Hayes v. Missouri, 120 U. S. 68). A amplitude da Cláusula nunca
chegou a ser, entretanto, a do due process oflaw; enquanto esta limitação
é imposta à Federação (5 3 Emenda) e aos Estados (143 Emenda), aquela incide apenas sobre os últimos, e a jurisprudência tem acentuado a redução
de sua incidência, seja à tutela de direitos civis, seja ao controle de atos funcionais.
Em todo ca.so, é certo que as duas cláusulas convizinham, e não raro
se confundem. Uma lei que cria arbitrariamente para determinada pessoa
ou grupo de pessoas tratamento mais rigoroso que o adotado para a comunidade, não será due process oflaw e também infringirá a cláusula de igualdade.· Mas, como salientou FI ELO no Railroad Raxes Case, "No state even
with due process of law, shall deny to any one within its jurisdiction the
equal protection of law" (apud TAYLOR, Due process of law, pág. 48).
É o que pode suceder, por exemplo, se uma lei deixa a cargo de um
agente executivo privar ou cumular alguém de vantagens que não são, com o
mesmo critério, retiradas ou conferidas a todos.

15. Desse esboço da doutrina americana, podemos colher, para o confronto com o direito brasileiro, a seguinte síntese: ao contrário do que sucede com o direito inglês- onde o Parlamento, como órgão da soberania, não
está sujeito a qualquer modalidade de controle dos seus atos -, o direito
americano, desde cedo, estendeu aos próprios atos legislativos o requisito
de conformidade ao direito, que se deduzia da expressão /aw ofthe land,
usada na Magna Carta. Tal expressão passou às Constituições de muitos
Estados, e uma outra equivalente- due process of law- entrou no direito
constitucional federal com as Emendas sa e 143 •
Nem todo ato legislativo, tormalmente perfeito, é due process ojlaw.
Para que o seja, é necessário que esse ato, no seu conteúdo normativo, se
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revista do caráter de generalidade próprio da norma jurídica, o que exclui a
validade de uma lei ad personam, a menos que seja conforme às normas
gerais em vigor. Se a lei introduz direito novo, inconciliável com os princípios do common law, pode o tribunal, atentas as circunstâncias históricas e
a própria evolução do direito costumeiro, considerá-la, ou não, due process
oflaw. Se a lei cria normas aplicáveis a grupos de indivíduos, de coisas ou
de fatos, diversas das que se aplicam à comunidade (c/ass legislation), o
tribunal pode censurá-la sempre que ela não preencher os requisitos da extensibilidade a casos iguais, e do fundamento natural ou razoável da diferenciação feita.
Esse standard constitucional serve de medida para a crescente legislação econômica e social que o Estado, no desempenho do seu poder de polícia, tem necessidade de promulgar. Esse mesmo standard se completa e
retifica com outros, entre os quais o da equal protection oflaw e o que com
ele guarda mais estreita afinidade, precisando, na esfera estadual de sua
aplicação {148 Emenda), a inconstitucionalidade das leis que diferenciam o
tratamento jurídico de casos individuais.

Lei e Direito
16. Tal é o conceito e o fundamento do due process of law. Nele se
pode ver uma fórmula constitucional, ou uma das fórmulas constitucionais,
que possibilitam o desempenho da função reguladora do Poder Judiciário
na economia do Estado. Mas, alçando a vista a um aspecto talvez superior
do problema, nela temos um processo técnico de sujeição material da lei
aos princípios superiores do direito.
Não é apenas a doutrina do Direito Natural que vê no direito uma ordem normativa superior e independente da Lei. Mesmo os que concebem a
realidade jurídica como algo mutável, e os princípios gerais do Direito
como uma síntese das normas dentro de certos limites históricos, reconhecem que pode haver leis inconciliáveis com esses princípios, cuja presença
no sistema positivo fere a coerência deste, e produz a sensação íntima do
arbitrário, traduzida na idéia de lei injusta.
É certo que o sistema positivo evolui pela obra gradual das inovações
legislativas; o que parecia princípio imutável se vê atacado por uma, depois
por várias exceções, e não tarda que se torne mero vestígio, de que a sistematização seguinte poderá prescindir. A essa transformação interna do direito,
presidem, entretanto, regras de coerência, de oportunidade e de evolução.
Pode ser difícil, impossível mesmo, enunciá-las com precisão teórica; mas o

PROBLEMAS DE DIREITO POSITIVO

35

jurista distingue, em espécie, a lei nova, que modifica o sistema em que se
absorve, da lei que destrói o sistema, onde não pode conviver.
Foi o mais grave dos frutos do positivismo jurídico, para o qual a realidade jurídica se confunde estritamente com o complexo de normas em vigor, haver predisposto a ciência do Direito a negar que uma lei possa ser
contrária ao direito. Para os positivistas a lei é um prius, e, assim sendo, o
seu comando só não será jurídico se incompatível com outra lei hierarquicamente superior (inconstitucionalidade).
A legislação muitas vezes arbitrária dos regimes ditatoriais, a confusão
entre o ato legislativo e o ato administrativo operada à sombra das delegações de poderes, tudo foi aceito como sendo o Direito, graças à preparação
intelectual que o positivismo jurídico consumara.
Não obstante, a reação contra essas conseqüências extremas vem de
longe. A ordem jurídica corre o risco de ser um complexo arbitrário de sanções se nenhum meio técnico existe, através do qual se repilam as criações
legislativas contrárias aos princípios fundamentais ou ao método de elaboração substancial do sistema positivo.
Como escreve um publicista:
"Le droit public moderne pose comme príncipe que /es gouvernants
ne sont pas souverains et que /e Par/ement, en particulier, est limité, dans
son action législative, par des regles juridiques supérieures qu 'i/ ne saurait
légitimement enfeindre; la loi est soumise au droit; il peut y avoir des lois
contraires au droif' (PAUL DUEZ, Le contrôle juridictionnel et la constitutionnalité des lois en France, in Mélanges Maurice Hauriou, ed. Sirey,
pág. 214).
Esse objetivo a que tende, na expressão do decano de Lille, o direito
público moderno é plenamente atingido no sistema americano pelo controle judiciário da constitucionalidade das. leis, e pelo seu exame à luz do conceito do due process oflaw. A lei que não pode ser considerada law of the
land é a lei contrária ao direito. Não a um direito fixado em regras e comandos precisos, que se tornariam, nesse caso, imutáveis; mas ao direito como
síntese, como corpo de princípios, como método de criação normativa, e
ainda, como tradição.

Igualdade e inconstitucionalidade
17. Existe, no direito constitucional brasileiro, o mecanismo do controle

pelo judiciário da inconstitucionalidade das leis. Deixando de lado a tradição
européia, tanto inglesa como francesa, que vê nas assembléias legislativas o

36

SAN TIAGO DANTAS

melhor instrumento para ajustar a lei aos imperativos da razão, da necessidade
social e da opinião pública, recorremos, desde o primeiro estatuto republicano,
à fórmula do controle judiciário, em que se tem visto a principal contribuição
americana para o direito público moderno, "the most unique contribution to
the science ojgovernment which has been made by American politica! genius"
(CH. BEARD,An economic interpretation ofthe Constitution ofthe U. S., ed.
MacMillan, pág. 162).
É, porém, lícito ao tribunal brasileiro levar o exame das leis elaboradas pelo Parlamento até os limites a que chegam as cortes americanas? Ou,
em outras palavras, no sistema constitucional brasileiro, algo que possa facultar à jurisprudência a criação de um mecanismo semelhante ao due process of law? É o que me proponho examinar.
Assim como não é possível compreender a construção americana sem
partir do fato de haver sido tardiamente inscrito em texto constitucional o
princípio da igualdade, assim é indispensável, no direito brasileiro, considerar que esse princípio, mutuado das constituições européias, é a base da
declaração de direitos enunciada no art. 141 da Constituição. 3
Temos, de um lado, oriundo do direito constitucional europeu, o princípio de igualdade, que o art. 141, § 1°,4 enuncia: "Todos são iguais perante
a lei", temos, de outro lado, oriunda do direito constitucional americano, a
norma do controle judiciário das leis, que aperfeiçoamos tecnicamente
com a suspensão da execução das leis havidas por inconstitucionais (art. 64
da Constituição). 5
Da concorrência desses dispositivos resulta, a meu ver, a técnica constitucional de limitação da função legislativa entre nós.
18. Desde Jogo se afasta, no direito brasileiro, a questão do valor meramente programático ou também vinculativo do princípio da igualdade
perante a lei, que absorve a atenção dos juristas europeus, na exegese de
Constituições onde a função legislativa é praticamente ilimitada.

A questão de saber se a máxima constitucional vigora também para o
legislador, ou se tem para este um valor de mero conselho, enquanto sujeita
os atos executivos e judiciários, é, no fundo, antes uma questão prática que

3
4
5

Art. 150, CF/67 = art. 5°, CF/88.
Art. 150, § 1°, CF/67 = art. 5°, I, CF/88.
Art. 45, IV, CF/67 = art. 52, X, CF/88.
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teórica, pois o que leva um autor, como ESMEIN, a afirmar que a lei infringente dos direitos individuais, uma vez votada, é lei, e ninguém lhe poderá
recusar aplicação, não é tanto a opinião de que as declarações de direitos
sejam meros programas para o legislador, quanto a verificação de que não
existe, na técnica constitucional, um meio de censurá-la (vd. Droit Constitutionnel Français et Comparé, 28 ed., págs. 367-368). Em princípio todos
pensam, como DUGUIT, que:
"Le príncipe d'égalité est une reg/e de notre droit public positif
s 'imposant au /égis/ateur et toute lo i que la violerait serait une lo i inconstitutionnel/e" (Traité de Droit Constitutionne/, 38 ed., pág. 638).
Nos regimes onde o Poder Judiciário pode recusar aplicação à lei inconstitucional, a questão não oferece dúvida ao intérprete da Constituição.
19. É verdade que o princípio da igualdade não correspondeu sempre,
no direito público, à concepção que dele temos hoje, e que o impõe ao respeito do legislador. Como observa H. NAWIASKY no co-relatório que
apresentou sobre o tema "a igualdade perante a lei, conforme o art. I 09 da
Constituição do Reich", a história desse princípio constitucional apresenta
três momentos sucessivos:

"Am Ende des 18 und Beginn des 19. Jahrhunderts bedeutete der Staz
die Abscha.ffung der Standesvorrechte, a/so etwa Rechtsgleichheit in subjektiver, personlicher Beziehung, Mitte des 19. Jahrhunderts daneben oder
an desse Stelle Gleichheit der Rechtsanwendung, Anfang des 20. Jahrhunderts meldet sich die Anffassung ais Rechtsg/eichheit in objektiver sachlincher Beziehung zum Worf' (Die G/eichheit vor dem Gesetz in Sine des Art.
109 der Reichsverfassung, ed. V. Gruito, pág. 26).
A primeira época - fins do século XVIII, começos do XIX - concebeu o princípio como abolição de privilégios sociais, o que vem a ser a
igualdade jurídica em sentido subjetivo, pessoal; nos meados do século
XIX essa concepção perdura, mas com ela concorre a da igualdade na aplicação do direito; em começos do século XX- terceira época- apresenta-se
a concepção da igualdade em sentido objetivo material. À tese predominantemente política do primeiro momento correspondeu, no campo legislativo, uma provisão genérica, de caráter negativo, que se traduz nitidamente
na 28 parte do art. 7°, § 2°, da nossa Constituição de 1891:
"A República não admite privilégios de nascimento, desconhece foros
de nobreza, e extingue as ordens honoríficas existentes e todas as suas prerrogativas e regalias, bem como os títulos nobiliárquicos e de conselho."
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A segunda fase, em que essa concepção se prolonga, já apresenta o
tema de natureza técnico-jurídica de Gleichheit der Rechtsanwendung,
igualdade na aplicação do direito. É o comando dirigido aos que aplicam a
lei, aos órgãos do Executivo e do Judiciário, não ao órgão parlamentar que
a elabora. Por assim dizer, aqui se completa a proteção da igualdade subjetiva, vedando-se à Administração e à Justiça todo ato que diferencia os que
a norma constitucional tornou iguais.
Toda a ênfase posta nas proclamações da igualdade estaria, porém,
condenada a se tornar puro verbalismo, se não se franqueasse a terceira etapa do problema- forçando o legislador a fazer leis iguais para todos.
A tirania do legislativo poderia ser mais rara, mas não menos funesta
que a dos antigos soberanos. E o centro de conversão do sistema jurídico
continuaria a ser uma vontade livre, embora formada através de deliberações coletivas.
20. Como conceituar, porém, a igualdade objetiva, a que fica sujeito o
próprio legislador?
Quanto mais progridem e se organizam as coletividades, maior é o grau
de diferenciação a que atinge seu sistema legislativo. A lei raramente colhe
no mesmo comando todos os indivíduos; quase sempre atende a diferenças
de sexo, de profissão, de atividade, de situação econômica, de posição jurídica, de direito anterior; raramente regula do mesmo modo a situação de todos
os bens, quase sempre os distingue conforme a natureza, a utilidade, a raridade, a intensidade da valia que oferecem a todos; raramente qualifica de um
modo único as múltiplas ocorrências de um mesmo fato, quase sempre as
distingue conforme as circunstâncias em que se produzem, ou conforme arepercussão que têm no interesse geral.
Todas essas distinções, inspiradas no agrupamento natural e racional
dos indivíduos e dos fatos, são essenciais ao processo legislativo, e não ferem o princípio da igualdade. Servem, porém, para indicar a necessidade de
uma construção teórica, que permite distinguir as leis arbitrárias das leis
conformes ao direito, e eleva até essa alta triagem a tarefa do órgão máximo
do Poder Judiciário.
Ora, aprofundando o exame do sistema constitucional vigente, podemos
ver que o seu centro gerador, o eixo em tomo do qual se cristalizam as normas
e instituições de direito público, é, precisamente, o conceito de igualdade.

Estado de Direito
21. O regime republicano, em sua origem ideológica, é o regime igualitário por excelência, mas o conceito técnico-jurídico de igualdade só se
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elevou à posição mestra no sistema, com a concepção moderna do Estado
de Direito, fruto extremo da especulação jurídico-política em torno do governo representativo.
Qual a característica do Estado de Direito?
Não é difícil precisá-la. Todas as concepções do Estado, quer as formuladas no campo teórico, quer as vividas no curso da História, fazem derivar o funcionamento das instituições de uma fonte primária, cuja
legitimidade, ou autenticidade, escapa à crítica do Direito. Em alguns tipos
de Estados, é a investidura de um príncipe soberano; em outros, é a origem
popular de uma assembléia; em outros, é a do chefe; em outros, as intuições
do sangue nacional, mas em qualquer caso existe um primeiro motor do
mecanismo político, cuja operação se legitima por si mesma, e não está sob
o controle de uma norma ou de um poder anterior.
A essa base existencial do Estado, opõe-se a concepção do Estado de
Direito. Aqui, o edifício do Estado é concebido como um sistema fechado,
em que todas as peças movem e são movidas conforme normas jurídicas, e
nenhum órgão de poder ou fonte de autoridade escapa ao limite, ou foge ao
com passo de uma regra.
É óbvio que um tal sistema pressupõe, ao contrário da dúvida metódica, o que poderíamos chamar de certeza metódica no seu próprio absoluto
valor. Assim é que o Estado de Direito nega tudo aquilo que o pode conceitualmente destruir, nega por exemplo que se possa reformar a Constituição
nos pontos básicos (art. 217, § 6°),6 ou que se possam organizar politicamente as correntes de opinião contrárias às suas próprias condições de funcionamento político.
O Judiciário está sujeito à lei, que aplica, e que não pode suprir com
criações suas; o Executivo está, também, sob a censura das leis, que dispõem abstratamente sobre as matérias em que lhe cabe concretizar; e suas
transgressões são sujeitas ao controle dos tribunais; o próprio Legislativo,
por sua vez, legisla sob censura de normas, não só relativas ao processo de
legislar, como à própria substância das normas editadas; e o Judiciário
exerce afinal o seu controle sobre o órgão criador da lei, a que está submetido. O moto-contínuo jurídico, eis o alvo a que tende o Estado de Direito.
Onde, porém, reside, nesse complexo aparelho, a força jurídica que
domina os órgãos legislativos, e os impede de fazer leis arbitrárias, contrárias ao Direito?

6

Art. 50,§ 1°, CF/67 = art. 60, § 4°, CF/88.
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Um Estado onde o Poder Legislativo escapasse ao controle de outro
Poder, como a Grã-Bretanha, poderia ser um Estado democrático, mas não
um Estado de Direito. Entretanto, o controle judiciário, sem uma norma
material que lhe permita rechaçar as leis arbitrárias, seria um instrumento
trabalhando no vazio, e desempenhando o papel de um personagem mudo,
que ocupa lugar em cena por mero capricho de composição.
Trata-se de saber se, assim como a Corte Suprema Federal encontrou
no due process of/aw a cláusula constitucional que lhe permitiu repelir como
inconstitucionais as leis arbitrárias, pode o Supremo Tribunal Federal encontrar igual adminículo em algum princípio ou passagem constitucional.
22. A esse firme serve, de modo mais perfeito que o due process of
law americano, o princípio da igualdade perante a lei.

Dois são os aspectos sob que o princípio deve ser considerado. Em primeiro lugar, ele proíbe ao Legislativo a prática de atos que disponha para
uma pessoa, bem ou mal determinada. É esse um axioma do Estado de Direito que não concebe a vida social senão regida por normas algébricas, isto é,
suscetíveis de se aplicarem a valores concretos, e com todos igualmente
compatíveis, sem o que se feriria o princípio superior de justiça distributiva,
que a todos concede igual favor e impõe igual sacrificio. É verdade que os
parlamentos votam leis formais, concedendo a indivíduos, nominalmente
determinados, pensões ou beneficios, declarando de utilidade pública a desapropriação de certo imóvel, isentando de impostos uma fábrica, concedendo
um serviço público. Todos esses atos, que formalmente são leis, não contêm
norma geral, mas preceito concreto, individualizado, e, tecnicamente falando, têm a forma de uma lei e o conteúdo de um ato administrativo.
Tais leis não são inconstitucionais, nem ferem o princípio de igualdade, apenas porque são atos conformes a uma outra lei, de caráter geral, que
os autoriza. Se o parlamento, no declarar a utilidade pública de uma desapropriação, se afastar, naquele caso concreto, da norma geral fixada para as
desapropriações, embora formalmente ambos os seus atos sejam leis, o que
fez a declaração discrepante incorre em inconstitucionalidade.
Quer isto dizer que ao parlamento é lícito reservar para a sua esfera de
competência certos atos administrativos, como a declaração de utilidade
pública e todos os outros que dizem com a sua competência constitucional
relacionada com a gestação financeira. Esses atos administrativos são formalmente leis, mas sendo atos in concretu, dependem para sua validade de
serem conformes as leis gerais preexistentes. Se assim não fosse, estaria
atingido o princípio de igualdade, e do mesmo passo se comoveriam os
fundamentos do Estado de Direito.
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É o que exprime, com a sua clareza, CARL SCHMITT, na Teoria da
Constituição:
"O Estado burguês de Direito se baseia no império da lei"(Teoría de
la Constitución, ed. Rev. Di r. Privado, pág. I 61 ).

E explica:
"lmperio de la ley significa, ante todo y en primer término, que el Legislador mismo queda vinculado a su propria Ley y que sufacultad de legislar no
es el media para una dominación arbitraria. La vinculación dei Legislador a
la Ley es posible, sin embargo, solo en tanto que la Ley es una norma con ciertas propiedades: rectitud, razonabilidad,justicia, etc. Todas estas propiedades
presuponem que la Ley es una norma general. Un legislador cuyas medidas
concretas, órdenes especiales, dispensas y quebrantamientos, valgan también
como leyes, ai igual que sus normaciones generales, no está ligado a su Ley en
ningunaforma concebible; la 'vinculación a la Ley 'es una expresión sin sentido para aquellos que pueden hacer 'leyes arbitrarias"'.
E referindo-se aos atos concretos que pratica o Poder Legislativo, sob
forma de lei, e que nem por isso escapam ao império das normas gerais:
"No es más que un simple ardil de técnica verbal, y no otra cosa, e/fijar en Ley constitucional que tales actos políticos se realizan 'enforma de
Ley ', o quando se establece consuetudinariamente que para tales actos
haya de elegirse e! procedimiento de la legislación. E/ sentido y significación dei concepto 'formal' se agotan con decidir que la Representación popular (el Parlamento) tiene la misma cooperación y competencia para
tales actos -si bien no son actos de Legislación, y a pesar de ello que són
los actos legislativos. Así como pueden resolverse todas las cosas posibles
en 'forma judicial', también cabe hacerlo en 'forma de Ley. "'
Não parece, pois, lícito duvidar que as leis fixadoras de um tratamento concreto para um caso individual, só são constitucionais quando se limitam a aplicar à espécie uma norma geral preexistente. Em outras palavras:
o ato legislativo em causa, não sendo mais que um ato de administração
com forma de lei, deve ser apreciado como se apreciaria um ato do Poder
Executivo, e se contiver mais do que a lei geral autoriza, fere o princípio de
igualdade, e se torna inconstitucional.

Generalidade da lei
23. Generalidade da lei, eis, pois, a primeira limitação constitucional
à função legislativa, no Estado de Direito. Atos legislativos de caráter particular existem, mas, não sendo leis, têm de estar conformes a elas para que suava-
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lidade não se venha a contestar. É claro, porém, que a generalidade se
ha1111'oniza com a extrema especialidade, e que o legislador, obedecendo à necessidade crescente de reger a vida social de acordo com a sua variedade, raramente tem ocasião de ditar preceitos que se enderecem a todos os cidadãos. A
lei é hoje, mais do que ontem, medida de contraste e de exceção, que se dirige a
grupos de pessoas, de bens ou de relações jurídicas (c/ass legislation), dando-lhes um tratamento diferenciador.
Não é dificil reconhecer num ato legislativo, por mais particularizada
que seja a situação nele considerada, o requisito da generalidade. A lei é
geral, sempre que o seu preceito se aplica a qualquer indivíduo que se venha a encontrar na situação típica nela considerada.
Pouco importa que essa situação ocorra de raro em raro, a ponto de
focalizar a lei sobre uma espécie praticamente única. A norma que viesse
dispensar de concurso para provimento em cátedra universitária o cientista
favorecido com o prêmio Nobel, talvez só colhesse no país, por muitos
anos, um indivíduo, e nem por isso deixaria de atender aos extremos da ge'"
neralidade.

Deve-se, então, fixar nesse requisito o limite constitucional ao arbítrio do Legislativo?
Penso que não. Seria uma fronteira aberta, a que apenas interditasse aos
órgãos legiferantes o legislarem sobre o caso concreto, pois sempre lhes seria
possível aplicar o arbítrio na escolha do caso genérico, e assim abrirem exceções tirânicas ao estatuto comum.
O mesmo exemplo dado acima pode ser ilustrativo. A lei que isentasse
de concurso o premiado com a mais alta distinção científica seria aceita pela
consciência geral como lei justa; se, porém, ela dispensasse esses mesmos
premiados de pagarem o imposto de renda, ou, ainda mais se lhes retirasse o
direito de voto, sente-se que a provisão seria arbitrária e indaga-se se o Poder
Judiciário pode recusar-lhe aplicação por motivo constitucional.
Entendo que o mesmo princípio da igualdade perante a lei autoriza o
Poder Judiciário a censurar as leis em que se fazem distinções arbitrárias
com o fim de modificar, em relação a algumas pessoas ou coisas, o tratamento jurídico comum.
Igualdade civil

24. Essa conclusão decorre do próprio conceito de igualdade, tal
como o concebe o direito público, isto é, como igualdade proporcional, e
não como igualdade matemática ou paritária.
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Os homens são desiguais na sociedade e na natureza, tanto quanto as
coisas, os lugares, os fatos e as circunstâncias. O princípio da igualdade jurídica não traduz, no campo do direito- como uma opinião atrasada ou tendenciosa quer fazer crer-, o desconhecimento dessa desigualdade natural.
É antes um esforço para balanceá-la, compensando o jogo das inferioridades e superioridades de modo que elas não favoreçam também uma desigual proteção jurídica, pois é certo que os ônus e as recompensas , o bom e
o mau êxito, acompanharão com maior ou menor regularidade as variações
naturais, mas não é desejável que fique sob a mesma influência a distribuição da Justiça.
Por isso a igualdade civil, como a concebem talvez unanimemente os
escritores, não é a uniformidade de tratamento jurídico, mas o tratamento
proporcionado e compensado de seres vários e desiguais. A lei que dá normas de duração e de higiene ao trabalho dos homens, diferentes das queregem o trabalho das mulheres ou dos menores, é um frisante exemplo da lei
igualitária, neste sentido de igualdade proporcional.
"Celle-ci", escreve um monografista, "est bien la véritable égalité,
seu/e conforme au principe de l'interdépendance sociale; trai/e également
les hommes sur les points oit ils sont inégaux; en un moi, les traiter proportionnellement à leursfacultés, telle est la formule qu 'impose ladoctrine de
l'interdépendance sociale" (RENE BURNET, Le principe d'égalité, ed.
Alcan, pág. 170).
Se analisamos os casos em que as leis diferenciadoras ou classificadoras ferem o nosso sentimento jurídico, e merecem o nome de arbitrárias,
e os casos em que nos parecem corresponder a um agrupamento razoável
de casos ou pessoas, logo percebemos que o nosso juízo se forma exclusivamente sobre a base de um exame subjetivo do valor igualitário da lei.
Sempre que a diferenciação feita corresponde, no nosso sentir, a um reajustamento proporcional de situações desiguais, a lei satisfaz os requisitos da
lei justa. Sempre que a diferenciação não corresponde a um reajustamento
desses, patenteia-se o caráter de lei arbitrária, contrária ao direito, e um tribunal americano se recusaria a ver nela the law of the land.
Posso agora extrair conclusões da exposição a que procedi.

Conclusões
25. Entendo que o Estado de Direito, a cujo conceito se acolhe a república organizada em 1946, tem como sua característica fundamental o chamado império da lei, ou seja, a subordinação de todos os poderes do Estado
à norma de direito, que os limita, abrange e mensura.
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O Poder Legislativo, em tal regime, não escapa à limitação constitucional, e os atos que pratica, embora tenham sempre forma de lei, nem sempre são
leis, por lhes faltarem requisitos substanciais, deduzidos da própria Constituição.
Esses requisitos se deduzem de um princípio, que é o centro fiscal do
regime jurídico-político: o princípio da igualdade. Graças a ele, podemos
atingir, no direito constitucional brasileiro, os mesmos recursos jurisprudenciais que, nos Estados Unidos, a Corte Suprema construiu, partindo do
due process of /aw.
Lá, não se considera due process oflaw o ato legislativo que dispõe in
concretu, contra uma disposição geral de lei; nem tampouco o ato legislativo que procede a classificações arbitrárias, contrárias ao direito do país.
Aqui, o ato legislativo in concretu, ou se refere a uma norma geral
preexistente (e nesse caso é válido constituindo um ato de governo reservado
à competência do Parlamento), ou exorbita de normas gerais preexistentes, e
nesse caso fere o princípio da igualdade de todos perante a lei. O ato legislativo
há de ser, portanto, geral, o que não significa aplicável a todos os cidadãos,
mas aplicável a qualquer cidadão que se venha encontrar na situação típica ali
considerada.
Mesmo a lei especial, entretanto, isto é, a que contém normas jurídicas aplicáveis a grupos de casos diferenciados, pode ser tachada pelo Poder
Judiciário de inconstitucional. Basta que a diferenciação nela feita fira o
princípio da igualdade proporcional, isto é, que não se justifique como um
reajuste de situações desiguais. Desse modo a lei arbitrária, que a Corte
Suprema não considera due process of law, também não é aplicável pelo
supremo tribunal, por infringir o princípio da igualdade perante a lei.

ATO ADMINISTRATIVO
SOB FORMA DE LEI

ATO ADMINISTRATIVO
SOB FORMA DE LEI
I
1. Tendo reconhecido a situação de beligerância com a Alemanha e a
Itália, o governo brasileiro expediu, no ano de 1942, diversos decretos e decretos-leis com o fim de cercear as atividades econômicas dos súditos desses países residentes no território nacional, e de vincular os seus bens à
eventual reparação dos danos de guerra sofridos pelo Brasil.
Entre esses atos, de escopo defensivo, está o Dec.-lei n° 4.6I2, de 24
de agosto de 1942, que, em seus dois primeiros artigos, dispõe:
"I o Ficam cassadas as cartas patentes pelas quais foram autorizados a
funcionar no país os seguintes estabelecimentos bancários: Banco Alemão
Transatlântico, Banco Germânico da América do Sul e Banco Francês e
Italiano para a América do Sul.
2° O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda nomeará agentes
de confiança do Governo, para que, de acordo com as instruções que lhes
forem transmitidas pelo mesmo titular, procedam à liquidação dos institutos de crédito mencionados no artigo anterior".
Duvida-se da legitimidade da inclusão, entre os estabelecimentos bancários alcançados nominalmente pela medida, de um que se constituíra em
França, em 191 O, e que, em I942, tinha sede na capital francesa, era dirigido
por um Conselho de Administração composto, em sua maioria, de franceses,
e não tinha mais de 22% do seu capital em mãos de acionistas italianos, estando o restante com a Santa Sé e com súditos franceses e brasileiros.

2. Em primeiro lugar, examinarei se este banco podia ser legitimamente incluído entre os que tiveram suas patentes cassadas pelo Dec.-lei n°
4.612; em segundo lugar, discutirei se o fato de haver sido a cassação operada, não por um ato administrativo, mas por um decreto-lei, torna esse ato
inatacável por via judiciária e irressarcíveis seus efeitos patrimoniais.
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II

3. Parece-me claro que nada justifica a inclusão do estabelecimento
em apreço no número dos que o Governo Federal houve por bem privar de
carta patente e liquidar.
O Dec.-lei n° 4.612 traz um único considerando- "considerando ter
sido reconhecida a situação de beligerância com a Alemanha e a Itália"mas nesse se evidencia com clareza o fundamento da medida, que aliás é o
mesmo de outros decretos-leis expedidos na época, e visando cassar a patente das seguradoras alemãs e italianas (Dec.-lei n° 4.636, de 31 de agosto
de 1942), incorporar ao patrimônio nacional navios dessas nacionalidades
(Dec.-lei n° 4.611, de 24 de agosto de 1942), suspender garantias trabalhistas no tocante a empregados súditos das nações com que estivessem rompidas as relações políticas (Dec.-lei n° 4.717, de 21 de setembro de 1942), etc.
4. Em todos esses atos legislativos se traduz um tratamento diferente
para certas classes de estrangeiros, ou no tocante ao gozo das liberdades individuais, ou no relativo à propriedade. Tal dissemelhança de tratamento
não se coaduna com o art. 122 da Carta Constitucional, 1 e, por isso, o Governo se viu na contingência de decretar, na véspera do Dec.-lei n° 4.166,
de 11 de março de 1942, a Lei Constitucional n° 5, cujo art. 2° acrescentou
ao art. 166 da Constituição o seguinte § 2°: 2
"§ 2° Declarado o estado de emergência em todo o país, poderá o Presidente da República, no intuito de salvaguardar os interesses materiais e
morais do Estado ou de seus nacionais, decretar, com prévia aquiescência
do Poder Legislativo, a suspensão das garantias constitucionais à propriedade e à liberdade de pessoas físicas ou jurídicas súditos de Estado estrangeiro, que, por qualquer forma, tenham praticado atos de agressão de que
resultam prejuízos para os bens e direitos do Estado brasileiro, ou para a
vida, os bens e os direitos das pessoas físicas ou jurídicas brasileiras, domiciliadas ou residentes no país".
Na emenda constitucional ficou, desse modo, esclarecido que o estado de emergência não autorizava o Presidente da República a suspender as
garantias atribuídas a pessoas físicas ou jurídicas súditas de qualquer Estado estrangeiro, senão apenas a súditos daqueles Estados que, por qualquer

2

Art. 141, § 16, CF/46 = art. 150, § 22, CF/67 = art. s•, XXIII e XXIV, CF/88.
Não há correspondentes nas Constituições posteriores.
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fonna, houvessem praticado atos de agressão com prejuízo para os bens e direitos do Estado brasileiro ou das pessoas brasileiras, domiciliadas ou residentes no país. Em outras palavras: estando definidos pela ruptura das relações e
reconhecimento da beligerância, que países haviam atentado contra o Estado
brasileiro e os brasileiros, estava o Presidente da República autorizado a restringir e suspender apenas as garantias constitucionais que os súditos daqueles .
países gozavam em igualdade com os brasileiros. O que, entretanto, o Presidente da República não poderia, sem incorrer na censura de inconstitucionalidade, era suspender as mesmas garantias em detrimento de brasileiros ou de
súditos de países estrangeiros alheios à agressão.
5. Ora, não é necessário rebuscar critérios doutrinários para reconhecer que o banco visado na consulta era uma pessoa jurídica de nacionalidade francesa, defendida, por conseguinte, de qualquer ato legislativo de
exceção pelo adminículo constitucional.
Variam os sistemas de direito positivo quanto ao critério detenninador da nacionalidade das pessoas jurídicas. A questão é, primordialmente,
de direito positivo interno, pois só a lei nacional pode reconhecer ou recusar a um ente coletivo a nacionalidade brasileira, o que - como observa
FERRARA - "não exclui a possibilidade de uma nacionalidade plúrima
das sociedades comerciais, se vários Estados entender pertencer a cada um
deles a mesma sociedade". 3
Nos tennos do direito brasileiro, é óbvio que a sociedade em apreço
era francesa.
6. A lei das sociedades por ações (Dec.-lei n° 2.627, de 26 de setembro de 1940), definindo em seu art. 604 quais são as sociedades nacionais,
exige os requisitos da sede administrativa no país e da organização conforme à lei brasileira. Considera estrangeiras, por conseguinte, as sociedades
cuja administração tem sede no estrangeiro, ainda que se achem autorizadas a funcionar no Brasil, e sujeitas, portanto, às leis brasileiras (art. 68). 5
Esse critério, doutrinariamente desenvolvido por ZITELMANN 6 e adotado pelos principais internacionalistas modernos, 7 vem integrado, em nosso

3
4
5
6

Teoria delie persone giuridiche, 2" ed., pág. 772.
Mantido pelo art. 300 da Lei n° 6.404/76.
Mantido pelo art. 300 da Lei n° 6.404/76.
lnternationales Privatrecht, II, pág. 11.

7

FRANKENSTEIN, lnternationales Privatrecht, I, pág. 458; ISAY. Die Staatsangehorigkeit der juristiche Personen, pág. 86; DIENA, Trattato di Diritto Commerciale
lnternazionale, págs. 258-270.
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sistema, pelo do lugar de constituição, ao qual a própria lei das sociedades
por ações recorre, no seu art. 64, parágrafo único, 8 para determinar a lei nacional da sociedade estrangeira. Essa tem sido, aliás, antes e depois da lei
de introdução ao Código Civil (Dec.-lei n° 4.657, de 4 de setembro de
1942) a solução preferida no direito brasileiro, que assim conjuga os dois
critérios de aplicação mais segura, e de maior aceitação doutrinária.
Aplicados à sociedade objeto da consulta, tais critérios patenteiam a
sua nacionalidade francesa, pois na França ela se constituiu originariamente e na França conservou a sede de sua administração.
Outro não seria o resultado a que chegaríamos, se examinássemos a
questão à luz do direito francês ou do italiano. Este último, através do art.
230 do Código de Comércio, estatui que as sociedades legalmente constituídas em países estrangeiros só são consideradas sociedades nacionais
quando têm no país sua sede e objeto principal; aquele, através dos critérios
doutrinários que prevalecem na sua jurisprudência, adota igualmente o critério da sede sociaf e assim nem de nacionalidade plúrima se pode cogitar,
convergindo para a afirmação da mesma nacionalidade todas as legislações
implicadas.
7. É verdade que a experiência da guerra mundial de 1914-1918 conduziu os Estados modernos, com o apoio da boa doutrina, a estender sanções e restrições de caráter provisório além dos limites traçados pelo
critério da nacionalidade.
Muitas sociedades dirigidas invisivelmente pelo inimigo se prevaleceram da nacionalidade que derivavam da sede ou do lugar de constituição, para se colocarem ao abrigo de medidas repressivas e desfrutarem as
garantias concedidas aos neutros e aos nacionais. Daí surgiu, no campo do
direito especial da guerra, a figura da sociedade controlada pelo inimigo,
que se acha definida no Ato inglês, de 8 de agosto de 1918, sobre o comércio com o inimigo, pelas características seguintes:
a) maioria de súditos inimigos no órgão dirigente da sociedade;
b) maioria dos poderes de deliberação ou de voto nas mãos de súditos
inimigos;

8
9

Mantido pelo art. 300 da Lei n° 6.404/76.
COPPER-ROYER, Traité Théorique et pratique des sociétés anonymes, I.
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c) nomeação do poder executivo ou de sua maioria por entidade controlada pelo inimigo. 10
Não era doutrinariamente dificil admitir o superamento provisório do
critério da nacionalidade. Dois recursos técnicos, sobretudo, foram usados
com esse fim pela jurisprudência e pelos escritores:
1°, a distinção entre a sede social real e a sede social aparente, ou fraudulenta;
2°, a teoria da interposição de pessoa, que permitia ver na sociedade
neutra, aliada ou nacional, uma pessoa interposta para ocultar as pessoas
flsicas ou jurídicas, súditas do inimigo.
Eis o que, a respeito da jurisprudência francesa, escreve PAUL PIC:
"S'appuyant sur la théorie de /'interposition de personnes, expressement rappe/ée dans I 'artic/e 1er du décret du 25 septembre 1914, el/e décide 'qu 'i/ appartient aux juges du fond, appréciant souverainement les faits
de la cause, de déc/arer qu 'une société bien que fondée en France confor-.
mément à la loifrançaise et ayant son siege social en France (siege social
rée/), est cependant en réalité une personne interposée, sous /e couvert de
/aque//e une entreprise allemande faisait /e commerce en France, et doiten
conséquence être maintenue sous séquestre"'. 11
E mais adiante:
"Dans les especes précitées, et dans une longue série d'especes simi/aires -la nationalité allemande de la majorité des actionaires et spécia/ement des administrateurs avait paru déterminante aux juges du fond"
"Derriere la personne mora/e, lajurisprudence, contrairement à ses arrêts
du temps de paix, recherche les persona/ités vivantes, agissantes, capables
de vouloir: ici c 'est une personalité alemande. Donc el/e /e refuse la qualité defrançaise."
" ... ou, sans contester théoriquement la nationalité française ou neutre (suisse par exemple) qu 'e//e tient de son siege social, e/le la p/ace sous
séquestre comme si e/le était de nationalité allemande, parce qu 'el/e présume une interposition de personnes."

10
II

Apud BUSTAMANTE, Derecho Internacional Privado, l, pãg. 531.
Des sociétés commercia/es, III, n° 2.082.
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Também entre nós não haveria obstáculo constitucional à intervenção
legislativa do Estado nas atividades de pessoas jurídicas súditas de Estados
não agressores sob duas condições:
13 , verificação do controle da sociedade pelo "inimigo", isto é, direção da sociedade por pessoas físicas ou jurídicas inimigas, de tal sorte que a
sociedade aparecesse como pessoa interposta;
23 , cerceamento pela aplicação de medidas de caráter provisório,
como o seqüestro.
O que a lei não poderia, sem infringir ao mesmo tempo as normas do
direito público interno e do direito internacional, era privá-las do direito de
propriedade e das garantias constitucionais, em cujo gozo se equiparam os
nacionais e os súditos de países neutros ou aliados.
Ora, se aplicarmos ao banco francês em exame o critério por que se
reconhece o controle do inimigo, verificaremos que de nenhum modo seria
lícita a sua equiparação em tratamento às sociedades constituídas ou sediadas em território de países agressores: a maioria do capital e, portanto, do
poder deliberativo da sua Assembléia, não estava, segundo informa a consulta, em mãos de súditos inimigos, nem de sociedade controlada pelo inimigo; e a maioria da administração em exercício era formada de franceses,
isto é, de súditos de um Estado neutro.
8. Excluída a nacionalidade inimiga do banco em apreço, e bem assim
o seu controle pelo inimigo, todo ato que a ele estendesse as restrições de
atividade e os cerceamentos de direito introduzidos pelo Dec.-lei n° 4.166 e
leis posteriores feriria o direito público interno, pois a Lei Constitucional n°
5 só abriu exceção ao art. 122 da Carta Constituciona1 12 então vigente, para
os súditos de Estados agressores, e feriria também as normas internacionais, pois é uma conquista pacífica e universal de direito de guerra o respeito aos neutros em suas pessoas e bens.
Quem segue a evolução do direito internacional público no século
passado, já vê delinear-se e resolver-se um problema de grau superior a
esse: o da garantia das pessoas e bens dos próprios súditos inimigos, residentes no país. Essa garantia, proclamada no art. 40 da Declaração de Bruxelas, reaparece no "regulamento da guerra terrestre" anexo à Convenção
concluída em Haia a 29 de julho de 1899, à qual o Brasil aderiu em 1907
(Dec. n° 1.633, de 3 de janeiro de 1907, adesão em 25 de fevereiro de 1907)

12

Art. 141, CF/46 = art. 150, CF/67 = art. 5°, CF/88.
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e está incorporada a mais de um tratado firmado pelo Brasil, que assim a
tem consagrado em seu direito internacional positivo. 13
9. Fica, desse modo, esclarecido que o Governo Federal não podia
cassar ao banco estrangeiro objeto da consulta a patente que o autorizava a
funcionar no país, a menos que esse ato fosse motivado por violação das
leis brasileiras, prática contrária aos seus fins estatutários, ou ato nocivo à
economia e à defesa nacional (art. 73 do Dec.-Iei n° 2.627). 14 Sem a verificação de um desses motivos, o ato de cassação seria atentatório das normas
internacionais, que põem a salvo os bens e direitos dos neutros, e da norma
constitucional que apenas fora limitada quanto às pessoas físicas ou jurídicas súditas dos Estados agressores.
O ato administrativo que houvesse cassado a patente em causa seria
suscetível de anulação pelo Poder Judiciário, e, portanto, o Governo Federal, que atribuiu à Comissão de Reparações de Guerra competência para a
mais ampla revisão dos atos relacionados com tais reparações (Dec.-lei n°
8.553, de 4 de janeiro de 1946, art. 2°), 15 atenderia à justiça e ao direito, corrigindo espontaneamente os efeitos daquela cassação.

III
10. Sucede, porém, que a carta patente do Banco em causa não foi
cassada por decreto ou outro ato administrativo, mas por um decreto-lei expedido pelo Presidente da República no uso dos poderes legislativos ilimitados, que lhe conferiu o art. 180 da Constituição. 16 Impõe-se indagar, à
vista disso, se a veste do decreto-lei adotada para o ato vem tornar inatacável o que o Judiciário anularia, e deixar irressarcidos os danos que, de outro
modo, seriam compostos pela União.
Antes mesmo de examinar de um ponto de vista dogmático a questão,
cabe ressaltar a gravidade das conseqüências a que nos levaria aquela suposição. A principal característica do nosso sistema político, mantida, ainda
que de forma impura, na Carta de 1937- o exame pelo Poder Judiciário da
legalidade dos atos do Poder Executivo- estaria, naquele caso, à mercê do
Presidente da República, o qual não teria apenas o poder de fazer leis, mas

13 CLÓVIS BEVILÁQUA, Direito Internacional Público, II, págs. 298 e segs.
14 Mantido pelo art. 300 da Lei n° 6.404176.
15 Essa comissão foi extinta pela Lei n° 4.530, de 08.12.1964.
16 Não há correspondente nas Constituições posteriores.
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também o de praticar os atos administrativos arbitrários que lhe aprouvessem, dando-lhes, em vez da etiqueta de decretos, a de decretos-leis.
Esta conseqüência importaria na dissolução do próprio Estado, o qual
é conceitualmente incompatível com um regime onde os atos de arbítrio tenham a mesma eficácia da lei.
11. Examinemos, porém, o caso no seu aspecto técnico e constitucional.
Em primeiro lugar, o ato legislativo que viesse, através de uma norma
geral, sujeitar os bens de súditos neutros à reparação dos danos de guerra,
ou cercear-lhes os direitos e liberdades fundamentais, estaria, no momento
de sua promulgação, dentro do próprio sistema do nosso direito positivo,
sob a censura da inconstitucionalidade. Dessa censura não escapa, por conseguinte, o art. 5° do Dec.-lei n° 4.807, de 7 de outubro de 1942, na parte em
que pretende sujeitar aos efeitos do Dec.-lei n° 4.166 as pessoas naturais ou
jurídicas de qualquer nacionalidade, cuja atividade seja julgada contrária à
segurança nacional.
Pode o Estado exercer sobre os seus próprios súditos e sobre os de países neutros residentes em seu território a fiscalização e o controle que a defesa nacional tornar necessários. Mas às medidas restritivas do direito de
propriedade e das liberdades fundamentais só ficam expostos, nos termos
da Lei Constitucional n° 5, art. 2°, os súditos dos Estados agressores. De
sorte que, se pudéssemos ver no Dec.-lei n° 4.612 um ato legislativo isento
de vício formal, ainda teríamos de reconhecer a inconstitucionalidade do
dispositivo que atingiu o patrimônio de um neutro, cassando-lhe a patente e
forçando-o à liquidação sem outro fundamento que o de "haver sido reconhecido o estado de beligerância com a Alemanha e a Itália".

12. Há, porém, no Dec.-lei n° 4.612 um vício formal que o expõe, por
outro lado, à censura de inconstitucionalidade. Nele se materializou um ato
administrativo, que, para sua validade, dependeria da adequação a uma
norma jurídica previamente definida em lei.
Seja qual for a técnica constitucional de divisão e distribuição de poderes por órgãos distintos e independentes entre si, é sempre característico
do que chamamos Estado de direito que a atividade administrativa seja distinta da legislativa, e a ela logicamente posterior.
Onde o exercício do poder não se decomponha em dois momentos- o
primeiro, abstrato, geral, fixador de um critério para os casos possíveis e o
segundo, concreto, particular, resultante da aplicação do primeiro- a vida
da comunidade política ainda não franqueou a linha divisória entre o direito e a tirania.
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Pode admitir-se, dentro de uma técnica constitucional evidentemente
autoritária, que o mesmo órgão crie a norma geral e a aplique aos casos particulares; o que não se pode admitir é que as resoluções tomadas para os casos particulares independam de normas prévias e tenham a mesma eficácia
destas. Tal suposição aniquilaria a função judiciária no seu controle sobre o
Executivo, pois a nenhum juiz seria possível examinar a legalidade do ato
administrativo, convertido em norma de lei, e, portanto, tornado obrigatório para os próprios órgãos judiciários.
13. Muito prejudicou a clara compreensão deste problema a distinção
das leis em formais e materiais, que encontrou boa fortuna entre os escritores da teoria do Estado. Admitindo que todo ato legislativo, mesmo quando
contém mero preceito técnico ou resolução concreta de um caso particular,
deve ser considerado lei, ainda que em sentido formal, e não material, acabaram muitos por ficar sem argumentos com que resistir à eventual tirania
do Poder Legislativo, seja este exercido por um monarca, um ditador ou
uma assembléia.
De fato, se o que o Legislativo cobre com a forma de lei obriga a todos
e imobiliza o órgão judiciário, é claro que a ordem jurídica não disporá de
critérios dogmáticos capazes de repelir os atos de arbítrio que atribuam a
um o que a todos é vedado ou que contrariamente privem alguém do que a
lei geral manda reconhecer a todos.
Ora, se é certo que há leis formais (e as orçamentárias avultam entre
elas como o primeiro exemplo), não quer isto dizer que o Poder Legislativo
possa tomar para si a competência dos outros poderes políticos, praticando,
com o rótulo de leis, atos administrativos ou judiciários. O que desse modo
desapareceria era o próprio império da lei (rufe oflaw), isto é, a sujeição da
conduta do Estado e dos particulares a regras abstratas, predeterminadas.
"Império da lei", escreve CARL SCHMITT, "seria uma expressão
vazia se não tirasse seu sentido próprio de uma contraposição. Esta concepção básica do Estado de direito envolve, tanto do ponto de vista histórico como lógico, uma negação do império de homens, quer se trate de um
indivíduo, de uma assembléia ou de uma corporação, cuja vontade se coloca no lugar de uma norma geral, fixada de antemão e igual para todos.
Império da lei significa, antes de tudo e em primeiro lugar, que o próprio legislador fica vinculado à sua lei, e que sua faculdade de legislar não é o
meio para uma dominação arbitrária".
"Um legislador cujas medidas concretas, ordens especiais, dispensas
e permissões valham também como leis, como suas normas gerais, não está
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ligado à sua lei de nenhuma forma concebível; a vinculação à lei é uma expressão sem sentido para os que podem fazer 'leis' arbitrárias". 17
14. Cabe sem dúvida ao direito constitucional anglo-americano o mérito de haver traçado uma linha divisória, ao mesmo tempo nítida e elástica,
entre os atos legislativos que vinculam a todos, e aqueles em que, mal grado
a elaboração pelo poder competente, não existem senão atos de arbítrio,
que os tribunais repelem por inconstitucionais. A jurisprudência construiu
seu critério em tomo da expressão per legem terrae usada na Magna Carta,
e posteriormente, em tomo das equivalentes "Law ofthe land'' e "due process ojlaw", esta última empregada na 58 e na 148 Emenda Constitucional
americana, in verbis: "no person shall be... deprived oflife, liberty, or property, without due process of law".
Devemos entender dessas palavras que toda lei restritiva de direitos,
desde que passe pelos trâmites legais e assim se faça lei, no sentido formal da palavra, vincula os cidadãos e os tribunais? É o que não poderíamos admitir sem oferecer o Estado à tirania do Legislativo, o qual
passaria a poder tolher em casos particulares, a seu arbítrio, os direitos
dos cidadãos. Daí a doutrina constitucional se recusar a ver nos atos de
puro arbítrio due proces of law.
No caso Twining v. New Jersey, a Suprema Corte esclareceu:
"A Corte declinou sempre de dar uma definição sintética (do due process of/aw) e preferiu que seu pleno significado fosse gradualmente esclarecido pelo processo de inclusão e exclusão no decurso dos julgados." 18
Entre as aplicações feitas pelos tribunais deste princípio gemi do direito
público, figum com freqüência a que nos permite focalizar a nossa questão.

"Due process of /aw is denied when any particular person of a c/ass
or ofthe community is singled outfor the imposition ojrestraini or burdens
not imposed upon and to be horne by ali ofthe class, or ofthe community at
/arge, unless the imposition or restraint be based upon existing distinctions
that differentiate the particular individuais ofthe class to be affectedfrom
the body community." 19

17
18
19

Teoría de la Constitución, § 13, págs. 161 e 162.
U. S. 78; 29 Supr. Court's Rep. 14, 53 L. 97.
Rulling Case Law, W. Me KINNEY, 6 R. C. L., pág. 442.
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É o que, citando a lição do tribunal em Archison R. Co. v. Baty, explica J. W. MARGRATH no estudo para aAmerican and English Encyclopae-

diaofLaw:
"lt has been said that the terms due process of law and law ofthe land
refer to a pre-existing rule ofconduct, andare intended to secure the individualfrom the arbitrary exercise ofthe powers ofgovernment, unrestrained
by the established principies ofpriva/e rights and distributive justice, this
object being attained where the laws opera/e on ali alike. They are intended to protect property from confiscation by legislative enactements."20
E mais adiante:

"Certainly the law ofthe land does not mean merely an act ofthe legislature, for such a construction would abroga/e ali restrictions on legislative power."21
15. Esta doutrina motiva um número considerável de julgados americanos, e na verdade traduz um dos princípios gerais comuns a todo direito
constitucional moderno. Pouco importa que na Constituição brasileira de
1937 não se leia uma expressão equivalente a due process oflaw; esta expressão apenas serviu de rótulo para uma construção doutrinária em tomo
da palavra, ou melhor, do conceito de lei, que não pode ser confundido com
o de ato praticado pelo poder legislativo sob pena de- como diz, em Hok v.
Herderson, o chief Justice, RUFFIN -"ficar ao mesmo tempo ab-rogada
toda restrição à autoridade do Legislativo" e com ela, acrescentaremos, a
especialização de poderes contida no texto constitucional.
16. Eis por que penso que não é legítima a expedição, sob forma de
decreto-lei, de um ato administrativo que a lei ordinária exigia fosse motivado e fundado em determinados pressupostos. Se estes não correspondiam às necessidades excepcionais do momento, cabia ao Governo elaborar
uma lei de exceção, cujas normas pautariam a atividade dos órgãos executivos encarregados de aplicá-la.
Foi o que fez, aliás, no caso das companhias seguradoras. Em vez de
baixar um decreto-lei cassando as patentes de companhias referidas nominalmente, o Governo Federal determinou, através do Dec.-lei no 4.636, de
31 de agosto de 1942, a cassação das patentes das "companhias de seguros

20
21

Loc. cit., X, pág. 291.
Loc. cit., pág. 292.
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alemães e italianas", deixando à esfera administrativa o encargo de identificá-las. Tivesse sido esse o critério seguido no caso dos estabelecimentos
bancários, e o Banco Francês, objeto da consulta, ou não teria sido incluído
na medida, ou poderia atacar judicialmente o ato administrativo que lhe
houvesse determinado a inclusão.
Tornou-se, porém, esta, invulnerável, graças ao fato de haver o Presidente da República tomado, para determiná-la, as insígnias do legislador?
Entendo que não, pois um ato do Poder Legislativo, de conteúdo meramente administrativo, e em contraposição a normas legais em vigor, fere
os princípios gerais consignados na Constituição, não só com o usurpar
funções executivas, como com o tentar subtrair tal ato à eventual apreciação do Poder Judiciário. Dir-se-ia que, no caso em exame, o ato se revestiu
da forma de decreto-lei in fraude constitutionis para burlar o sistema do
controle constitucional.
Se os efeitos patrimoniais do ato de cassação e da liquidação consecutiva não estivessem produzidos e ultimados, seria admissível que o Banco
Francês invocasse a proteção da Justiça, alegando a inconstitucionalidade do
Dec.-lei n° 4.612 em face do princípio da igualdade perante a lei, e das garantias que lhe advêm dos princípios constitucionais mencionados no art. 13:
"A especificação das garantias de direitos acima enumerados não exclui outras garantias e direitos, resultantes da forma de governo e dos princípios consignados na Constituição."
Se, porém, aqueles efeitos se produziram e são irreversíveis, julgo cabível o pedido da reparação de perdas e danos, pois o ato de cassação, em
face das leis em vigor, estaria inquinado de nulidade relativa, e não convalesce desse defeito por tomar as vestes de decreto-lei.

PREÇO UNIFORME DO AÇÚCAR
PARA TODAS AS USINAS DO PAÍS

PREÇO UNIFORME DO AÇÚCAR
PARA TODAS AS USINAS DO PAÍS
Constitucionalidade do Controle de PreçosCaptura da Renda Produzida Pela Desigual Distância do Mercado
"ln cases ofthis character no dicision can be Iegally sound that is not fundamentally correct from an
economic point ofview."
FRIEDMAN

1. O Dec.-lei n° 4.189 de 17 de março de 1942, integrando a legislação anterior reguladora da economia monopolística do açúcar no país, conferiu ao Instituto do Açúcar e do Álcool a faculdade de fixar o preço
daquele produto, nestes termos:
Art. 1° Fica o Instituto do Açúcar e do Álcool autorizado a fixar,
em todo o território nacional, o preço do açúcar cristal para refinação
tomando por base o disposto no Dec.-lei n° 3.967, de 23 de dezembro de
1941.

Até então, a correção dos desníveis de preço no mercado interno fora
tentada mediante o expediente do depósito compulsório de 10% da produção à disposição do Governo, para o fim de regular a oferta da mercadoria
(arts. 1°, 2° e 3° do Dec. n° 2.40 I de 15.9.1931 ), e mais tarde mediante o financiamento contra caução ou warrantagem do açúcar, sempre que o preço
de liquidação caísse abaixo de um nível-base, determinado em lei (art. 14 e
passim do Dec. n° 22.789 de 1.6.1933; art. 4° do Dec. n° 22.981 de
25.7.1933; art. 1° do Dec.-lei n° 3.967 de 23.12.1942). Com o Dec.-lei n°
4.189, passou o Instituto a exercer diretamente o controle do preço, que até
então exercera de modo indireto, fixando-o em resoluções da sua Comissão Executiva, após inquéritos de custo de produção.
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2. Que critério adotou o Instituto para fixação do preço, desde a entrada em vigor do Dec.-lei n° 4.189 até a Resolução 619/51, que dá ensejo à
consulta?
Desde as primeiras medidas defensivas, tomadas em 1931, sob o império da depressão econômica, que então rebaixava os preços e mantinha o
mercado em superprodução, o preço-base unanimemente admitido fora o
alcançado pelo "cristal branco" na praça do Rio de Janeiro. Para esta praça,
e para as vizinha:;, de S. Paulo e do centro do país, afluíam a produção do
Nordeste e a de Campos, onde os produtores percebiam, como preço de
usina, o do Rio de Janeiro, descontadas as despesas de transporte marítimo
ou ferroviário.
Quando, em 1942, o Instituto passou a regular diretamente os preços,
a situação das praças produtoras já se modificara profundamente, com o rápido desenvolvimento da produção dos Estados centrais, sobretudo de S. Paulo,
mas o método de fixação do preço não se alterou, tanto mais que qualquer outro frustraria as condições de vida dos centros produtores mais distantes. O
Instituto procedia a inquéritos de custo de produção nas usinas de Pernambuco, A lagoas e Sergipe, e daí partia para fixar o preço, que, acrescido dos ônus
do transporte, representaria o preço final no Rio de Janeiro.
Esse processo gerava, em favor das usinas do Sul, uma vantagem positiva, que se tornaria, dentro das condições monopolísticas da indústria
açucareira, verdadeiro privilégio. Localizadas no próprio centro consumidor, vendendo na porta da fábrica seus produtos, faziam elas jus, entretanto, a um preço idêntico ao pago pelos produtos vindos do Norte, de modo
que se incorporava ao seu lucro líquido a parcela destinada naqueles à cobertura do transporte e seus consectários.
3. Convém analisar as circunstâncias que davam a esse beneficio
marginal dos usineiros sulinos o caráter de verdadeiro privilégio.
Se a economia do açúcar estivesse em regime de livre concorrência, o
desnível verificado com a fundação das primeiras usinas no Sul seria temporário. Não tardaria que os capitais investidos nas usinas do Norte iniciassem sua emigração para o Sul, transportando os próprios equipamentos ou
liquidando suas aplicações, até que o parque industrial do Nordeste ficasse
reduzido às dimensões do consumo regional. A situação seria, para o Nordeste, em tudo análoga à de um país exportador de certa mercadoria, que vê
desenvolver-se vantajosamente no país importador uma indústria doméstica similar; a menos que encontre novo mercado para onde encaminhar seus
produtos, o capital já tecnologicamente fixado naquele ramo de produção
tem que imigrar ou liquidar.
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Foi, porém, esse perigo de desaparecimento do centro produtor nordestino um dos alvos permanentes da política açucareira nacional. Para evitar que
uma atividade secular emigrasse de suas regiões tradicionais, sob o império de
estímulos econômicos talvez passageiros, elaborou-se o sistema de defesa, encabeçado pelo INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL, que não só limitou o número e a capacidade das empresas, como vinculou-as à terra, impedindo-lhes a venda ou a transferência de quotas de uma para outra região. Oresultado desse sistema é que o produtor de determinada localidade tem um direito de exploração agrícola e industrial ligado não à sua pessoa, mas ao imóvel.
Se vende a empresa, o direito, cuja expressão quantitativa é a quota, passa ao
novo proprietário; mas se tentar transferir para outro ponto do território nacional sua própria atividade, ali não o acompanha o seu direito de produzir.
Graças a tal sistema, os parques industriais açucareiros do Nordeste,
da baixada fluminense e do Centro-sul do país ficaram bloqueados, e impedidos de corrigirem, por aquele reajustamento natural acima indicado, a
posição desfavorável que se delineava precisamente para a área de maior
produção. O usineiro do Sul, garantido pelo regime de competição monopolística e pelo bloqueio regional das industriais, passou a desfrutar, como
autêntico privilégio, do lucro diferencial correspondente ao custo do transporte da produção nordestina até os centros consumidores do Sul.
4. Mesmo sem proceder à interpretação jurídica e econômica desse
estado de coisas, sente-se que ele traduz uma incongruência da política de
intervenção. Criada para a defesa econômica de todas as regiões produtoras, tal política terminou por desnivelar essas regiões e por emprestar sanções legais ao desnível.
As desigualdades com que a natureza aquinhoa a uns em detrimento
de outros tomam-se odiosas quando a lei as consagra, privando os menos
favorecidos de meios para corrigi-las.
Era, pois, natural que, cedo ou tarde, o Governo Federal procurasse
emendar os efeitos de sua política de preços, dando às diferentes regiões
produtoras de açúcar um tratamento igualitário.
Para alcançar esse objetivo, abriam-se-lhe dois ou três caminhos. O
primeiro seria assumir o INSTITUTO o monopólio da distribuição do produto. Nesse caso, todos os usineiros receberiam o mesmo preçojob usina, e
o INSTITUTO se encarregaria do transporte e distribuição, vendendo por
um preço maior todos os açúcares, transportados ou não. Esta solução encontraria grandes dificuldades de aplicação, restabelecendo o problema do
açúcar clandestino, que nas usinas situadas no centro consumidor facilmente escaparia às malhas do distribuidor único.
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O segundo caminho seria o lançamento de um novo tributo geral sobre o açúcar, que o INSTITUTO arrecadaria e com o qual bonificaria a produção mais distanciada dos centros de consumo. Esta solução, dependente
de ato legislativo, poderia sofrer a censura de conter uma discriminação tributária disfarçada, já que os impostos arrecadados no Sul seriam praticamente distribuídos no Norte, ferindo o art. 17 da Constituição Federal. 1
O terceiro caminho seria através da política de preços, fixando-se um
preço único para os usineiros de todo o país, e capturando-se num fundo especial todos os sobrepreços alcançados numa ou noutra usina em virtude de
encargos maiores incidentes sobre produtos concorrentes, de origem diversa. Foi este terceiro caminho que preferiu o INSTITUTO DO AÇÚCAR E
DO ÁLCOOL, previamente autorizado pelo Presidente da República. Em
29 de dezembro de 1951, foi baixada pela sua Comissão Executiva a Resolução 619/51, que dispõe:
Art. 1o Os preços oficiais de faturamento para o consumo do açúcar
cristal de polarização "Standard" (99°, 3), nas usinas, são os constantes da
tabela que se segue:
Preço por saco

Centros produtores

(60 kg)

Paraíba . . . . . . . .
Pernambuco .....
Alagoas ... .
Sergipe . . . . . . . .
Bahia ...... .
Espírito Santo . . . .
Rio de Janeiro .
Minas Gerais.
São Paulo .. .
Paraná .... .
Santa Catarina .
Goiás . . . . . . . . .
Rio Grande do Norte
Ceará ... .
Piauí ... .
Maranhão .
Pará ....
Mato Grosso .

.
.
.
.

Cr$ 187,30
Cr$ 187,30
Cr$ 187,30
Cr$ 187,30
Cr$ 201,00
Cr$ 201,90
Cr$ 196,30
Cr$ 214,80
Cr$ 209,40
Cr$ 209,60
Cr$ 219,00
Cr$ 209,40
Cr$ 202,00
Cr$ 205,60
Cr$ 217,10
Cr$ 207,00
Cr$ 208,60
Cr$ 209,40

Art. 6°, CF/46 = art. 8°, § 2°, CF/67 = art. 22, parágrafo único, CF/88.
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§ Io Os tipos de qualidade superior poderão ter, no máximo, as seguintes diferenças de preço acima do cristal, quaisquer que sejam a localidade e a categoria do comprador, não incluindo o valor correspondente ao
imposto do consumo, quando incidente:
Cr$ 7,30
I - Granulado triturado ou moído . . . . . . . .
2 - Granulado americano comum de produção
Cr$ 17,60
direta, não refinado . . . . . . . . . . . . .
3 - Granulado americano superior de produção
Cr$ 25,00
direta, não refinado . . . . . . . . .
Cr$ 28,00
4- Refinado amorfo de primeira . . . .
Cr$ 36,70
5 - Refinado amorfo extra- tipos finos .
Cr$ 44,00
6 - Refinado granulado .
7- Grã-fina:
Cr$ 45,60
a) verde .. .
Cr$ 47,00
b) azul ... .
c) encarnado.
Cr$ 48,80
§ 2° Os tipos de qualidade inferior terão, no mínimo, as seguintes diferenças de preço, tendo-se em vista a base estabelecida para o açúcar cristal, quaisquer que sejam a localidade e a categoria do comprador:

Somenos (5%) ..
Demerara (lO%).
Mascavo (20%) .

Cr$ 9,40
Cr$ 18,70
Cr$ 38,50

Art. 2°. O preço de liquidação para o açúcar cristal do tipo "Standard"(990,3), em todas as usinas do País; será de Cr$ 187,30 (cento e oitenta e sete cruzeiros e trinta centavos) por saco de 60 (sessenta) quilos.
Parágrafo único. O preço de liquidação de que trata este artigo é o do
produto posto vagão na usina (PVU).
Art. 3° As diferenças verificadas entre os preços de faturamento e o de
liquidação, estabelecidos nesta Resolução, serão recolhidas ao Banco do
Brasil, em conta especial, à disposição do I.A.A. e serão aplicadas:
a) na compensação de fretes para permitir a equivalência dos preços

dos diversos centros consumidores, qualquer que seja a procedência do
açúcar;
b) no financiamento e ampliação do parque açucareiro e alcooleiro;

c) no desenvolvimento do serviço de tratoragem e ampliação da prática de adubação, irrigação e assistência técnica em geral à cultura da cana,
em cooperação com o Ministério da Agricultura;
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d) no financiamento da instalação e ampliação das indústrias de fertilizantes;
e) no amparo e estímulo aos estudos relacionados com a indústria da
borracha sintética, com o emprego de álcool proveniente da cana-de-açúcar,
e na cooperação para o financiamento de instalação da referida indústria.
Art. 4° O recolhimento das diferenças de preços de que trata o art. 1°
desta Resolução será disciplinado de modo que não acarrete novos encargos à saída do produto.
Art. 5° As diferenças entre os preços de faturamento e liquidação estabelecidas pelo I.A.A. não serão suscetíveis de redução na vigência dos
Planos de Safra.
Art. 6° As refinarias com quotas de abastecimento asseguradas pelo
I.A.A. ficam obrigadas a entregar ao consumo, em seus estabelecimentos
ou através dos varejistas, em pacotes, a quantidade de açúcar cristal branco
"Standard" de polarização 99°,3, que for oficialmente fixada, proporcional
às vendas diárias de refinado.
Art. 7° O pagamento das canas fornecidas às usinas será fixado tomando-se por base o preço de liquidação da Usina para o açúcar cristal de
polarização Standard" (99°,3) observadas as normas das Resoluções n° 5
109/45 e 534/51.
Art. 8° À Comissão Especial, instituída na forma da decisão da Comissão Executiva, em sua sessão de 28 do corrente, incumbirá estudar e sugerir a adoção de normas e medidas complementares, que se fizerem
necessárias à execução do disposto nesta Resolução.
Art. 9° A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
S. Indaga-se se a Resolução n° 619/51, acima transcrita, atenta contra
direito ou fere disposição legal ou constitucional.
A questão da constitucionalidade- pela qual deve começar a resposta
à consulta - não diz respeito à Resolução n° 619/51, mas ao Dec.-lei n°
4.189, de 17 de março de 1942, e a qualquer outro ato legislativo que autorize o Poder Executivo a fixar preços de mercado. Na vigência da Constituição de 1946, alguns intérpretes têm sustentado- data venia sem razãoque a intervenção do Poder Público nas relações econômicas só é admissível para instituir o monopólio estatal de determinada indústria ou atividade. Segundo essa interpretação restritiva, a forma de Estado consagrada na
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Constituição conduz ao regime econômico da livre concorrência, baseado
na propriedade privada e na liberdade de iniciativa, não tolerando outra limitação, senão a instituição, por lei especial, dos monopólios de Estado.
Essa compreensão do texto constitucional levaria à conclusão de que
o Estado nacional está desaparelhado juridicamente para exercer, no campo econômico, as funções de controle direto que dele são constantemente
exigidas, e limitado a intervir pelos meios fiscais e penais, característicos
das concepções teóricas, não das experiências históricas, do liberalismo.
Ora, é dever da exegese constitucional examinar a letra da Constituição
num espírito construtivo, procurando, sem falsear o pensamento do legislador constituinte, as compatibilidades mais do que as incompatibilidades do
texto com as exigências da ordem social e com os deveres do Estado.
Essa interpretação construtiva, no que respeita à faculdade de intervenção do Estado na ordem econôm ica, não decorre, aliás, de qualquer violência, mas de uma compreensão sincera do dispositivo constitucional.
6. Diz o art. 146 da Constituição:
A União poderá, mediante lei especial, intervir no domínio econômico e monopolizar determinada indústria ou atividade. A intervenção
terá por base o interesse público e por limite aos direitos fundamentais
assegurados nesta Constituição.2

Pergunta-se se "intervir" e "monopolizar" são dois atos consecutivos e
inseparáveis, de tal modo que a União "intervém para monopolizar", ou se
cada uma dessas locuções representa uma alternativa, isto é, se a União está
autorizada pelo dispositivo constitucional a "intervir" ou "monopolizar".
7. A interpretação gramatical não logra vencer a dificuldade, já que a
conjunção "e" pode ter indiferentemente valor copulativo ou alternativo.
8. A interpretação histórica, fundada na evolução do texto nos trabalhos da Constituinte, pende para a afirmação da alternativa. O art. 146 provém do anteprojeto, onde tinha a seguinte redação:
"A intervenção no domínio econômico será fixada em lei, dentro
dos limites que o interesse público aconselhar, podendo a União monopolizar determinadas indústrias ou atividades econômicas nos termos
em que for autorizada por lei especial."

2

Art. 157, § 8°, CF/67 = não foi mantido na CF/88.
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O texto foi largamente discutido, sem que tenha ocorrido a qualquer
constituinte censurar a intervenção econômica prevista na 1a parte do artigo, para só admitir o monopólio estatal previsto na 23 • Do fraseado primitivo passou-se, mediante emendas redacionais, ao texto da Subcomissão:
"É reconhecida à União a faculdade de intervir no domínio econômico e de monopolizar, mediante lei especial, determinada indústria
ou ati vidade. A intervenção terá por base o interesse público e por limite aos direitos fundamentais assegurados nesta Constituição."

A nova redação, cujo elemento novo é a referência ao limite dos "direitos fundamentais", resultou, como esclarece JOSÉ DUARTE, A Constituição Brasileira de 1946, 3°vol., página 122, de uma emendado deputado
MÍLTON CAMPOS, muito superior como redação ao texto definitivo, inclusive pelo mérito de escoimar de qualquer dúvida a duplicidade da "intervenção" e do "monopólio". Dizia a emenda:
"A intervenção no domínio econômico e a faculdade para a
União de monopolizar, mediante lei especial, determinada indústria ou
atividade terão por base o interesse público e por limites aos direitos
fundamentais assegurados nesta Constituição."

Se foi essa a emenda aprovada, e se o texto definitivo resultou de meras modificações de redação, é claro que as duas locuções reunidas pela
conjunção "e" não exprimem uma espécie única de intervenção- a intervenção para monopolizar - mas indicam duas faculdades distintas, das
quais a primeira é de âmbito largo, comportando toda e qualquer forma de
controle econômico, desde que respeitados os direitos individuais.
9. Mais conclusiva ainda que a análise dos trabalhos legislativos é a
interpretação lógica do dispositivo.
Os que pretendem fazer crer que o monopólio de Estado é a única forma de intervenção econômica admitida constitucionalmente, emprestam à
palavra "monopólio" (vd. "monopolizar") um sentido restritivo, que não se
coaduna com a sua verdadeira acepção na ciência econômica.
Monopolizar significa "assumir em caráter exclusivo o exercício direto de uma indústria ou atividade", mas também significa "colocar em regime de monopólio", "criar condições monopolísticas", o que tudo são
formas de intervenção econômica.
Numa concepção elementar dos fatos econômicos, livre concorrência e monopólio aparecem como conceitos antitéticos; o primeiro indica
uma estrutura de mercado, em que nenhum produtor ou fornecedor tem
meios de exercer um controle efetivo dos preços e suprimentos, e em que é

PROBLEMAS DE DIREITO POSITIVO

69

livre a todo tempo o ingresso de novos fornecedores e consumidores; monopólio, pelo contrário, indica uma estrutura de mercado, em que um ou alguns produtores ou fornecedores exercem o controle dos preços e suprimentos, e em que não é possível, por obstáculos naturais ou artificiais, a entrada
de novas empresas, fazendo oferta dos mesmos produtos ou de sucedâneos.
Essa conceituação dos dois sistemas serviu, durante muito tempo, às necessidades de formulação tanto econômica, como jurídica.
The economists emphasize onfree entry into the industry as characteristic ofcompetition, and restriction ofentry as the differentia specifica of monopoly, was in complete harmony with the judicial
predilection. Monopoly was thought ofas the antithesis offree competition. unregulated monopoly was always and necessarily a public evil,
the nature ofmonopoly was to be found mainly in restrictions on frade,
and its remedy was. in the Wilsonian phrase, '"a Jair field with no favor" (EDWARD S. MASSON, "Monopoly in Law and Economics", in
Yale Law Journal, vol. 47, n° I, pág. 35).

A oposição entre livre concorrência e monopólio não parece hoje tão
irredutível. O monopólio, assim como pode ser criado artificialmente pelo
Poder Público (monopólio legal) ou por um acordo de produtores (monopólio convencional), pode resultar de circunstâncias que o configuram como
verdadeiro monopólio natural. É o que sucede, por exemplo, quando uma
empresa detém a única fonte existente de certa matéria-prima, ou possui com
exclusividade certa patente, ou ainda quando circunstâncias tecnológicas ou
dificuldades de capital obstruem a entrada no mercado de fornecedores concorrentes. Em todos esses casos e em outros fáceis de apresentar, o mercado
se acha sob condições monopolísticas, ainda que nenhuma norma legal ou
convencional faça obstáculo à ampliação da concorrência.
Essas considerações (cf. JOE S. BAIN, Pricing, distribution andemp/oyment, 1948, capts. 5° e segs.) levam à conclusão de que entre a livre
concorrência e o monopólio não existe uma oposição antitética, mas uma
diferença de grau. À medida que se reduz o número de fornecedores de um
produto, e à medida que se agrava a dificuldade de entrada de novos fornecedores, a estrutura do mercado se torna mais e mais monopolística.
Pode o monopólio ser de três tipos fundamentais: monopólio de uma
só empresa (singlefirm monopoly), oligopólio diferenciado (differentiated
oligopoly), oligopólio puro (pure o/igopoly). A esses tipos se acrescenta o
caso de mera competição monopolística.
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Do monopólio de uma só empresa, escreve BAIN:
"The sing/e-firm monopo/y is important in the pub/ic uti/ity jie/d
and has had some signijicance in mining and manufacture. lt does not,
however; constitute the l)pica/ market structure for the modern American
economy. ln most of our industrial markets, sellers possess a degree of
monopo/y. but they are not single-firm monopo/ists in the sense that their
products have no c/ose substitutes and that they have no recognized riva/ry with other sellers. The typica/ industry structure in our economy involves a 'group ofinterdependent monopo/ists"' (op. cit., pág. 176).

Na economia brasileira, como na americana, a estrutura industrial típica envolve um grupo de monopolistas interdependentes.
"This group ofmonopolists market category", escreve o mesmo
BAJN, "is very /arge, and necessarily breaks down into severa/ subclasses. At an earlier point we have already mentioned three:
I. An industry or group ofse/lers with distinct but c/ose-substitute
products, who explicitly recognize the interdependence of the prices of
their severa/ products, and thus have a recognized riva/ry'. This is the category' of' dif!erentiated o/igopoly'.
2. An induslry' or group of a few se//ers with recognized interdependence ofprices for their severa/ products, but with s/ight ofinsignijicant dif!erentiation among these products. This is the 'pure oligopoly'
category, and is essentially a variant ofthe more general categoiJ' ofoligopoly with product dif!erentiation.
3. An industry or group ofsellers with dif!erentiated but c/ose-substitute products, where the sellers do not recognize direct interdependence
or rivalry among themselves. 11~ have previously labeled it as 'monopolistic competition"' (op. cit., pág. 177).

A economia monopolística, que pode resultar de fatores naturais, é algumas vezes introduzida, ou mantida, por ação deliberada do Poder Público. Em ambos os casos, quer se trate de monopólio natural, quer se trate de
monopólio ope legis, a intervenção do Estado é indispensável para que as
condições monopolísticas não conduzam a um comportamento anti-social
da parte dos fornecedores.
The principies ofpub/ic policy proceedingfrom these views called for government intervention of limited scope. Natural monopo/ises
shou/d be regulated or owned and operated by government (DONALD H.
WALLACE, "Monopolistic competition and public policy", in The American Economic Review, volume XXVI, I, suppl., march 36, pág. 77).

Todas as vezes que se configura, na economia de um país, uma situação de monopólio natural, a intervenção econômica é inevitável para que a
função reguladora dos preços e fornecimentos, entregue pela ação dos fato-

PROBLEMAS DE DIREITO POSITIVO

71

res naturais e circunstanciais ao grupo de monopolistas, não seja exercida
em proveito exclusivo desse grupo, com prejuízo dos consumidores e da
sociedade em geral.
Ao lado do monopólio natural, temos o monopólio convencional, em
que se configura crime contra a economia legal.
Muitas vezes, a natureza de um serviço público (como o de telefones), a
raridade de um bem, ou a defesa econômica de uma região, levam o Estado a
subtrair certa indústria ou atividade às condições de pura concorrência, e a
submetê-la a restrições que geram condições monopolísticas, com os decorrentes riscos de controle de preços e fornecimentos. Em tais casos pode suceder que o Estado queira assumir, ele próprio, o exercício direto do monopólio.
E pode também suceder que lhe pareça preferível deixar nas mãos de um grupo de monopolistas interdependentes, a atividade que se trata de proteger. Não
há motivo algum, de ordem ética, econômica ou jurídica, para que se acredite
que a Constituição Federal, em seu art. 146, teve a intenção de vedar à União a
instituição do tipo mais adequado de monopólio, obrigando-a a praticar sempre o singlefirm monopoly em nome próprio.
Não se diga que os oligopólios, ou monopólios de grupos, são contra
os princípios da nossa ordem social, pois, como vimos acima, tais monopólios existem independentemente da vontade dos governos e das autorizações legislativas e assim sendo não se evitaria a sua existência forçando o
Poder Público a ignorá-los. Também não se diga que a União poderá intervir em monopólios grupais criados pelas circunstâncias, mas não poderá
criá-los ope legis. Na verdade, a intervenção do Estado num monopólio
sempre concorre ou para mantê-lo, ou para extingui-lo. Não é exato que os
monopólios naturais sejam produtos da vida econômica que o Estado sempre tenha interesse em eliminar. Um exemplo do interesse público na manutenção de condições monopolísticas, temos nas restrições à importação
de produtos quando há similares nacionais, restrições que defendem a indústria doméstica e economizam divisas, mantendo em competição monopolística os produtores nacionais.
Se o Poder Público pode e deve intervir nos monopólios naturais,
eventualmente para mantê-los, é claro que pode também, quando o interesse público o indicar, colocar sob o regime de monopólio qualquer atividade
anteriormente em pura concorrência. Outro não pode ser o sentido do verbo "monopolizar" empregado pelo legislador constituinte no artigo 146/ a

3
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menos que se prefira incluir no verbo "intervir" toda espécie de regulação
econômica, que não conduza à apropriação das indústrias ou atividades
pelo Estado.
10. Criada pelo próprio Estado ou pelas circunstâncias naturais, sobre
uma atividade monopolística, exercida por produtores interdependentes,
qual o objetivo da função reguladora do Estado em relação a tais atividades?
Dois são os pontos em que a competição monopolística inflige um
risco especial à coletividade: o controle dos preços e o controle dos fornecimentos.
A. R. BURNS, em seu conhecido livro The Decline of Competition
(1936, McGraw Hill) examinou os diferentes métodos de elaboração de
preços nas economias monopolísticas. A tendência positiva para procurar o
nível em que se alcançam benefícios máximos pode conduzir a elevações
significativas acima dos preços de custo, quando a entrada de novos fornecedores é difícil e o produto em monopólio é de procura rígida e difícil
substituição. Daí ser indispensável a intervenção do Estado para controlar
os preços, impedindo o collusive pricing dos fornecedores monopolistas, e
tutelando o interesse social ameaçado.
Quem atribui ao Estado a faculdade de monopolizar, ou de criar condições monopolísticas, necessariamente lhe confere, ipso facto, a faculdade de regular e fixar preços. O Estado moderno não pode tratar com igual
critério os mercados concorrenciais e os mercados monopolísticos, sobretudo quando estes são criados ou mantidos por atos do Poder Público.
A indústria açucareira foi submetida por lei ao regime monopolístico,
quando foram fixados os limites máximos de produção a que podiam atingir as diferentes empresas, e delimitado, em todo o país, o número de empresas. Sendo todas essas empresas produtoras de um mesmo produto, que
dificilmente encontra sucedâneos, e que, pela sua natureza, pouco ou mesmo nada se diferencia de um para outro produtor, o monopólio criado era o
que se denomina oligopólio puro (JOE S. BAIN, op. cit., pág. 209).
"The lack ofsignificant product differentiation in pure oligopoly
endows this market category with distinct attibutes, first because it makes the interdependence of rival product prices much closer. ln the
substantial absence ofdifferentiation, ali rival prices must be identical
(subject to the minor exceptions noted), and no generally announced
price differentials can be sustained.
ln pure oligopoly, therefore, the rival sellers must be able to keep
their severa! prices close to identical if the price is to be stable and
unaffected by retaliatory price adjustments.
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Where freight is an important portion ofprice, sel/ers must be
able to maintain identica/ de/ibered prices at principal destinations if
market stability is to be maintainecl' (op. cit., pâg. 210).

Ora, os fornecedores que o Estado reuniu no mais importante oligopólio agrícola e industrial do país, não poderiam encontrar em suas empresas meios de obter a unidade de preço indispensável à manutenção do seu
tipo de mercado. Enquanto um grupo de produtores opera no seio do próprio mercado consumidor, outro opera à distância de vários dias de navegação, o que torna o frete uma parcela insuscetível de ser contrabalançada por
diferenças de custo de produção.
A criação de um preço único, como o previu o Dec.-lei n° 4.189, de
1942, era, pois, um corolário inevitável de oligopólio, um efeito implícito
na faculdade de intervir e monopolizar, que o art. 146 da Constituição atribuiu à·união. 4
11. Que limites traçou, porém, a Constituição à faculdade de intervir e
monopolizar?
De um lado exigiu que a intervenção seja motivada pelo interesse público; de outro, que não infrinja os direitos fundamentais assegurados na
mesma Constituição. Dos direitos que a Constituição garante no seu art.
141,5 dizem respeito à ordem econômica, e podem eventualmente ser feridos pela instituição de condições monopolísticas, o direito a igual tratamento da lei (art. 141, § 1°),6 o direito de propriedade(§ 16/ e os direitos de
propriedade intelectual e industrial(§§ 17, 8 189 e 19). 10 O direito de propriedade está assegurado pelo dever de indenização prévia, sempre que a
instituição do monopólio exigir desapropriações. Resta, como pedra de toque da constitucionalidade do monopólio, a necessidade de conciliá-lo
com o princípio da igualdade civil.
É esse o ponto em que devemos concentrar o nosso exame, para determinarmos se a Resolução n° 619/51 fere ou não os direitos fundamentais.

4
5
6
7
8
9
10

Art. 157, § 8°, CF/67 =não foi mantido na CF/88.
Arts. 150, CF/67, e 5°, CF/88.
Arts. 150, § 1°, CF/67 = art. 5°, I, CF/88.
Arts. 150, § 22, CF/67 = art. 5°, XXIII e XIV, CF/88.
Arts. 150, § 24, I" parte, CF/67 = art. 5°, XXIX, t• parte, CF/88.
Arts. 150, § 24, 2" parte, CF/67 = art. 5°, XXIX, 2" parte, CF/88.
Arts. 150, § 25, CF/67, e 5°, XXVII, CF/88.
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O conceito da igualdade civil tem dado margem a larga elaboração
doutrinária, sobretudo entre aqueles que, com toda razão, conceituam a norma do art. 141, § 1°, 11 não como um simples preceito programático, destituído de sanção, mas como norma jurídica, cuja inobservância induz a inconstitucionalidade da lei. A boa doutrina repele o conceito de igualdade
como identidade de tratamento por parte da lei. A lei não pode dar a todos
tratamento idêntico, precisamente porque não são idênticas as condições
em que todos se apresentam nas questões por ela reguladas. Daí dizer-se,
com aparente paradoxo, que se a norma legal fosse idêntica para todos, não
seria igual. A igualdade de tratamento jurídico é sobretudo uma variação
proporcional, em que se compensem e corrijam as desigualdades naturais.
Graças a essa doutrina, as leis especiais, que conferem maiores vantagens ou impõem maiores ônus a certas classes de pessoas ou de coisas
(c/ass legislation), não ferem a norma da igualdade perante a lei. Se, porém, a discriminação feita pela lei é arbitrária, isto é, se ela não traduz uma
diversidade objetiva dos casos tratados, a norma do art. 141, § 1° 12 autoriza
a sua impugnação por inconstitucionalidade.
Sobre essa doutrina leiam-se os autores que citei em Igualdade perante a lei e due process oflaw, 13 especialmente RENÉ BURNET, que escreve, precisando a noção de igualdade proporcional:
Celle-ci est bien la véritable éga/ité, seu/e conforme au principe
de /'interdependance soeiale; e/le traite également les hommes sur les
points ou i/s sont inégaux; en un moi, les traite proportionellement à
leurs facultés, telle est la formule qu 'impose la doctrine de
l'interdependance soeia/e (Le principe d'égalité, ed. Alcan, pág. 170).

A aplicação do princípio de igualdade, assim formulado, às normas
que regem a vida econômica, não oferece dificuldades. Sempre que uma
indústria ou atividade está sob o regime de pura competição, a observância
da norma de igualdade civil não exige mais do que a segurança dada a cada
indivíduo de participar da concorrência. As desigualdades naturais, que
conferem a uns condições competitivas superiores às de outros, são da própria essência do regime de concorrência, e só violaria o princípio constitucional da igualdade, a lei que procurasse facilitar a iniciativa de uns ou
dificultar a de outros.

li Art. 150, § 1°, CF/67 = art. 5°, I, CF/88.
12 Art. 150, § 1°, CF/67 = art. 5°, I, CF/88.
13 Publicado neste volume.
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Quando, porém, o próprio Estado subtrai uma atividade às condições
de pura concorrência, e cria em favor de alguns uma situação de monopólio, inverte-se o funcionamento do princípio da igualdade. Agora o que não
se admite é que as condições monopolísticas criadas gerem desigualdades,
e que alguns se beneficiem, não de suas capacidades naturais, mas das condições artificialmente preparadas para o favorecimento de outros. A lei,
para ser obediente ao princípio da igualdade, deve corrigir, com disposições adequadas, os efeitos desiguais da economia de monopólio. Uma vez
alterado o jogo das leis naturais, o estado tem o dever de impedir que suas
normas constituam ou assegurem privilégios, porque se o fizessem estariam promovendo a desigualdade civil.
12. Essa diversidade, que se observa na aplicação prática do princípio
de igualdade, oferece exemplos práticos muito ilustrativos no domínio da
economia açucareira, objeto da consulta. O mais significativo é justamente
o ensejado pela diferença de lucratividade resultante da distância em que se
acham as usinas nordestinas do principal centro consumidor.
A criação de um parque açucareiro no Centro-sul do país colocou o
parque nordestino em posição de inferioridade natural, dada a proximidade
daquele e a distância deste, do mercado consumidor. Chegando o açúcar do
Nordeste ao Rio de Janeiro e a São Paulo onerado pelo transporte, os produtores sulinos passaram a realizar um lucro líquido correspondente à verba de transporte, de que estavam dispensados.
Esse é o fenômeno da ''renda", que ALFRED MARSHALL assim defmiu:
The income derivedfrom lhe ownership ofland and othersfree
gifts ofnature is ca/led rente (Principies, VI, cap. 9).

Estudado em profundidade, primeiro por DAVID RICARDO (Príncipes d'Économie Politique, cap. 3), como uma lucratividade comparativa
das terras de maior fertilidade quando se inicia o cultivo das de fertilidade
menor, o conceito de renda não tardou em revelar maior amplitude, aplicando-se todas as vezes que uma circunstância natural fixa a lucratividade
maior de uma empresa ou de um grupo de empresas, dentro de um mercado
uniforme.
"Cette inégalité dans /e rendement", escreve GAETAN PIROU
expondo o pensamento de RICARDO, "provient soil de la diversité de
leur fertilité naturalle, soil de leur inégal éloignement des marchés, qui
doivenl servir de débouchés aux produits" (Economie libérale et économie dirigée, I, ed. Sedes, pág. 173).
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O açúcar do Nordeste paga ao açúcar do Centro-sul uma renda, no
sentido técnico dessa palavra. Fossem de pura concorrência as condições
do mercado de açúcar no país, e essa renda desapareceria em poucos anos,
pela entrada de novos produtores sulinos no mercado, e conseqüente retração da indústria nordestina até as dimensões do consumo regional.
Esses novos produtores sulinos seriam, em muitos casos, os próprios
produtores do Nordeste, transplantando para o Sul sua tecnologia e seus capitais. Mas é certo que, existindo ainda, no sul do país, terras, capazes de
manter lavouras de açúcar nas condições de primeira rentabilidade, e não
havendo obstáculo legal a novas iniciativas, as condições competitivas eliminariam a produção nordestina do mercado consumidor do sul pelo próprio mecanismo da renda. Pois a renda só se mantém quando, esgotadas as
terras de primeira rentabilidade, o mercado consumidor exige que se passe
às de segunda; e se depois de atacadas estas, voltam a existir terras de primeira rentabilidade, a exploração das de segunda declina ou desaparece.
Foram as condições monopolísticas criadas "nos anos 30" pelo Governo Federal para a lavoura e a indústria do açúcar, que mantiveram e até
fomentaram artificialmente o fenômeno de renda em beneficio do parque
açucareiro do Sul. Impedindo a entrada de concorrentes e a imigração de iniciativas, o Governo limitou ope legis a exploração da área de primeira rentabilidade, mantendo em atividade a de segunda, e assim fez produzir-se a
renda, que o regime de concorrência, se aplicado, não tardaria a eliminar.
Essa renda de que vem gozando o parque sulino não é, pois, um privilégio natural, mas uma criação da lei. Se esta fosse revogada, em poucos
anos cessaria, pela ampliação da exploração do Sul, a contribuição comercial do Nordeste, e a renda desapareceria.
Mais não se precisa dizer para provar que a Resolução n° 619/51, capturando a renda para distribuí-la em beneficios gerais no próprio parque
açucareiro, longe de violar o preceito da igualdade de todos perante a lei,
põe esse preceito em prática, corrigindo os efeitos do monopólio, que o
contrariavam.
A renda com que se favorece, por obra legislativa, um produtor, em
detrimento de outro, é atentatória do princípio da igualdade civil. A medida
que renivela a rentabilidade natural, compensando os efeitos do monopólio, reintegra a intervenção econômica nos termos precisos do art. 146 da
Constituição. 14

14 Art. 157, § 8°, CF/67 =não foi mantido no original.
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13. Respondo, pois, aos quesitos formulados na consulta.
I) A fixação de preço uniforme do açúcar para todas as usinas do
país, tendo em vista igual tratamento a todos os produtores, atenta contra direito ou fere disposição legal ou constitucional?

Não; o direito de fixar preço é uma decorrência imediata do art. 146
da Constituição Federal, 15 que autoriza a União a intervir nas atividades
econômicas e a monopolizar qualquer dessas atividades.
A intervenção econômica, em certos casos, não chega a instituir condições monopolísticas de mercado. Outras vezes, substitui a economia de
pura concorrência por uma economia de monopólio, o qual tanto pode ser
monopólio de uma só empresa, estatal ou não, como monopólio de um grupo de produtores interdependentes: oligopólio puro ou diferenciado.
As condições monopolísticas criadas pela lei, ou mesmo por circunstâncias naturais, exigem que o Poder Público, na defesa do interesse geral,
aplique as medidas de controle de preços, que lhe parecerem adequadas.
No caso da indústria açucareira, foi instituído por lei o monopólio de
um grupo de produtores interdependentes. A lei que o institui se inscreve
indubitavelmente no art. 146 da Constituição. 16 E a faculdade de regular
preços, também contida naquele artigo, foi expressamente atribuída ao
Instituto pelo Dec.-lei n° 4.189 de 17.3.42
De acordo com o referido art. 146, 17 nenhuma intervenção ou monopólio, e por conseguinte nenhuma medida decorrente, pode ferir os direitos
fundamentais assegurados na Constituição. De violação do direito de propriedade não se pode, no caso, cogitar. De violação de igualdade perante a
lei também não é lícito acoimar a Resolução n° 619/51, já que esta, corrigindo os fenômenos de renda artificialmente mantidos pelo regime de monopólio, promoveu a igualdade entre os produtores, que não era observada
no método de price making anterior.
2) A Resolução n° 6I9/5I, do I.A.A. (arts. Io a 3°), visando a realizar o preço uniforme de que trata o quesito anterior, podia legalmente
dispor, como o fez, que as diforenças verificadas entre os preços oficiais
de faturamento e de liquidação sejam recolhidas ao Banco do Brasil, em
conta do mesmo Instituto, para os fins específicos a que alude o art. 3°
daquela Resolução, fins estes do interesse direto e imediato da própria
indústria açucareira?

15 Art. 157, § 8°, CF/67 =não foi mantido na CF/88.
16 Art. 157, § 8°, CF/67 =não foi mantido na CF/88.
17 Art. 157, § 8°, CF/67 =não foi mantido na CF/88.
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A instituição de um preço de faturamento e um preço de liquidação
foi a nomenclatura técnica de que se serviu o Instituto para exercer a captura da renda produzida pelo regime de monopólio em favor das usinas melhor localizadas.
Na verdade, analisada economicamente, a parcela auferida pelas usinas mais próximas em conseqüência do custo de transporte sofrido pelas
usinas mais distantes não fazia nem faz parte do preço, no sentido próprio
do termo. Essa parcela não traduz um valor incorporado ao produto, nem
pelo trabalho, nem pelo capital, nas usinas que a percebem. Traduz um valor incorporado pelo transporte a outro produto, de origem diversa, e é exclusivamente à ação da lei que o devem os produtores do Sul.
Capturando esse sobrepreço o Instituto não lhe pode dar outro destino
senão o beneficio geral da indústria açucareira, como manda o art. 3° da
Resolução.
3) É legitimo ao produtor, em face da citada Resolução, vender a
sua produção abaixo do preço oficialmente estatuido, em prejuízo de
sua comunidade, ou, quando realize direta ou indiretamente esse preço,
auferir a respectiva diferença em seu próprio proveito, comprometendo
aquela uniformidade de preços e os fins a que tal diferença se destina
(arts. 1° ao 3° da Resolução n° 619/51)?

Não; a fixação do que a Resolução chamou "preço de faturamento" faz
parte das medidas reguladoras do preço monopolístico do açúcar. Não ficaria
unifonnizado o mercado e garantidas as posições estáveis das diferentes regiões, se os produtores não onerados pelas despesas de transporte pudessem
baixar os seus preços em relação aos de centros mais distantes, desequilibrando o abastecimento e criando no seio do monopólio uma "guerra de preços".
É lícito, em tais casos, exigir do produtor que recolha ao órgão controlador a diferença exata entre os preços de faturamento e liquidação.
4) Estando as relações juridico-econômicas concernentes à indústria açucareira governadas por uma autarquia, que é o Instituto do
Açúcar e do Álcool, merecendo, por essa condição, a proteção do Estado, por que se distribuem ônus e proveitos aos que vivem da mesma indústria, pergunta-se: representa ou não tratamento discriminativo, a
desigualdade de tratamento, por vantagens de que se valeriam produtores de determinadas regiões, em prejuízo não somente da economia
açucareira, senão também do equilibrio ;;ocial, econômico e politico
que motivaram a instituição da mesma autarquia e lhe justificam a atualidade?

A resposta afinnativa a este quesito está dada nas respostas anteriores.

TERRAS DEVOLUTAS
NA FAIXA DE FRONTEIRAS

TERRAS DEVOLUTAS
NA FAIXA DE FRONTEIRAS
Direito de Quem as Adquiriu do Estado
à Expedição de Título Definitivo Pela União

I

1. A Lei n° 60 I de 18 de setembro de 1850- umas das grandes leis da
monarquia- teve por fim disciplinar a situação jurídica das terras do país,
dirimindo conflitos de interesse ente sesmeiros e posseiros, extremando o
domínio público do particular, e abrindo espaço, através das soluções alcançadas, para uma política de povoamento e de encorajamento da exploração do solo.
Deve-se ao art. 3° dessa lei, a definição, por exclusão, de terras devolutas:
São terras devolutas:
§ Io- As que não se acharem aplicadas a algum uso público nacional, provincial, municipal.

§ 2°- As que se não acharem no domínio particular por qualquer
titulo legítimo, nem forem havidas por sesmarias e outras concessões
do Governo Geral ou Provincial, não incursas em com isso por falta de
cumprimento das condições de medição, confirmação e cultura.
§ 3°- As que não se acharem dadas por sesmarias, ou outras concessões do governo, que, apesar de incursas em com isso, forem revalidadas por esta Lei.
§ 4°- As que não se acharem ocupadas por posses, que apesar de
não se fundarem em titulo legal, forem legitimadas por esta Lei.

A propriedade das terras devolutas competia à Nação, e ninguém as
podia adquirir senão por compra, excluídos por conseguinte não só os mo-

82

SAN TIAGO DANTAS

dos não convencionais de adquirir, como a ocupação e o usucapião, mas
também os modos convencionais gratuitos como a tradição por doação.
O art. 1° abria à generalidade dessa regra, em sua segunda parte, uma
exceção:
Excetuam-se as terras situadas nos limites do Império com paises estrangeiros em uma zona de dez léguas, as quais poderão ser concedidas gratuitamente.

Para essa faixa, onde eram de recear as infiltrações de populações estrangeiras vizinhas, desejava o legislador imperial atrair, com os favores da
gratuidade, uma corrente mais intensa de colonização.

l. Antes mesmo de sobrevir a mudança do regime político já começara a
awltar o papel das províncias na utilização e distribuição das terras devolutas.
Em primeiro lugar, o fato de caber ao Presidente da Província, na forma do Regulamento dado à Lei n° 601 pelo Dec. n° 1.318, de 30 de janeiro de 1854, o julgamento e a expedição de títulos aos possuidores de terras dependentes de
legitimação (arts. 47 a 58) e a aprovação de certas vendas (art. 70), levou na prática à delegação freqüente de autoridade do Governo imperial ao provincial para
expedir concessões (vd. TEIXEIRA DE FREITAS JR., Te"as e Colonização,
págs. 4, 116 e 117). Em segundo lugar, leis ordinárias transferiram para o domínio das províncias áreas consideráveis, com o intuito de facilitar a revenda e fomentar a colonização (vd. Lei n° 3.397, de 24 de novembro de 1888; JOÃO
BARBALHO, Constituição Federal Brasileira, 1902, pág. 269).
3. Com o advento do regime republicano, uma radical mudança se
operaria na situação das terras devolutas. O artigo 64 da Constituição Federal de 1891 1 veio dispor:
Pertencem aos Estados as minas e terras devolutas situadas nos
seus respectivos territórios, cabendo à União somente a porção de território que for indispensável para a defesa das fronteiras, fortificações,
construções militares e estradas de ferro federais.

Passaram, assim, as terras devolutas, do domínio público nacional para o
dos Estados, reservando-se, porém, no patrimônio da União, uma parcela indeterminada para proteção de fronteiras, de vias férreas federais e estabelecimento
militares. No que respeita a estas vias férreas e a estes estabelecimentos, a especificação da área de proteção, onde emergiria o domínio federal sobre as terras
devolutas, não podia deixar de estar subordinada ao exame de situações concre-

Art. 20, CF/34 =art. 36, a, CF/37 =art. 34,11, CF/46 =art. 4", I, CF/67 =art. 20,11, CF/88.
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tas, presentes e futuras. No tocante às fronteiras, entretanto, logo se indagou se a
"porção indispensável" a sua defesa, referida no texto constitucional, não seria
aquela faixa de dez (I O)léguas ou sessenta e seis (66) quilômetros, a que já se referia em seu art. I0 , segunda parte, a Lei n° 60 I, de 1850.
4. As opiniões dos nossos constitucionalistas ficaram divididas, em
face da questão.
Inclinaram-se pela identificação da "porção indispensável" à faixa de
dez léguas, ARISTIDES MÍLTON, A Constituição do Brasil, 28 ed., pág. 337:
ALei n°601 de 18.9.50, art. )0 , eoDec. no 1.318de3.1.54, arts.
82 a 86, não revogados nesta parte, mandam reservar nas fronteiras IO
léguas para colônias militares e para serem distribuídas gratuitamente
aos colonos e outros povoadores.
O pensamento do legislador foi acentuar que a defesa do território nacional não se faz única nem principalmente por meio da criação
de estabelecimentos militares, mas também pela posse real e efetiva
cultura do solo, e pela criação de núcleos de população civil.

AMARO CAVALCANTJ, Elementos de Finanças, pág. 110:
Não obstante a resolução do Congresso Constituinte que declarou dos Estados as minas e terras devolutas, existentes nos mesmos,
parece-nos, todavia, que a União tem ainda uma extensão considerável
de terras, que são do seu exclusivo domínio, fundando-se este em dois
títulos irrecusáveis: primeiro, as terras situadas nos limites do Brasil
com países estrangeiros, em uma zona de IOléguas, de que fala a Lei n°
60 I, de 18.9.50- as quais foram evidentemente excetuadas na parte do
art. 64 da Constituição Federal, que reza- cabendo à União a porção de
território, que for indispensável para a defesa das fronteiras, etc.

E J. M. MAC DOWEL, que estudou particularmente o problema em
sua monografia Fronteiras Nacionais, 38 ed. 1922, pág. 40:
Pelo disposto no art. 1° da Lei n° 601, combinado com o art. 82
do Decreto do Governo Imperial n° 1.318 de 30.1.54, baixado em virtude das autorizações concedidas por aquela lei, ficou reservada à defesa
do país, para nela estabelecer o Governo co/ônias militares, isto é, núcleos de população brasileira, uma zona de dez léguas de terras devolutas contíguas aos limites do Império com países estrangeiros, área em
que aos colonos militares, colonos brasileiros conseqUentemente, poderia tais terras ser gratuitamente concedidas.
Desde essa data, pelo menos, todas as terras, compreendidas em
tal zona, deixaram de ser devolutas, por terem passado a ser aplicadas a
um fim eminentemente nacional.
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5. A opinião contrária foi sustentada por RODRIGO OTÁVIO, Do
domínio da União e dos Estados, 28 ed., pág. 95:
... o atento exame dos textos da Lei de 1850 convence de que ela
não pode ser alcançada pelo dispositivo revigorador do art. 83 da Constituição. Essa lei estabelecia o regime das terras públicas e regulava o
modo de sua transferência. Ora, desde que as terras públicas passaram
para os Estados, caducou inteiramente a legislação geral a respeito, cabendo a cada Estado regular a matéria de acordo com seu interesse dentro de sua autonomia constitucional.
Nem outra interpretação se pode dar ao caso em face da autorização legislativa constante do Decreto n°2.543-Ade 5 de janeiro de 1912,
por força da qual o Poder Executivo expediu o Regulamento das Terras
Públicas da União, aprovado pelo Dec. n° 10.105, de 5 de março de
1913.
Motivou esses atos a incorporação ao território nacional, por força da aprovação do Tratado de Petrópolis, do Território do Acre. Em
conseqüência desse acontecimento, viu-se de novo a União proprietária
de terras públicas: -as que existiam nesse novo território. Se se entendesse que vigoravam ainda a Lei de 1850 e o Regulamento de 1855, a
conclusão seria que a matéria já estava regulada e não teria sido preciso
promulgar novo regulamento, em que as mesmas disposições do Regulamento de 1855 fossem reproduzidas.
De tudo se depreende ainda que não tem a menor procedência o
argumento em favor dos direitos da União sobre a faixa de IOléguas ao
longo das fronteiras tirado desse novo Regulamento de Terras, de 1913.

6. É certo que a Lei n° 601, de 1850, não definiu a faixa de dez léguas
como área de proteção, ou de segurança, das fronteiras brasileiras. Mas o estudo das medidas especiais postas em vigor quanto a essa área mostra que ela
não se diferenciava do resto do território nacional por motivos puramente
econômicos, ou outros alheios ao fator de segurança política e militar.
De fato, se a lei admite as concessões gratuitas de terras naquela faixa, não é porque pretenda desenvolvê-la economicamente de preferência a
outras áreas mais integradas no ecúmeno social brasileiro; é porque não
considera conveniente à segurança do país a manutenção de fronteiras escassamente povoadas, e portanto vulneráveis, tanto à infiltração pacífica
de vizinhos, quanto à incursão de ataques militares.
Essa preocupação do legislador ainda mais se evidencia no capítulo
VII do Regulamento mandado observar pelo Decreto n° 1.318 de 30 de janeiro de 1854, onde aos núcleos de povoamento estabelecidos na faixa de
dez léguas é atribuída a condição de colônias militares.
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7. Outro argumento que, a meu ver, favorece a tese da identificação
entre a faixa de dez léguas e "a porção indispensável" do art. 64 da Constituição Federal,2 é o que se deduz da elaboração histórica desse tópico constitucional.
O texto posto em vigor pelo Dec. n° 51 Ode 22julho de 1890, rezava:
Uma lei do congresso nacional distribuirâ aos Estados certa extensão de terras devolutas, demarcadas à custa deles, fora da zona da
fronteira da República, sob a clâusula de as povoarem, e colonizarem
dentro em determinado prazo, devolvendo-se, quando esta ressalva se
não cumprir, à União a propriedade cedida.

A nova redação, que introduziu a frase "porção de território indispensável à defesa da fronteira", veio de uma emenda de JÚLIO DE CASTILHOS,
aprovada no Congresso Constituinte em 18 de fevereiro de 1891, emenda cujo
principal alcance e objetivo foi atribuir à própria Constituição o efeito de transferir para os Estados a propriedade das minas e terras devolutas, em vez de deixar essa incumbência a uma lei ordinária ulterior. De nenhum modo transparece- em que pese à opinião contrária do eminente RODRIGO OTÁVIO (op.
cit.) - a intenção do constituinte de modificar a norma do art. 63 do Dec. n°
510, repetida no Dec. n°914-A, de 23 de outubro de 1890.3
8. Assim entendeu, igualmente, o Supremo Tribunal Federal, ao manter por acórdão de 23 de maio de 1908, a sentença do juiz M. I. CARVALHO
DE MENDONÇA, proferida em 29.12.906, de cujos fundamentos cumpre
realçar o seguinte "considerando":
Considerando, pois, que a zona de IOléguas de fronteira constitui dominio da União sendo, portanto, irritas e nulas todas as vendas de
terras ali feitas pelo Estado, pois que leis posteriores demonstram que o
Poder Legislativo sempre manteve em tal zona a jurisdição do Governo
central, como se vê exemplificativamente no art. 7 do Dec. n° 3.084, de
5.11.98 (apud J. M. MAC OOWEL, op. cit., pâg. 107).

9. Não ficou pacificada, entretanto, a delicada controvérsia. Os Estados fronteiriços se atribuíram muitas vezes a propriedade de terras devolutas localizadas a menos de 66 km da linha de fronteira, supondo que o
direito da União só emergiria depois que o Poder Federal manifestasse in

2
3

Art. 20, CF/34 = art. 36, a, CF/31 = art. 34, II, CF/46= art. 4°, I, CF/67= art. 20, II, CF/88.
Revogado pelo Decreto n• 000 II, de 21.01.1991, posteriormente revogado pelo Decreto n° 761, de 19.02.1993, e depois revogado pelo Decreto n° I. 796, de 25.01.1996.
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concretu o interesse da segurança nacional em relação a cada imóvel ou

conjunto de imóveis.
Foi o que permitiu ao Presidente EPITÁCIO PESSOA, em mensagem de 1S de julho de 1922 ao Congresso Nacional, falar da necessidade de
uma lei que ponha fim ao condomínio ora existente entre a União e os Estados, nos territórios que separam o Brasil das outras Nações.
Condomínio aí significaria, não a comunhão da União e dos Estados
no mesmo direito de propriedade, mas a confusão material entre os objetos
dos direitos de propriedade de uma e de outros, naquela região.
Julgando-se proprietários das terras devolutas em qualquer parte
onde a União não manifestasse o seu interesse superior pela proteção das
fronteiras, puseram-se os Estados a efetuar vendas e concessões a particulares, muitas vezes na faixa de 66 km. E desse modo a dúvida sobre a titularidade das terras devolutas naquela área passou a ter repercussão também
na esfera dos interesses privados.
lO. AConstituição Federal de 1934 não modificou esse estado de coisas. Os arts. 204 e 21 s definiram o domínio da União e o domínio dos Estados. Segundo o art. 20, I, são do domínio da União:
I. os bens que a esta pertencem, nos termos das leis atualmente
em vigor.

Comentando o artigo, escreve ARAÚJO CASTRO:
Pertencem à Uniio de acordo com o art. 20, 1: ... b) a porção de
território de que a União se apropriar, para a defesa das fronteiras, forti·
ficações e construções militares (art. 64 da Constituiçlo de 1891) (A
Nova Constituiçiio Brasileira, 1935, pág. 134).

Vê-se que o comentador não se filia ao número dos que pensam que a
Constituição de 1891 reservou à União, independentemente de qualquer
ato de apropriação, as terras compreendidas na faixa de dez léguas ao longo
das fronteiras nacionais. É claro, porém, que o art. 64 sobreviveu, em seus
efeitos, ao novo regime constitucional, e que nele encontram discriminação adequada o domínio dos Estados e o da União.
11. Foi para tranqUilizar definitivamente a confusão prática entre essas duas esferas do domínio público, bem como para dar segurança e liqui-

4
5

Art. 36, a, CF/37 = art. 34, II, CF/46 = art. 4°, I, CF/67 =art. 20, II, CF/88.
Art. 37, CF/37 = art. 35, CF/46 =art. 5°, CF/67 = art. 26, CF/88.
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dez às situações jurídicas constituídas em favor de terceiros, dentro daquela
área, que o Governo Federal baixou o Dec.-lei n° 7. 724 de 1Ode julho de
1945, submetendo ao regime do aforamento as terras devolutas, na faixa de
66 km ao longo das fronteiras (art. 1°).
No seu art. 2°, o decreto-lei em causa dispôs:
A União não reconhece e tem por insubsistentes e nulas quaisquer pretensões sobre o domínio pleno das terras devolutas, a que serefere o artigo anterior.

E no § Io desse artigo:
Quando se verificar que os Estados e Municípios efetuaram quaisquer transferências de domínio ou quaisquer concessões de colonização ou exploração agrícola ou industrial na suposição de lhes pertencerem as terras, serão confirmadas as vendas, aforamentos ou concessões,
desde que os respectivos titulares tenham cumprido as exigências dos
Decretos-leis n01 1.968, de 17 de janeiro de 1940,2.610, de 20 de setembro de 1940, e 1.545, de 25 de agosto de 1930, e regularizem, dentro de
seis meses da data da publicação deste Decreto-lei, a sua situação perante o Serviço do Patrimônio da União.

Entre as duas correntes de opinião, que se contendiam sobre a extensão do domínio federal na faixa de fronteiras, o legislador de 1945 adotou a
que tinha melhor justificativa histórica e mais sólidos argumentos interpretativos: entendeu que a faixa de 66 km era "a porção indispensável à proteção das fronteiras", de que rezava o art. 64 da Constituição de 1891 ,6 e que,
por conseguinte, nela não existiam terras devolutas pertencentes aos Estados, mas única e exclusivamente terras devolutas pertencentes à União.
Não quis, porém, o Dec.-lei n° 7.724 considerar nulas e de nenhum
efeito as transferências de domínio ou concessões feitas a terceiros pelos
Estados, "na suposição de lhes pertencerem as terras''. E, assim, assegurou
aos adquirentes e concessionários a convalidação de seus títulos, mediante
o preenchimento de certas formalidades, dentro do prazo de seis (6) meses,
a contar da data de publicação do próprio decreto-lei.
Este prazo de decadência, todavia, não expirou. O Decreto-lei n°
9.063, de 15 de março de 1946, veio dar nova redação ao art. 2°, § }0 , do
Dec.-lei n° 7.724, mandando que o prazo de 6 meses fosse contado desde a
data da publicação do Regulamento a ser baixado para execução da lei.
Até a presente data não foi baixado o Regulamento em questão.

6

Art. 20, CF/34=art. 36, a, CF/37=art. 34, II, CF/46=art. 4°, I, CF/67=art. 20,11, CF/88. ·
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12. Em 5 de setembro de 1946, um novo ato legislativo, entretanto,
viria disciplinar toda a matéria relativa aos bens imóveis da União: o
Dec.-lei n° 9.760, de 05.09.1946. 7
Esse decreto-lei permaneceu fiel aos princípios em que se inspirava o
de n° 7.724, dispondo em seu art. 5°:
São devolutas, na faixa da fronteira, nos Territórios Federais e
no Distrito Federal, as terras que, não sendo próprias nem aplicadas a
algum uso público federal, estadual, territorial ou municipal, não se incorporaram ao domínio privado:
a) por força da Lei n° 601, de 18 de setembro de 1850, Dec. no
1.318, de 30 de janeiro de 1854, e outras leis e decretos gerais, federais
e estaduais;
b) em virtude de alienação, concessão ou reconhecimento por
parte da União ou dos Estados;
c) em virtude de lei ou concessão emanada de governo estrangeiro e ratificada ou reconhecida, expressa ou implicitamente, pelo Brasil,
em tratado ou convenção de Hmites;
d} em virtude de sentença judicial com força de coisa julgada;
e) por se acharem em posse contínua e incontestada com justo título e boa-fé, por termo superior a 20 (vinte) anos;
j} por se acharem em posse pacifica e ininterrupta, por 30 (trinta)
anos, independentemente de justo titulo e boa-fé;
g) por força de sentença declaratória proferida nos termos do art.
148 da Constituição Federal, de lO de novembro de 1937.

13. Por aí se vê que a União não considera devolutas, e por conseguinte não chama ao seu patrimônio, as terras situadas na faixa de fronteira, que
se tenham incorporado ao domínio privado,
em virtude de alienação, concessão ou reconhecimento por parte
da União ou dos Estados.

Se alienadas, concedidas ou reconhecidas pelos Estados, que a elas
não tinham, ex vi do art. 64 da Constituição Federal de 1891, 8 qualquer direito, o adquirente, concessionário ou titular poderá obter da União que
lhe convalide o título nos termos do Dec.-lei n° 7. 724, de 1Ode julho de
1945, que se acha em pleno vigor.

7
8

Revogado parcialmente pelo Decreto-lei no 2.398/87 e alterado pela Lei n° 9.636/98.
Art. 20, CF/34 =art. 36, a, CF/37 =art. 34, II, CF/46 =art. 4°, I, CF/67 =art. 20, II, CF/88.
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n
14. Isto posto, passo a responder aos diferentes quesitos da consulta.
O Estado do Paraná vendeu, em 23 de janeiro de 1920, a uma sociedade, cem mil hectares de terras devolutas, sujeitas a medição e demarcação,
localizadas na faixa de sessenta e seis quilômetros ao longo da fronteira
com a Argentina. Contra o pagamento de um terço do preço ajustado, o
Estado expediu um título provisório de domínio de te"as, que me foi presente, cabendo ao comprador promover, no prazo de quatro meses, fixado
no título, a medição e demarcação da área adquirida.
Foram medidos e demarcados 50.000 hectares. E a posse das terras
foi exercida, desde então, a princípio pelo comprador e depois pelo cessionário, a quem transferiu os seus direitos. Não paira dúvida, a meu ver, sobre
os direitos do adquirente, hoje transmitidos ao cessionário, à expedição do
título definitivo, na forma das leis em vigor, isto é, dos Decretos-leis n° 5
7.724, de 10 de julho de 1945 e 9.760, de 5 de setembro de 1946.9

Assim respondo aos quesitos formulados:
1°Em face dos Decs.-1eis nas 7.724, de 10 de julho de 1945 e9.760, de
5 de setembro de 1946, 10 a quem deve recorrer o cessionário para a legitimação de seus direitos decorrentes do título provisório e, conseqüentemente, para a obtenção do título definitivo de domínio? Ao Estado do Paraná ou
à União Federal?
Resposta- A União Federal. Sendo esta, por força do art. 64 da Constituição Federal de 1891, 11 como reconhece o Dec.-lei n° 7.724 de 10 de julho de
1945, a única proprietária das terras devolutas na faixa de fronteiras, só ela
pode convalidar, como expressamente se obrigou a fazer, as alienações feitas
pelos Estados na errônea suposição de serem aquelas terras de seu domínio.
2° À hipótese em exame devem ser aplicados os arts. 1°, 2° e 3° do
Dec.-lei n° 7.724, combinados com o art. 5° do Dec.-lei n° 9.760,t 2 visto como
as terras se acham situadas na faixa de fronteira de sessenta e seis quilômetros?
Resposta- Sim.

9
lO
II
12

Revogado parcialmente pelo Decreto-lei no 2.398/87 e alterado pela Lei no 9.636/98.
Revogado parcialmente pelo Decreto-lei n° 2.398/87 e alterado pela Lei no 9.636/98.
Art. 20, CF/34 =art. 36, a, CF/37 =art. 34, II, CF/46 =art. 4°, I, CF/67 =art. 20, II, CF/88.
Revogado parcialmente pelo Decreto-lei n° 2.398/87 e alterado pela Lei n° 9.636/98.
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3° Podem os Estados fronteiriços, em face do que dispõem os arts. 1°,
2° e 3° do mencionado Dec.-lei n° 7. 724, efetuar transferências de domínio,
vendas, concessões de colonização ou exploração agrícola ou industrial de
terras devolutas, situadas na faixa de sessenta e seis quilômetros?
Resposta- Não. Mas as transferências e concessões que tenham efetuado não foram consideradas irritas e nulas pelo Governo Federal, que,
pelo contrário, reconheceu aos adquirentes e concessionários o direito a
confirmação de suas aquisições e concessões.
4° A extinção dos territórios federais acarretou para a União Federal a
perda do domínio pleno sobre as terras devolutas neles existentes e de que
trata a letra/, do art. 1°, do Dec.-lei n° 9.760? 13
Resposta- As terras devolutas situadas nos territórios, dentro da faixa de
66 quilômetros ao longo da fronteira, pertencem à União por força da Constituição Federal de 1891, interpretada pelo Dec.-Iei n° 7.724, de 10 de julho de 1945,
antes e depois de criados os territórios federais, e portanto continuam a pertencer
à União se o território é extinto e sua área geográfica anexada a algum Estado.
As terras devolutas situadas nos territórios, fora da faixa de 66 quilômetros ao longo da fronteira, passam, entretanto, a pertencer ao Estado, no
caso de extinção e anexação de território. Quando parte da superfície de um
Estado foi convertida em território, as terras devolutas nela existentes transitaram para o domínio da União, e d.o mesmo modo tomam ao do Estado
quando se extingue o território.
5° Qual a situação jurídica dos adquirentes de terras devolutas situadas naquela faixa, cujos títulos, expedidos pelo Estado fronteiriço, lhes tenham transferido o domínio pleno?
Resposta-O§ l 0 do art. 2° do Dec.-Iei n° 7.724 assegurou aos adquirentes e concessionários de terras devolutas, embora havidas a non domino, a confirmação de seus direitos, e não a conversão em direitos diferentes
a serem outorgados pela União.
Quem adquiriu, portanto, do Estado um imóvel por compra e venda, objetivando a aquisição do domínio pleno, terá o seu direito confmnado e se tornará
proprietário do imóvel que comprou. Quem obteve do Estado apenas o aforamento de um imóvel, terá confirmado o seu direito ao domínio útil do imóvel. E
quem recebeu simplesmente uma concessão revogável para explorar certo imóvel, se verá confirmado em seus direitos pessoais de concessionário.

13 Revogado parcialmente pelo Decreto-lei n° 2.398187 e alterado pela Lei no 9.636/98.
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É o que se depreende do parágrafo de lei citado, quando expressamente

diz:
... serão confirmadas as vendas, aforamentos ou concessões...

Por conseguinte, aos que adquiriram do Estado o domínio pleno de
terras na faixa de fronteira, a União reconhecerá, preenchidas as formalidades legais, esse mesmo domínio pleno.
6° Como se deve interpretar o art. 2°, § 1°, do Dec.-Iei n° 7.724?
Abrange ele as vendas feitas anterior e posteriormente à sua vigência?
Resposta - A lei federal, reconhecendo aos adquirentes de terras na
faixa de fronteiras o direito à confirmação do titulo, veio remediar a uma situação de incerteza jurídica, existente desde 1890, à sombra da qual os Governos estaduais haviam constituído direitos em favor de terceiros. Essa
incerteza desaparece com o Dec.-lei n° 7. 724. Daí por diante o que impera é
a norma do art. I0 , segundo a qual as terras devolutas nas fronteiras ficam
submetidas ao regime de aforamento.
A exceção do art. 2°, § I0 , só tem cabimento, pois, quanto às vendas
anteriores à entrada em vigor do Dec.-Iei n° 7. 724 e às aquisições delas derivadas.
7° Estão excluídas da restrição do art. 1°, do citado Dec.-lei n° 7.724,
as terras de que trata o art. 5°, letras a e g, do Dec.-lei n° 9.760? 14
Resposta- O art. I0 do Dec.-lei n° 7. 724 submete ao regime de aforamento as terras devolutas das fronteiras. O art. 5° do Dec. n° 9.760 15 define
as terras devolutas da União, excluindo dentre elas as que se tenham incorporado ao domínio privado por qualquer dos motivos enumerados da alínea (a) à alínea (g).
Portanto, as terras de que tratam estas alíneas não são devolutas, e
com elas nada tem que ver o disposto no art. 1° do Dec.-Iei n° 7.724.
8° Independem de justificação, regularização, legitimação ou confirmação perante o Serviço do Patrimônio da União, as terras incorporadas ao
domínio privado ex vi do disposto nas letras a, b, c, e d, do Dec.-lei n°
9.760? 16

14 Revogado parcialmente pelo Decreto-lei n° 2.398187 e alterado pela Lei n° 9.636/98.
15 Revogado parcialmente pelo Decreto-lei n° 2.398187 e alterado pela Lei n° 9.636/98.
16 Revogado parcialmente pelo Decreto-lei n° 2.398187 e alterado pela Lei n° 9.636/98.
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Resposta - A justificação de posse, no sistema do Decreto-lei n°
9.760, 17 é um processo administrativo facultado a quem se encontre nas hipóteses previstas nas alíneas (e), (t) e (g) do art. 5° do mesmo decreto-lei,
isto é, a quem tenha cumprido usucapião ordinário, extraordinário ou
pro-labore (art. 148 da Constituição Federal de 1937) 18 de terras, que de
outro modo ainda seriam devolutas. Não se aplica, pois, às hipóteses previstas na consulta.
A legitimação ocorre, segundo o art. 164 do mesmo decreto-lei, sempre que, na discriminação judicial intentada pela União para extremar as
terras de seu domínio das do domínio particular, forem encontrados posseiros estabelecidos em terras públicas, sem título aquisitivo ou prescrição
cumprida, e que o Governo Federal resolva consentir na manutenção de
suas posses, mediante certas condições. A legitimação nada tem que ver,
portanto, com as hipóteses previstas na consulta, onde se figuram casos de
imóveis incorporados ao domínio privado.
Quanto à confirmação, é certo que os adquirentes de terras devolutas, que as obtiveram por compra, ou qualquer outro título, do Estado, têm
direito a que a União lhes expeça novo título, confirmatório do anterior.
9° A Constituição Federal de 1946 manteve a vigência dos mencionados Decs.-leis n°5 7.724 e 9.760? Se a estes revogou, qual a decorrência jurídica, com relação ao caso em espécie?
Resposta- A Constituição Federal em 1946 dispôs, em seu art. 34, II:
Incluem-se entre os bens da União:

II- a porção de terras devolutas indispensável à defesa das fronteiras, às fortificações, construções militares e estradas de ferro.

Retornou, portanto, ao fraseado do art. 64 da primeira Constituição
republicana, 19 cujo alcance material o Dec.-lei n° 7.724 veio determinar.
Não houve revogação ou modificação daquelas leis ordinárias pela Constituição de 1946.

17 Revogado parcialmente pelo Decreto-lei n" 2.398/87 e alterado pela Lei n" 9.636/98.
18 Art. 156, § 3", CF/46=nãoháequivalente naCF/67=art. 183, CF/88 (Usucapião Urbano).
19 Art. 20, CF/34=art. 36, a, CF/37=art. 34, II, CF/46=art. 4", I, CF/67=art. 20, II, CF/88.
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INCORPORAÇAO DE BENS AO PATRIMONIO
NACIONAL SEM O PAGAMENTO
DE INDENIZAÇÃO PRÉVIA
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INCORPORAÇAO DE BENS AO PATRIMONIO
NACIONAL SEM O PAGAMENTO
DE INDENIZAÇÃO PRÉVIA
1. Durante a vigência do estado de guerra. declamdo no país pelo Dec. n°
10.358, de 31 de agosto de 1942,1 o Governo Fedem! incorporou ao patrimônio da União o acervo de mais de uma empresa, sem observância das nonnas
gerais pam desapropriação por utilidade pública. Essas incorpomções fomm
detenninadas geralmente por decretos-leis, e as indenizações ou fomm ajustadas de comum acordo, ou fomm deixadas pam acertamento posterior.
No caso da incorporação dos bens móveis e imóveis pertencentes à
Companhia Viação S. Paulo-Mato Grosso e à Empresa Transparaná Ltda.,
o Dec.-lei n° 6.118 de 16 de dezembro de 1943, assim dispôs sobre a indenização devida às sociedades proprietárias:
Art. 2° Os referidos bens serão imediatamente incorporados ao
patrimônio do Serviço de Navegação da Bacia do Prata criado pelo
Dec.-lei n° 5.252, de 16 de fevereiro de 1943 mediante depósito no Banco do Brasil e à disposição das referidas empresas de Cr$ 3.581.219,15
(três milhões quinhentos e oitenta e um mil duzentos e dezenove cruzeiros e quinze centavos) valor da avaliação jã feita por aquele Serviço, ficando sub-rogados sobre esse depósito os direitos creditórios do Banco
Alemão Transatlântico atualmente sob intervenção e em liquidação pelo
Governo Federal.

A indenização de Cr$ 3.581.219,15 foi fixada unilateralmente pelo
expropriante, e o seu pagamento se verificou, nos tennos do artigo transcrito, mediante compensação com créditos do Banco Alemão Transantlântico, não contra as sociedades proprietárias, mas contra Bata Zlin S.A.l·
sociedade então sediada na Tchecoslováquia.

Revogado pelo Decreto n° II, de 2 J.O 1.199 J.
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Em 14 de dezembro de 1948, as sociedades proprietárias fizeram distribuir um protesto contra a União, com o objetivo expresso de interromperem prescrição, no qual se declaravam dispostas a reclamar os seus direitos
nestes termos:
Como as suplicantes pretendem reaver a importância que de direito lhes pertence e que foi desviada contra a sua vontade para atender
a um pagamento indevido, e desejando, portanto, interromper a prescrição que está a ocorrer, vêm manifestar com o presente protesto a sua intenção formal de evitar ocorra a prescrição, para que oportunamente
pelos meios competentes possam fazer valer os seus legítimos direitos.

Em 12 de junho de 1951, tomando efetivo aquele intento, as sociedades
intentaram contra a União uma ação ordinária, em que pedem alternativamente:
a) que seja anulada a incorporação ao patrimônio nacional de todos os bens das Suplicantes, ordenada, sem forma nem figura legal nem
de juízo, pelo Dec.-lei n° 6.118 de 16 de dezembro de 1943 e em conseqüência devolvidos às Suplicantes os mesmos bens, por força da presente reivindicação, com perdas e danos;
b) não sendo isso possível, a justa indenização, inclusive perdas
e danos pelo valor dos referidos bens, na base do seu verdadeiro preço
àquela época, ou sejam Cr$ 9.068.000,60 (documento sob n° 11), restituindo-se às Suplicantes inclusive a quantia já compreendida naquela
cifra, de Cr$ 3.581.219, 15, que indevidamente foi entregue ao Banco
Alemão Transatlântico.

2. Duas são as questões a examinar em atenção à consulta: 18 ) se a
suspensão das garantias constitucionais do direito de propriedade, durante
o estado de guerra, tornavam a incorporação de quaisquer bens ao patrimônio nacional insuscetível de apreciação pelo Poder Judiciário; 28 ) se, em
caso de ser admissível tal apreciação, o direito das sociedades proprietárias
caiu ou não em prescrição.
A primeira dessas questões, não tenho dúvida em responder negativamente.
O estado de guerra, que a Constituição de 193 7 distinguia do estado de
emergência, nada mais é que uma forma ou modalidade do estado de sítio, situação excepcional em que se suspendem, por motivo de segurança pública,
as normas com que os particulares podem obstar o exercício imediato da autoridade. Não há, no estado de sítio, uma cessação ou interrupção da ordem
jurídica. O Estado não se subtrai ao império da lei, não fica habilitado a fazer
tábua rasa dos direitos individuais. Apenas estes direitos, que normalmente
são munidos de meios eficazes e imediatos de defesa, assegurados pela
Constituição - garantias constitucionais - ficam transitoriamente privados
desses meios, cujo emprego poderia ser nocivo à segurança social.
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Para bem compreendermos a distinção entre direitos e garantias, sobre a qual repousa toda a teoria do estado de sítio, é necessário partirmos da
própria oposição entre a esfera dos direitos individuais e a da autoridade,
oposição que caracteriza o regime constitucional democrático.
No regime não democrático, seja qual for sua qualificação política
positiva, é dificil conceber uma oposição entre os direitos do indivíduo e a
autoridade do Estado. A autoridade é a melhor, e a bem dizer a única proteção dispensada aos direitos individuais. No regime democrático, pelo contrário, concebe-se que o indivíduo precisa de uma proteção eventual contra
a autoridade, e em função dessa eventual necessidade é que se modela a
própria organização do Estado, separando os poderes e limitando as suas
respectivas competências. A proteção do indivíduo contra o Estado, ou em
termos mais precisos, a defesa dos direitos individuais contra as violações
que lhe possam ser infligidas pela Autoridade, é assegurada através de normas definidas como garantias constitucionais. Em alguns casos, tais garantias são remédios judiciários, como o mandado de segurança e o habeas
corpus, em outros casos são restrições impostas por lei à atividade dos órgãos do Poder Público.
3. RUI BARBOSA, no opúsculo Os atos inconstitucionais do Congresso e do Executivo (ed. Companhia Impressora, 1893, págs. 181 e segs.)
desenvolveu com maestria a doutrina das garantias constitucionais, e mostrou que o estado de sítio, suspendendo-as, deixa intactos e confiados à proteção do Estado os direitos que elas tutelam. Nisso reside a essência do
estado de sítio. Diante da comoção intestina ou da guerra externa, não desaparecem os direitos individuais, não cessa o império da lei para se conceder
arbítrio ao Poder Público; cessam apenas as garantias, isto é, os meios de
defesa e as restrições legais com que o indivíduo pode sair ao encontro da
Autoridade para lhe embargar os passos. Esta tem livres os seus movimentos, como requer a emergência; mas se usar dessa liberdade para ferir direitos individuais, responde a posteriori pelas conseqüências de seus atos.
Trazendo à colação a autoridade de ALCORTA (Las garantías constitucionales, ed. Buenos Aires, 1881) escreve RUI BARBOSA:
Uma coisa são garantias constitucionais, outra coisa os direitos,
de que essas garantias traduzem, em parte, a condição de segurança, política, ou judicial. Os direitos são aspectos, manifestações da personalidade humana em sua existência subjetiva, ou nas suas situações de
relação com a sociedade, ou os indivíduos, que a compõem. As garantias constitucionais, strictu sensu, são as solenidades tutelares, de que a
lei circunda alguns desses direitos contra os abusos do poder.
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O notável publicista argentino, que consagrou uma obra ex-professo às garantias constitucionais, frisa nitidamente a distinção entre estas e os
direitos que elas se destinam a salvaguardar contra certos perigos. "Quando nossa Constituição se refere a direitos individuais", diz ele, "nestes se
compreendem todos os que constituem manifestações do indivíduo em si
mesmo, nas relações com os demais indivíduos e nas modificações, que
conservam, modificam, ou criam os bens; e, quando alude a garantias
constitucionais, entendem-se as que protegem e amparam o exercício desses direitos". A discriminação é intuitiva
Noutro lugar torna ao assunto o eminente escritor: "Existem limitações aos direitos individuais; mas, para evitar os abusos, que, à
sombra delas e por seu efeito, poderiam cometer-se, há também garantias, na mesma carta constitucional, que põem ao alcance de todos os
prejudicados os meios de conseguir que o direito seja respeitado, e desapareça o abuso" (op. cit., págs. 182 a 184).

E mais adiante:
A confusão que irrefletidamente se faz muitas vezes entre direitos e garantias, desvia-se sensivelmente do rigor científico, que deve
presidir a interpretação dos textos, e adultera o sentido natural das palavras. Direito "é a faculdade reconhecida, natural, ou legal, de praticar,
ou não praticar certos atos". Garantia, ou segurança de um direito, é o
requisito de legalidade, que o defende contra a ameaça de certas classes
de atentados, de ocorrência mais ou menos fácil (ibidem ).

4. O direito de propriedade era assegurado na Constituição de 1937
nestes termos:
Art. 122. A Constituição assegura aos brasileiros e estrangeiros
residentes no país o direito à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes:
14-o direito de propriedade salvo a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, mediante indenização prévia. 2

Nesse preceito estão contidos o direito e sua garantia. O direito individual de propriedade impõe a qualquer dos Poderes a necessidade de indenização para que a desapropriação por utilidade pública se possa verificar.
A indenização, como veremos adiante, é o equivalente em dinheiro da coisa desapropriada, de modo que nem o proprietário sofre diminuição em seu
patrimônio, nem o expropriante faz, por seu turno, um enriquecimento sem

2

Art. 141, § 16, CF/46 = art. 150, § 22, CF/67 = art. 5°, XXIll e XXIV, CF/88.
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causa. O direito à indenização ficaria exposto a violações que muitas vezes
valeriam por um confisco, se o texto constitucional não acompanhasse o reconhecimento do direito da outorga da garantia. Consiste esta na anterioridade da indenização. A indenização deve ser prévia, isto é, deve entrar no
patrimônio do expropriado antes que deles saia o bem reclamado pelo expropriante, de modo que não se constitua em detrimento do primeiro uma
solução de continuidade.
O estado de emergência ou de guerra, suspendendo as garantias, mas
não os direitos, manteve inalterado o dever de indenizar, mas permitiu que,
durante sua vigência, o Poder Público ocupasse a propriedade privada sem as
formalidades e delongas de indenização prévia. A este efeito único se limita
a influência do estado de sítio, ou de guerra, sobre o direito de propriedade.
Não é outro o pensar do distinto jurisconsulto M. SEABRA FAGUNDES, no seu livro O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário (23 ed., pág. 427):
Quando, porém, o estado de sítio resulte de guerra externa ou de comoção intestina grave, com o caráter de guerra civil, o ato que o declare
poderá suspender garantias constitucionais, inclusive as atinentes à propriedade, ficando esta à mercê de apropriação pelo Estado, sumária e sem
prévio pagamento. Mas, se se prescinde de prévia indenização, não se exclui o direito à compensação justa e em dinheiro, nem se permite o expropriar no interesse privado. O estado de sítio suspende garantias constitucionais e não direitos, o que vale dizer que susta, provisoriamente, o
exercício destes (que nas garantias encontram as suas condições de efetividade), exercício que se restaura quando devolvido o país à normalidade jurídica E, no inciso da Constituição, sobre o direito de propriedade, só o
resguardo contra o expropriamento sem indenização prévia é que constitui
garantia no sentido próprio de forma processual ou política, destinada a
proteger, em seu exercício, o direito material. A indenização em si, como
equivalente da coisa expropriada, não é garantia (direito subjetivo público
formal) e sim direito substancial, intocável pelo estado de sítio.

No mesmo sentido, RUI BARBOSA, Comentários à Constituição Federal Brasileira, coligidos por Homero Pires (1934, vol. VI, pág. 283):
A indenização posterior não é uma negação do direito de propriedade; é o seu reconhecimento. Mesmo nos casos de guerra declarada, os governos são obrigados a indenizar a propriedade depredada, quando a
destruição constitui parte das medidas preparatórias das operações militares.
A devastação da propriedade, em plena guerra, em plena campanha, não estabelece a responsabilidade do Governo; se, porém, foi realizada como um dos atos preparatórios de defesa ou de ataque em estado de
guerra, está sujeita à regra geral que protege o direito de propriedade.
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Portanto, Sr. Presidente, com maioria de razão, a respeito do estado de sítio, que é muito menos do que é o estado de guerra, não se
pode reconhecer ao Governo o direito de violar a propriedade, ou, pelo
menos, de suprimi-la, de confiscá-la, de cassar o uso da propriedade.
Sob o império, sob a urgência da necessidade imediata, o uso
desta propriedade particular se poderá talvez legitimar: é uma opinião
que aventuro sem mais estudo; mas o seu reconhecimento ficará sempre subentendido, e a indenização posterior constitui o reconhecimento
do direito.
Não há, portanto, a suspensão do direito constitucional, há a
suspensão das garantias constitucionais, isto é, dos meios protetores,
das formas de processo, de certas garantias de vida regular dos países
livres.
Suspende-se a certos respeitos a ação processual da justiça; facilitam-se ao Poder Executivo os meios de executar as medidas de necessidade indispensável; mas a personalidade individual mantém-se, e
também seus elementos substanciais e fundamentais, que são: a consciência, a propriedade e a vida.

5. Se o Dec.-lei n° 6.118 de 16 de dezembro de 1943 apenas contivesse a norma de incorporação dos bens móveis ou imóveis das sociedades
proprietárias, deixando para momento ulterior a fixação, por acordo ou
sentença, da indenização, não se lhe poderia, à vista do exposto, fazer a
censura de inconstitucionalidade. O estado de guerra, expressamente invocado nos considerando, em que o decreto-lei se fundamenta, justificaria a
infração da regra de anterioridade. O que ele, porém, não justifica é a fixação unilateral pelo expropriante de uma soma arbitrária, a título de indenização. Se as sociedades proprietárias aceitassem essa soma ou se o Poder
Judiciário viesse a verificar que ela, de fato, exprimia não só o valor dos
bens móveis e imóveis incorporados, mas a composição do dano decorrente da forma por que se processou a incorporação, poderia ela ser aceita
como indenização. Não havendo porém acordo nem sentença, as sociedades proprietárias têm ação para reclamar a coisa que lhes foi arrebatada, ou
a justa indenização do seu valor.
Não há discussão na doutrina sobre a natureza e a extensão da indenização devida nas desapropriações. O princípio que domina a matéria é o da
responsabilidade do Estado pelos atos legítimos de seus representantes, e o
fim da indenização é, quanto ao expropriado, repor no seu patrimônio, em
dinheiro, o equivalente do que é retirado pela desapropriação e quanto ao
expropriante, evitar que ele faça um enriquecimento sem causa, pagando
menos do que percebeu.
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"L 'obbligo dell'indennità", escreve ERFILIO MEOLI, em seu//
diritto di proprietà (ed. Cromo, pág. 63), "dà luogo ad una conversione. É questo un caso di responsabilità degli enti amministrativi per atti
/egitimt'.

E ARTURO LENTINI, em Le espropriazioni per causa di pubblica
utilità (ed. Soe. Editrice Libraria, 1936, pág. 141):
"II concetto di indennità rachiude in sé que/lo di emenda de/
danno, e i/ danno significa una diminuzione di patrimonio cioe, o la
perdita di una parte materiale dei patrimonio stesso, o la perdita di un
aspettativa giuridicamente stabilita. Se i/ proprietario espropriato per
utilità pubblica patisce un danno, ha ragione di essere risarcito, ed ha
diritto per conseguenza che i/ suo patrimonio sia posto nella stessa
condizione in cu i era prima dell'espropriazione."

O sentido de enriquecimento ilícito do Fisco, que teria toda desapropriação com indenização inferior ao valor efetivo da coisa, foi entre nós
bem fixado no acórdão do Supremo Tribunal Federal de 30.9.49, no Recurso Extraordinário número 12.402, entre partes Prefeitura do Distrito Federal versus V. Ordem Terceira do Carmo (in Diário da Justiça, 18.9.51, pág.
2.822):
Atribuir-se ao Fisco vantagem patrimonial, sem que ele prestasse ao proprietário o ressarcimento, seria a admissão do confisco, não
tolerado em nosso Direito.
O preceito do art. 27, parágrafo único, do Dec.-lei no 3.365, tem,
assim, dependente sua aplicação do que veda ao Fisco obter, pela expropriação, vantagem que não resulte de equivalente quantia em dinheiro
paga ao expropriado (voto do Min. HAHNEMANN GUIMARÃES).

6. Se o estado de guerra permitia ao Governo Federal imitir-se na posse dos bens desapropriandos antes de paga indenização cabal, nem por isso
com essa imissão se consumaria a transferência da propriedade.
Não há desapropriação perfeita e acabada enquanto não ingressa no
patrimônio do expropriado a soma representativa da indenização. Até que a
indenização esteja paga, não parcialmente, mas totalmente, a coisa permanece no domínio do expropriado, ainda que o expropriante dela se tenha
apossado.
A primeira e mais decisiva prova de que a transferência do domínio é
posterior à indenização está no fato de que, nas desapropriações regulares,
a coisa cuja desapropriação foi decretada pode ser objeto de atos de disposição por parte do proprietário até o recebimento da indenização. Se a pro'-

102

SAN TIAGO DANTAS

priedade se transferisse em momento anterior,já o expropriado não poderia
alienar o que cessara de lhe pertencer.
A conclusão não se altera quando o expropriante se imite na posse da coisa antes de indenizar o expropriado(... ). Nessas condições está
a prescrição das ações reivindicatórias contra o Estado, devendo prevalecer a ordinária ou extraordinária sobre a excepcional de cinco anos,
porque ela representa uma garantia constitucional ao direito de propriedade.
Portanto, a ação reivindicatória contra o Estado prescreverá em
trinta anos se a posse deste não se fundar em justo título e boa-fé; e em
vinte anos, entre ausentes, e em dez, entre presentes, se a posse do Estado se fundar em justo título e boa-fé.

É pacífica, nesse sentido, a jurisprudência. O Supremo Tribunal Federal, em acórdão de 28.8.1943, reconhece:
Não se incluem na prescrição qUinqUenal a favor da Fazenda Pública as ações reais e especialmente a reivindicatória. Para tanto seria
preciso que a prescrição aquisitiva se operasse em favor do Estado no
prazo de cinco anos (voto do Ministro FILADELFO AZEVEDO, in
Revista Forense, vol. 99, pág. 338).

O mesmo Supremo Tribunal Federal, em acórdão de 19.1.1938:
A prescrição de cinco anos a favor da Fazenda Pública só se aplica às ações pessoais, e não às ações reais (ementa). O dispositivo do art.
I 78, § 10, n" VI, compreende, sem dúvida, todos os direitos obrigacionais; não impede, porém, a aplicação dos dispositivos especiais concernentes ao usucapião (voto do Ministro EDUARDO ESPÍNOLA, in
Revista dos Tribunais, vol. I I6, pág. 792).

E o mesmo Tribunal em acórdão de 23.1.1942:
Não abrange as ações reais a prescrição qUinqUenal estabelecida
em favor de pessoas de direito ou administrativo, em período de normalidade e de plenitude constitucional, caberia ação para reaver a posse, e
o Estado não se beneficiaria da alternativa de poder conservá-la mediante o pagamento de uma indenização,já que esta não teria sido prévia,
como impunha a Constituição. Tendo, porém, ocorrido a incorporação
quando se achavam suspensas, por força do estado de guerra, as garantias constitucionais, o Estado pode convalidar os efeitos do seu ato mediante o pagamento da indenização que for aceita pelo expropriado ou
fixada pelo tribunal.

7. Se o Dec.-lei n° 6.118 não pôs termo ao direito das duas sociedades
proprietárias sobre os bens que compunham seus respectivos acervos; se,
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por conseguinte, estas podem deduzir em juízo o próprio direito de propriedade mediante uma de suas ações tuitivas; é óbvio que não pode cogitarespecífica das ações reais.
Constitui questão pacífica na jurisprudência e na doutrina, que a prescrição de cinco anos, da qual se beneficia a Fazenda Pública, não se estende
à reivindicação e às ações tuitivas do domínio em geral. O direito de propriedade, garantido pela Constituição, não se perde senão quando outra
pessoa, por meio hábil de aquisição, toma o lugar do proprietário. Não havendo em lei usucapião especial em favor do Fisco, o proprietário poderá
reivindicar sua coisa contra a pessoa de direito público que a detenha, enquanto não decorrer o prazo ordinário ou extraordinário ao fim do qual esta
alcançará o domínio.
Essa doutrina é bem resumida por A. L. DA CÂMARA LEAL, no livro Da Prescrição e da Decadência (ed. Saraiva, I939, pág. 365):
A prescrição qUinqUenal a favor do Estado, como preceito geral
que é, deixa de ter aplicação, quando há um preceito especial que a impede (... ) e, assim sendo, enquanto não lhe for vertida a indenização,
permanece íntegro o seu direito de propriedade.
"L 'accettazione de//'indennità", escreve LENTINl, "non porta
come conseguenza i/ passaggio di proprietà de// 'immobi/e da// 'espropriato
ne/1 'espropriante. Perche tale passagio awenga, I 'indennità dev 'essere ef
fotivamente pagara o depositatd' (op. cit., pág. 164).

No mesmo sentido SABBATINI, Commento alie leggi sul/a espropriazione per pubblica utilità e sul risanamento, I89I, pág. II; P.
CARUGNO, L 'espropriazione per pubblica utilità, I938, págs. I3I e I33;
em sentido contrário os monografistas franceses e alemães, cujas legislações fazem decorrer o efeito traslativo expressamente do decreto de desapropriação: G. BAUDRY, L 'expropriation pour cause d'utilité publique,
I937, §§ 97, 122 e 148; SCHLECHER, Die Rechtswirkungen der Enteignung, I893,pág.32.
No caso da consulta não houve indenização justa, aceita pelas partes
ou fixada judicialmente, e assim sendo, embora os bens desapropriados tenham sido transferidos para a posse de uma autarquia federal, o direito de
propriedade das duas sociedades não sofreu solução de continuidade. E
isso porque, nas desapropriações, o direito de propriedade sofre apenas
mudança de objeto, transitando de determinando bem para uma importância equivalente, sem que os patrimônios do expropriado e do expropriante
sofram qualquer diminuição ou aumento de valor.
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Essa exata compreensão dos efeitos do decreto-lei de incorporação
é indispensável para justificação do cabimento da ação reivindicatória O
expropriado que perdeu, por força de ato legislativo em estado de guerra, a
posse de seus bens, mas que, não tendo recebido indenização justa, conserva a propriedade, tem ação para reaver a posse perdida ou obter a composição do desfalque patrimonial que lhe é imposto. Se os bens lhe houvessem
sido arrebatados por ato legislativo público. Enquanto subsiste o direito de
propriedade, perdura a ação de reivindicação que a assegura (voto do Ministro OROSIMBO NONATO, in Revista Forense, vol. 91, pág. 401).

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em acórdão de 15.3.1943:
A prescrição qUinqUenal a favor da Fazenda Pública não atinge as
ações reais (in Revista Forense, vol. 95, pág. 108; no mesmo sentido, o mes-

mo Tribunal, ibidem, vol. 105, pág. 523; vol. 91, pág. 170; vol. 78, pág. 73;
Revista dos Tribunais, fase. 448, pág. 220; ibidem, vol. 101, pág. 212).

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em acórdão de 1.6.1944:
Não está compreendida na prescrição qüinqüenal a ação reivindicatória. O dispositivo que a estabelece em ravor da entidade pública se rerere
à prescrição extintiva, a que não estão sujeitas as ações de domínio, por
força do princípio segundo o qual as ações reais subsistem enquanto subsista o direito a elas inerente (in Revista Forense, vol. 102, pág. 100).

Assim sendo, e não cabendo dúvida sobre o caráter real, rei persecutório, da ação que as sociedades expropriadas movem contra a União, respondo também negativamente à segunda questão suscitada na consulta:
não correu prescrição contra as sociedades em causa, está vivo seu direito
de ação contra a União para recuperação dos bens, a menos que a União
prefira pagar o seu justo valor.
Aliás, ainda que a ação não fosse real, mas pessoal e sujeita, portanto,
à prescrição de cinco anos, o protesto interruptivo teria sido eficaz para elidir a prescrição. É certo que no protesto não foi articulada toda a reclamação, posteriormente vertida na inicial. Mas as sociedades declararam sua
intenção de fazerem valer oportunamente pelos meios competentes ... os
seus legítimos direitos.
Não é o protesto interruptivo, é a litiscontestação, que fixa os limites
qualitativos e quantitativos da demanda (artigo 181 do Código de Processo
Civil). 3 O protesto produz efeitos conservativos da relação de direito, sem
que o notificante fique circunscrito pelos seus termos, e impedido de modificar, no pedido inicial ulterior, o quantum e mesmo a natureza da reclamação.

3

Arts. 297, CPC/73 c/c 321, CPC/73.
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8. Resta a examinar a compensação determinada pelo Dec.-lei n°
6.118 entre a indenização parcial concedida às sociedades expropriadas e
os créditos do Banco Alemão Transatlântico contra Bata Zlin S.A.
Requisito essencial da validade da compensação é a identidade subjetiva dos credores e devedores recíprocos, cujos créditos se anulam até concorrente quantia.
"Se duas pessoas", reza o art. 1.009 do Código Civil, "forem ao
mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem.'.4

Além desse requisito, a compensação tem outros, definidos em lei,
tais como a liquidez e exigibilidade das dívidas, a certeza e fungibilidade
de seu objeto, etc. Qualquer desses requisitos poderia, dentro de certos limites, ser modificado por lei especial, menos o primeiro - da identidade
subjetiva dos credores e devedores recíprocos- sob pena de cair, a lei que o
modificasse, sob a imediata censura de inconstitucionalidade.
De fato o que legitima a compensação, e dela faz um modo de extinção de obrigações equivalente ao pagamento, é que através dela cada um
dos credores obtém a mesma satisfação patrimonial, que resultaria de se
desobrigarem ambos separadamente de seus compromissos. O patrimônio
de cada um sofre, por uma operação única, a dedução do seu débito e o incremento do seu crédito, alcançando o mesmo saldo real.
Se, porém, a compensação se faz entre o débito para com uma pessoa
e o crédito para com pessoa diferente, há alguém que vê o seu patrimônio
diminuído de um crédito, sem extinção de um débito correspondente, e que
sofre, portanto, verdadeiro confisco.
"/ crediíi compensabili devono essere reciproct', escreve
TORQUATO CUTIJRI em seu Trattato dei/e Compensazioni (ed. S.E.L.,
1909, pâg. 214); "cioe /e stesse persone devono essere. in modo principale,
in debito e in credito I 'una verso l'altra Non basta. dunque che siano obbligate fra /oro, ma lo devono essere in una determinata maniera. la quale escluda qua/unque credito che si possa addurre nan in persana proprià'.

É certo que há casos, como o do mandatário ou o do credor ou devedor
solidário, em que a reciprocidade só pode ser afirmada ou negada depois de
um exame acurado da estrutura das relações jurídicàs em confrontação, mas
em hipótese alguma dará lugar a dúvidas o caso de duas pessoas que entretenham, regular ou irregularmente, relações de sociedade, e que sejam separa-

4

Art. 368, CC/2002.
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damente credora e devedora de um terceiro. As personalidades distintas da
sociedade e do sócio fazem com que não se possa, em caso algum, compensar a dívida de um com o crédito do outro.
Eis o que a respeito escreve o mesmo CUTURI:
Se la società costituisce un ente collettivo avente personalità giuridica, come avviene per /e società commerciali e per que/ e civili che
assumono la forma di società per azioni, essendo nettamente distinte /e
persone dei soei da que/a sociale, non vi puà essere argomento a dubitare se vi sia, o no, reciprocità Ira ii credito de/la società verso ilterzo e
ii credito di /ui verso ii soeio. Ne serio mi sembra ii discutere per quel/e
in nome collettivo e per quel/e in accomandita, sempre pei soei i/limitalamente responsabili, perche obbligati in solido anche oltre ii conferimento sociale (art. 106, 114, JJ5 Cod. di Comm.). Basta infatti
osservare che e in tal modo tenuto per /e obbligazioni soeia/i, solo in
via sussidiaria, quando, cioe, sia riuscita inutile l'escussione de/la società debitrice direita e principale (op. cit., pâg. 244).

No mesmo sentido GALLUPPI, La teoria de/la compensazione, ed. 1879,
pág. 82; LYON CAEN et RENAULT, Dict. de droit commercia/, VI, no 159.
Se o Governo brasileiro supunha, o que a consulta não esclarece, que
Bata Zlin S.A. fosse sócia de qualquer das sociedades brasileiras expropriadas, ou de ambas, nem por isso podia compensar o crédito do Banco
Alemão Transatlântico (sob controle federal) contra aquela sociedade tcheca, com o débito da Fazenda Nacional às referidas sociedades brasileiras.
Seria isso violar o direito de propriedade das duas sociedades, cujos créditos não podem ficar extintos em virtude de um pagamento feito a terceiro.
Pagando a Bata Zlin S.A., ou cancelando sua dívida para com o Banco Alemão Transatlântico, o que é a mesma coisa, a União Federal não fez
jus à quitação, mesmo parcial, da Companhia Viação São Paulo-Mato
Grosso e da Empresa Transparaná Ltda.
Quem paga mal, deve pagar de novo. Nos termos do art. 934 do Código Civil,5 não subsiste o pagamento feito pela União nos termos do Dec.-lei
n° 6.118, senão na medida em que ela possa provar que o pagamento a Bata
Zlin S.A. efetivamente reverteu em beneficio das duas sociedades brasileiras. Estas fazem jus ao recebimento da indenização integral pela desapropriação sofrida, sem que a União possa deduzir, da soma devida, aquilo que
indevidamente pagou a terceiro por força da compensação indevida a que
· se refere o Dec.-lei n° 6.118.

5

Art. 308, CC/2002.

DANOS DE GUERRA

DANOS DE GUERRA
Responsabilidade Civil no Estado- Atos Lícitos por ele
Praticados- Investigação sobre a Existência de Força MaiorDesnecessidade- Aplicação dos arts. 15 1 e 561 2 do Código Civil

1. Durante a revolução de julho de 1924, entre o dia 11 e o dia 28 daquele
mês, as tropas federais que assediavam a capital de São Paulo fizeram fogo de
artilharia sobre a cidade, e atingiram numerosos edificios, entre os quais a fábrica de um Cotonificio..., situada no bairro da Mooca. Por meio de uma vistoria ad perpetuam, foram verificados e avaliados os danos. Fez-se prova de que
o bombardeio partiu da força federal, e não dos rebeldes, e é sabido que as autoridades militares, no ordenarem essa medida, agiram de acordo com as ordens recebidas de seus superiores e dentro das normas regulamentares.
Pergunta-se se o prejuízo sofrido pelo Cotonificio ... deve ser composto pela União Federal, ou se, pelo contrário, deve ser considerado efeito de
força maior, que sobre ninguém recai, senão sobre a vítima do dano.
2. Não parece dificil esclarecer a questão, consultando a lei e a jurisprudência brasileira, à luz da abundante investigação doutrinária que o problema da responsabilidade do Estado por "danos de guerra", tanto "interna"
como "externa", tem ensejado no país e no estrangeiro. O assunto é simples, embora sejam variados os aspectos que pode apresentar. As divergências de opinião se tranqüilizam, quando nos reportamos, para compreender
a lei, aos princípios gerais do nosso direito positivo, e sobretudo quando
isolamos o nosso problema de outros que lhe ficam vizinhos, e que parecem de limitado préstimo para solução real àa questão.

1
2

Ai-t. 43, CC/2002.
Não há equivalente no novo Código Civil.
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3. A responsabilidade do Estado por "atos legítimos" dos seus agentes é hoje um princípio aceito por todos. Se a atividade do ente público, inspirada no interesse geral e regulada pela lei, precisa, para colimar os seus
fins, do sacrifício de direitos patrimoniais dos particulares, não se admite
que esse sacrifício fique sem reparação. A doutrina faz, é certo, numerosas
distinções, para identificar os casos merecedores e os não merecedores de
reparação, e esclarece bem a natureza desta última, para mostrar que não
ocorre aí o "ressarcimento" de um dano, como nas obrigações oriundas de
ato ilícito, mas uma simples "indenização", através da qual se reparte pela
sociedade, o ônus que, no interesse geral, assumiu um de seus membros.
"ln ogni caso di sacrificio di diritti privati da parte de/la publica
amministrazione ", afinna um escritor que "questa sia tenuta ad indennizare i/ privato tito/are de/ diritto, ancorr:he manchi una norma che preveda
espressamente I 'indennità" (RENATO ALESSI, La responsabilità de/la
publica amministrazione, ed. Giuffre, 1939, Milão, vol. I, pág. 253).

E explica que essa solução tem um duplo fundamento: de um lado, o
princípio de justiça distributiva, que exige a repartição, por todos os indivíduos, do ônus graças ao qual um benefício público foi obtido; de outro lado, a
aplicação da norma consagrada tanto na Constituição como em lei ordinária,
que concede proteção ampla ao direito de propriedade. Quer isso dizer que a
ação administrativa do Estado esteja entravada pela obrigação de reparar todos
os danos que possa, por ventura, causar aos particulares? De modo algum. Se a
atividade do Estado, através do seu agente, tem o característico da licitude, reparação só caberá, 1°, se houver sacrifício, e não simples limitação de um direito; 2°, se o prejuízo atingir um direito, e não mero interesse do particular.
Nesses casos a "indenização" não é devida a título de uma suposta
responsabilidade sem culpa, mas, como diz RANELETTI (Responsabilità
degli enti pubblici, col. 82,93) e assente ARTURO ROCCO (Le riparazioni alie vittime degli errori giudiziari e la responsabilità de/lo Stato per atti
d'impero, in Opere giuridiche, vol. 2, pág. 521):
"L 'indennità e qui la condizione perche I 'alto possa essere legitimamente compiuto; e in questi casi non si ha responsabilità, ma obbligo d'indennità risultante di um alto lecito."

4. Nenhuma dúvida de que a ação do Estado, para conter rebelião interna ou para guerrear o seu inimigo, seja uma daquelas ati vidades legítimas,
que, se causam prejuízos à propriedade, podem dar lugar a indenização: o
dano que aí se causa ao particular, destruindo ou arrebatando a sua propriedade, é o "sacrifício de um direito" e não a "limitação de um interesse"; e a
razão de Direito em que o dever de indenizar se estriba, aqui estua aos olhos
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de todos, pois a defesa da ordem ou da independência é causa comum de todos os cidadãos, sobre os quais devem recair, por igual, os encargos que as
circunstâncias de fato lançam exclusivamente sobre alguns.
Como admitir, porém, que se discuta a indenização pelos "danos de
guerra"? Desde muito, os autores se dividem na consideração deste importante assunto, por se reportarem, não com grande cabimento, à idéia de que
são irressarcíveis os danos causados por força maior. A guerra - dizem seja ofensiva, seja defensiva, sobrevém aos povos pelo concerto de razões
tão poderosas, que o particular se acha diante dela como diante do caso fortuito, e, assim não lhe reparará o Estado as devastações militares. Ora, se é
fácil equiparar ao caso as ações que se desencadeiam no fragor da batalha,
quando a deliberação dos chefes está condicionada e premida pelos atos do
inimigo, não é igualmente fácil taxar desse modo as ações preparatórias,
imediatas, em que há uma certa escolha de oportunidade e de meios, e em
que há uma certa escolha de oportunidade e de meios, e em que os chefes
podem decidir o sacritlcio deste ou daquele particular. De sorte que se introduziu na doutrina uma distinção mais ou menos sutil, entre danos de
guerra imediatos e mediatos, dos quais só os segundos seriam ressarcíveis.
Uma opinião firmada nesse critério distintivo, emite MASSIMO GIRIODI, para quem o "dano deliberado" (mediato) se equipara a uma ação
expropriativa por parte do Estado, enquanto o "dano inevitável" (imediato)
se escusa pela força maior (vd. Danno di guerra inDigesto Italiano):
"Veniamo ora ai danni cagionati in guerra deliberatamente da
chi ne ha l'autorità e per scopi militari, secando le norme dell'arte militare. Questi risultano da um ordine impartido regolarmente delle autorità, che ne hanno ii potere, e in vista d 'un vantaggio proposto; como
si verifica ad esempio quando si ardina l'abbattimento o l'incendio di
um edifizio arrinche non possa, eventualmente, ofrire un ripara alie
truppe nemiche, etc.
ln questi casi si pare che concorrano precisamente gli estremi
dell'espropriazione per publica utilità in queiJa forma che e contemplata dall'art. 16 della legge 25.6.1865, n° 2.359 (ns. 57, 58)."

A bem compreender tal doutrina, haveria na guerra dois momentos
distintos: um, que vai até o momento inicial do combate, em que o Estado
age como expropriante, requisitando, ocupando ou mesmo destruindo a
propriedade privada; outro em que, engajada a luta, a liberdade de ação
cede o passo à força maior, e os atos tombam sob o império da necessidade.
CHIRONI não repeliu esse critério, embora censurando à doutrina o modo
rígido por que distingue os casos de dano voluntário e de dano involuntário
(Colpa Extra-Contrattuale, vol. 2, págs. 564 e seg.).
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5. É evidentemente inaceitável essa teoria que, mesmo entre nós,
granjeou adeptos de autoridade. Ela se origina na opinião errônea de que a
indenização dos danos de guerra seja um caso de "responsabilidade por ato
ilícito" do Estado. Só por isso, pareceu absurdo que se ressarcisse o dano
que ocorria por motivo de força maior, isto é, sem uma violação voluntária
ou culposa de direito alheio. A verdade, porém, é que o Estado, quer nos
atos preparatórios, quer nos atos executivos do combate, exercita uma atividade lícita quando ocupa ou destrói os bens dos particulares. A eminência
dos direitos que nele, Estado, se investem, exige o sacrifício do interesse individual, e se depois tal sacrifício deve ser reparado, isso se deve à repartição do ônus da defesa por todos os cidadãos.
A idéia da indenização dos danos de guerra causados, não pelos inimigos
ou rebeldes, mas pelas forças do próprio Estado, encontrou defensores e fimdamentos numerosos. MOGLIAZZA, na sua acatada monografia sobre o assunto, expõe a opinião de que o Estado é sempre livre de fazer ou não a guerra,
o que torna "voluntários" os atos danosos depois cometidos. Poderíamos dizer
que a guerra é, segundo tal teoria, o que a escola chama uma actio libera in
causa, mas é fácil ver que essa opinião não se libertou da idéia de que a responsabilidade do Estado por dano de guerra, esteja fundada no "ato ilícito".
Melhor opinião expõe GIORGI (Teoria generale delle Obbligazzione, 5° vol., n° 165) considerando a hipótese do dano que alguém, para fugir
de um ataque, causa a um inocente:
"Ci inganniamo noi forse, o sarebbe una ingiustiza monstruosa, che
la vittima innocente supportasse in pace tuto ii suo danno, mentre l'autore
dei danno medesimo ne gode interamente ii beneftzio?" (pág. 241 ).
"... in verità danneggiante e danneggiato non sono in certi casi, che
due vittime di um medesimo caso, che ela origine prima dei danno" (ibid ).

6. Está, porém, no princípio geral de Justiça comutativa, que manda
distribuir o sacrifício pelos que dele tiram beneficio, a razão primeira em
que assenta a indenização dos danos de guerra. "Omnium contributione
sarciatur quodpro omnibus datum est", já postulavam os romanos (de lege
Rhodia de iactu, Dig., XIV, 2, fr. 1). E de nada se pode dizer melhor do que
da guerra, que o sacrifício pessoal ou patrimonial imposto a alguns, no interesse da defesa ou da vitória, aproveita a todos os cidadãos e, por conseguinte, deve ser por todos repartido.
Assim pensaram e sustentaram escritores como AHRENS, CH.
COMTE e MOGLIAZZA, e nenhuma doutrina melhor se coaduna, seja
com a prescrição formal da nossa lei, seja com os critérios práticos de que
podemos nos servir para a composição eqüitativa dos casos singulares.
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De fato, a distinção do dano de guerra em dano voluntário e dano
inevitável, é de tão requintada sutileza, que na prática não se logra classificar num ou noutro grupo as hipóteses apresentadas. Destruir uma casa no
fragor da luta, dizem os partidários da distinção, é dano inevitável; destruí-Ia para condições favoráveis à luta- por exemplo, para que ela não sirva de fortificação ao inimigo- é dano voluntário.
Ora, quem quer que folheie, superficialmente embora, os livros em
que se expõe a arte militar, logo perceberá que não existe, entre o combate e
as operações preparatórias, uma tão rígida diferenciação no tempo. Pelo
contrário, o combate é na maioria dos casos uma ação que progride, que se
desenvolve, e cada fase nova impõe uma preparação, que se executa durante esse desenvolvimento. Está sendo conduzido um ataque por um ponto,
pensa-se em modificar a manobra ou em alterar o dispositivo das forças,
surge logo a necessidade de preparar, de escolher, de tomar providências,
capazes de possibilitar o movimento desejado. Penetrando mais no íntimo
do combate, vê-se que ele não é um choque homogêneo das tropas contrárias, é um sistema de ações combinadas em que, não raro, uma tem o papel
exclusivo de tomar possível, de preparar a outra, de tal modo está o preparo diluído na execução da própria guerra. "Preparar, executar, explorar",
eis como o Marechal Foch resumia os diferentes atos da batalha (vd. F.
FOCH, Des principes de la guerre, 1931, ed. Berger-Levrault, pág. 309); e
descrevendo a sua marcha:
"Dans cette preparation, multitude de combats partiels, ayant
généralement pour objet la conquête successive des points du terrain,
d'appui ou dominants, organisés et transformés en centres de resistance et points de départ de nouvelles actions offensives, combats comportant chacun trais actes: 'préparer ', 'exécuter ', 'exploiter 'une action
decisive" (op. cit., págs. 314-415).

Nesse tecido de ações que se cruzam e combinam incessantemente,
como se vai haver o jurista para perceber se um imóvel foi destruído pela
tropa, quando ela "preparava", "executava" o combate, ou já lhe "explorava" o êxito? E se o conseguir perceber com clareza, consultará porventura a
Justiça, ou mesmo a razão, que se diga: o prédio foi destruído por um incêndio, ou bombardeio, levado a efeito com o intuito de cortar uma via de
abastecimento do inimigo, Jogo foi "ato de preparação" e o dano é indenizável; ou então, o prédio foi destruído porque o inimigo estava por detrás
dele, Jogo o dano foi "inevitável", e não cabe indenização?
O absurdo da tese é evidente, e espanta menos o vê-la em livros de
doutrina, não raro inacessíveis às sugestões da eqüidade, do que o encontrá-la em acórdãos e votos de magistrados.
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7. Além de praticamente absurda, a doutrina em causa não se coaduna
com o nosso texto fundamental na matéria, que é o art. 591 do Código Civil: 3
"Em caso de perigo iminente, como guerra ou comoção intestina
(Constituição Federal, art. 20), poderão as autoridades competentes
usar da propriedade particular até onde o bem público o exija, garantindo ao proprietário o direito à indenização posterior."

A doutrina da expropriação acolhida pela nossa lei civil foi a mais larga, e nela não se distinguiu entre casos de expropriação gratuita e indenizada. São alheias ao nosso Direito as concepções dualistas do dano de guerra,
pois à nossa lei o que convém é a indenização de todos os prejuízos infligidos ao direito de propriedade, para que recaia sobre a coletividade o sacrifício momentâneo sofrido por um dos seus membros.
Nesse sentido vem resolvendo ultimamente, de modo uniforme, o Supremo Tribunal Federal. Tomemos dois acórdãos expressivos: o 1°, é o proferido na Apelação Cível n° 5.054 (Sta. Catarina), do qual foi relator o Sr.
Ministro CARVALHO MOURÃO. As tropas federais haviam destruído
prédios para melhor defesa da praça em que se achavam. O relator, apegado
à doutrina que manda indenizar somente o "dano voluntário", salienta no
seu voto que a destruição da casa teria sido ordenada "como medida de precaução e prevenção". É digna de nota a passagem em que demonstra a perfeita identidade existente entre o dano proveniente de guerra externa e o
proveniente de guerra civil (vd. Arq. Judiciário, vol. XLVIII, 2, pág. 89).
No 2° acórdão desaparecem de todo os vestígios da concepção dualista dos danos de guerra; trata-se de uma decisão de 29 de setembro de 1939,
cuja parte mais relevante deixo transcrita:
"O nosso Código Civil, de acordo com o princípio constitucional, consagrou a responsabilidade do poder público por atos de seus
agentes ou funcionários, praticados no interesse da administração e lesivos do direito individual, dispondo, no artigo 15,4 sobre a sua extensão e efeitos, e, no artigo 59/ instituiu o princípio da utilização da
propriedade particular, até onde o bem público o exigir, nos casos de
guerra ou comoção intestina, assegurando ao titular a posterior indenização. É o predomínio da teoria do estado de necessidade que põe o
particular em condições de ser obrigado a concorrer para o beneficio
comum e reserva ao poder público o dever de ressarcir o dano em nome

3
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Não há equivalente no novo Código Civil.
Art. 43, CC/2002.
Não há equivalente no novo Código Civil.
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da vantagem coletiva, resultante da iniciativa justificada para a sua defesa e conservação. Considerar não indenizáveis semelhantes prejuízos envolveria em se proclamar a vitória do perigoso princípio de deverem
somente alguns sacrificar o seu patrimônio em proveito comum, contra a
tese sustentada por todas as legislações de que cabe responder pelo dano
quem se arriscou a provocâ-lo no seu interesse ou no de outrem (Código
Civil brasileiro, art. 160, parâgrafo único; 6 arts. 1.513 7 e 1.519;8 Código
Civil português, art. 2.396; Código Civil alemão, artigo 904)."

8. Tem, pois, o Cotonifício em seu favor, no pedido de indenização
que apresenta ao Governo Federal, a letrada lei (art. 591 do Código Civil),9
a jurisprudência, e a melhor doutrina sobre os "danos de guerra".
As tropas federais que em 1924 sitiavam a capital de S. Paulo para dar
combate aos insurretos, tiveram necessidade de impor sacrifícios pessoais
e patrimoniais à população da cidade. Todos esses sacrifícios, coroados de
êxito, visavam a defesa da ordem pública, bem queaproveitava indistintamente a todos os cidadãos. É a União quem deve, pois, compor o prejuízo
sofrido pelo Cotonifício, como já compôs outros danos infligidos pela armas federais a outros particulares e em outras circunstâncias.
Não se trata, a meu ver, de investigar se a União devia ou não ter ordenado o bombardeio. Estamos, aqui, fora dos domínios da ilicitude, em presença de uma atividade legítima justamente porque depois são pagas as
requisições e devastações.
Também não há necessidade, como julgo ter demonstrado à saciedade, de pesquisar se o dano foi causado em combate, sob o império da necessidade, ou se foi voluntariamente produzido na preparação da luta. Se,
porém, alguém quiser insistir neste ponto de vista já ultrapassado pelos autores e pela Jurisprudência Federal, não correrá nenhum risco a pretensão
do consulente.
9. De fato, o bombardeio de uma praça ocupada pelo inimigo, durante
dias consecutivos, para provocar no seu ânimo reações determinadas, e
para circunscrever e enfraquecer a sua resistência no momento do contato
dos dois dispositivos militares, não parece que seja "ato de execução", e
sim "ato de preparação" da peleja.

6
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Art. 188, parâgrafo único, CC/2002.
Art. 855, CC/2002.
Art. 929, CC/2002.
Não hâ equivalente no novo Código Civil.
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Nesse sentido depõe a técnica militar (vd. FOCH, op. cit.; GAMELIN,
Doctrines de Guerre et Procédés de Combat, pags. 44, 45), e o bom senso já
indica que não se pode descobrir aquele estado de força maior, de submissão
aos acontecimentos, na tropa que emprega a sua artilharia no trabalho de "contrapreparação", o qual "consiste à tirer systématiquement sur toute la zone ou
se rassemble l'attaque ennemie" (GAMELIN, op. cit., pág. 45).
Há aí, sim, claramente, um daqueles atos de guerra "deliberados",
isto é, decididos pelo comando graças a uma iniciativa não imposta pela
pressão "atual" e "urgente" do inimigo. Nenhum dos adeptos da concepção
dual do dano de guerra recusaria, pois, ao Cotonificio, a indenização que
ele ora pede, pois o prejuízo sofrido por suas fábricas não se enquadra no
chamado dano involuntário.
10. Concluo, assim, pela procedência irrecusável do pedido, que a
meu ver se funda na obrigação genérica do Estado de indenizar os danos de
guerra causados à propriedade privada por suas forças regulares, mas saliento que a razão do consulente não se diminui, aos olhos de quem adote opinião doutrinária diversa da que esposo.

"
TRANSFERENCIA
DE SEDE SOCIAL
DE COMPANHIA NACIONALIZADA POR
GOVERNO ESTRANGEIRO

TRANSFERÊNCIA DE SEDE SOCIAL
DE COMPANHIA NACIONALIZADA
POR GOVERNO ESTRANGEIRO
1. Por ato do Governo da Tchecoslováquia de 8 de janeiro de 1946, foi
a companhia Bata A. S. Zlin colocada sob o regime de administração nacional instituído, naquele país, pelo Decreto n° 5-45, de 19 de maio de 1945.
Esse regime, que transferia para a administração de funcionários do
Estado as propriedades da companhia em território nacional, cessou em
março de 1946, quando se verificou a nacionalização da empresa, segundo
o Decreto n° I00, de 24 de outubro de 1945.

2. Não é dificil fixar a natureza jurídica do ato de nacionalização regulado nessa lei. Em vez de transferir para a propriedade do Estado os próprios
direitos de sócios, acionistas ou proprietários individuais das empresas, representados em cotas, ações ou direitos de propriedade, a nacionalização faz
sentir seus efeitos sobre o acervo social ou individual, incorporando ao
Estado bens, direitos e obrigações. É o que se depreende com clareza do Decreto n° I00, § 4°, ns. 1 e 2, in verbis:
1. Pela nacionalização adquire o Estado tchecos/ovaco a propriedade das empresas nacionalizadas na extensão abaixo discriminada:
2. A nacionalização abrange todos os imóveis, prédios e instalações
necessárias para o funcionamento da empresa nacionalizada, todas as
pertenças incluindo todos os direitos patentes, licenças, autorizações comerciais, marcas, amostras e semelhantes, letras de câmbio, títulos, cadernetas bancárias, dinheiro e créditos pertencentes à empresa, assim
como todos os produtos acabados ou não, semiprodutos, estoques e materiais que pertencem à empresa no dia de entrada em vigor do presente decreto. Estende-se a nacionalização às minas, lugares de matérias-primas,
imóveis e direitos que perduravelmente servem para movimentar a empresa mesmo quando os mesmos pertencerem a outra pessoa que não seja
o proprietário de empresa.
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E o § 5°, n° 1, principalmente, acrescenta:
"l. A empresa nacional(§ 12 e segs.) que incorporou os bens de
uma empresa nacionalizada assume as responsabilidades da empresa
nacionalizada no dia da tomada de posse. Sendo os bens incorporados
em várias empresas nacionais, o ministro da indústria, na Eslováquia,
em entendimentos com o encarregado para comércio e indústria, distribuirá simultaneamente com o disposto no§ 12 as obrigações que assumirá cada uma das empresas nacionais."

Esse ato expropriativo pode ter, por suas conseqüências práticas, o alcance e o valor de um confisco, mas tal não é a sua natureza, consoante as
disposições legislativas. Pelo contrário, a parte II do Decreto n° I 00 prevê a
indenização pela propriedade nacionalizada, e embora exclua desse direito
certas classes de bens e de pessoas, contempla os proprietários, em geral, ·
com reparações a serem fixadas pelo próprio Governo.
A quem competem tais reparações? Se a empresa cujos bens foram
nacionalizados era individual, ao seu proprietário; nos demais casos, à própria sociedade anônima ou de pessoas, que os possuía, pois, em nenhum
dos seus dispositivos, manda o Decreto 100 que se proceda à dissolução e
liquidação das sociedades, o que seria indispensável para justificar um pagamento direto aos próprios sócios.
Daí se conclui que uma sociedade, cujos bens hajam sido nacionalizados em sua totalidade, terá o seu acervo substituído pelo direito à indenização, e afinal pela indenização prestada pelo Poder Público.
3. A companhia Bata A. S. Zlin, depois de nacionalizada, não se dissolveu por ato dos seus próprios sócios. Realizou, pelo contrário, em Belcamp, uma assembléia, e nela deliberou transferir sua sede social para o
Brasil, onde possui bens não alcançados pela nacionalização, e pretende
continuar a exercer sua atividade. É de notar que nos balanços publicados
pela sociedade depois da nacionalização são levados a ativo esses bens
existentes no estrangeiro e o direito à indenização devida pelo Governo em
conseqüência do ato de nacionalização.
4. Não me parece contestável o direito dessa companhia de transferir
sua sede para o Brasil. Os arts. 64 1 e 71 2 do Decreto-lei n° 2.627, de 26 de
setembro de 1940 (leis das sociedades por ações ), regulam respectivamen-
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te o funcionamento de sociedades estrangeiras no Brasil através de filiais,
agências ou representantes, e a sua transferência de sede, com a subseqüente mudança da nacionalidade social.
Poder-se-ia duvidar da legitimidade da transferência se a sociedade
houvesse perdido, no país de origem, a sua personalidade jurídica. A perda
do patrimônio, ainda que total e definitiva- como ocorreria no caso de confisco de todos os seus bens- não altera a existência da sociedade, cujos sócios apenas poderiam, se quisessem, promover sua liquidação judicial (art.
336, I, do nosso Código Comercial). Mas, enquanto permanecer intacto o
vínculo contratual, que liga os sócios, seja qual for o tipo da sociedade em
que se reúnem, é possível reconstituir o patrimônio do ente jurídico, até
pela simples prestação de novo capital, e não é lícito restringir a sua capacidade para qualquer operação econômica ou ato jurídico.
S. O que a nacionalização das empresas tchecas nos dá ensejo de examinar é o mesmo que se observou em vários países por ocasião do confisco
das empresas russas, após o advento do regime comunista.
Muitas sociedades russas estendiam, àquele tempo, suas atividades
ao território de outros países, onde tinham haveres, ou mesmo filiais. Decretos do Governo soviético nacionalizaram essas empresas, incorporando-lhes os bens ao patrimônio do Estado, e confiando sua administração a
funcionários públicos. Não tardou que os antigos proprietários ou acionistas, conseguindo refúgio em outros países, viessem reclamar às autoridades administrativas e judiciárias destes, ou a transformação de uma agência
em estabelecimento principal, ou a mudança de sede social, ou apenas o pagamento aos próprios acionistas dos haveres inscritos em nome da sociedade (vd. GOELDLIN DE TIEFENAU, L'éxistence à /'étrangerdes sociétés
russes constituées sous I 'ancien régime et nationa/isées par /e gouvernement des Soviets; RABINOVITCH, Das deutsche Vermogen der in Russland nationalisierten Aktiengesellschaften, in Jurist. Wochenschrift, 1929).
Defrontaram-se, então, os tribunais com um conflito de interesses para
que dificilmente encontrariam precedente. De um lado, a situação do ativo das
sociedades russas no estrangeiro não permitiria que alguém o reclamasse senão com poderes para representar tais sociedades; e do mesmo modo, dificilmente se compreenderia que a mudança de sede fosse deliberada por
acionistas à revelia da administração da empresa. De outro lado, como fundamento dos poderes dos novos administradores e representantes, bem como do
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direito a recolher o ativo no exterior, estava um ato de confisco, isto é, um ato
de incorporação de propriedade privada sem indenização correspondente, e
esse ato, contrariando princípio de ordem pública imanente ao direito em vigor
nos países para cuja jurisdição se apelava, não podiam alcançar reconhecimento nem produzir efeitos em relação aos bens localizados em seus territórios
(vd. NIBOYET, Manuel de Droit International Privé, n° 517).
6. As soluções a que chegaram os tribunais não foram uniformes. Quanto aos haveres das sociedades russas reclamados por seus acionistas ou sócios em concorrência com os administradores estatais, não foi dificiljustificar
o pagamento aos primeiros, na maioria dos casos. O mais conhecido aresto,
em que se desenvolveu a tese vencedora, foi o do Tribunal de Comércio de
Marselha, de 23 de abril de 1925, seguido do de 23 de dezembro do mesmo
ano, da Corte de Apelação de Aix, e afinal do de 23 de dezembro de 1928, da
Corte de Cassação (Révue de Droit International Privé, 1926, pág. 56; 1929,
pág. 56; 1929, pág. 288); não podendo os decretos russos de nacionalização
produzir efeitos num país onde o confisco é contrário à ordem pública, nada
impede que os acionistas liquidem a sociedade no exterior, partilhando o ativo líquido que apurarem nesse país. Quanto à mudança de sede do território
soviético para o território do país de refúgio dos sócios, variaram as decisões,
mas em todas desempenhou papel preponderante a verificação da sobrevivência da pessoa jurídica ao ato de expropriação. Esse critério, ou fundamento, sobressaiu especialmente nos julgados relativos aos bancos russos, que
tinham agência ou haveres no exterior.
Por ato do Comitê Executivo Central de dezembro de 1917, todos os
bancos existentes na Rússia tiveram seus acervos transferidos ao banco do
Estado, chegando-se mesmo, em janeiro do ano seguinte, a anular as ações
representativas do capital. Não se decretou, porém, a extinção das pessoas
jurídicas, a dissolução do vínculo social constitutivo das diferentes companhias, e tanto bastou para que os tribunais reconhecessem a sobrevida desses aspectos de sociedades, assegurando-lhes, entre outros direitos, a
transferência de sede para o estrangeiro. Tal foi a jurisprudência que se firmou na Câmara dos Lords, no julgamento de Russian Commercial and
Industrial Bank v. Comptoir d'Escomptes de Mulhouse, e no de Banque
Internationale de Commerce de Petrograd v. Goukassof(vd. Répertoire de
Droit lnternational, publicado por LAPRADELLE e NIBOYET, II, e Banques Russes, pág. 383). Do mesmo modo se depreende de algumas decisões francesas, referidas pelo mesmo Repertório e publicadas no Journal
de Droit lnternational Privé, 1923, págs. 533 e 539, que não era ilegal a
transferência de sede, à vista da sobrevivência das sociedades.
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Em todos os casos submetidos a exame dos tribunais ocidentais, havia, naquela ocasião, aspectos que diferem da espécie versada na consulta,
mas, considerando as peculiaridades que a incluem e as que a não incluem
nos precedentes, é fácil demonstrar que, por maioria de razões, deve serreconhecida a transferibilidade da sede de Bata A. S. Zlin para o Brasil.
É certo que a jurisprudência favorável às transferências de domicílio
dos bancos russos fez muita praça do não reconhecimento do governo bolchevista, e sofreu alterações importantes depois que esse reconhecimento
se verificou. O que, porém, passou a ser atendido pelos tribunais europeus
foi a legislação russa não colidente com o princípio de ordem pública.
Assim, a propriedade russa no exterior continuou a ser atribuída aos sócios
das empresas nacionalizadas, mas não foi possível reconhecer a existência
de um banco privado russo, se a legislação em vigor naquele país fazia da
atividade bancária monopólio do Estado.
Do mesmo modo, se uma sociedade tcheca, cuja atividade se houvesse tomado proibida em seu país, pretendesse, como sociedade tcheca, praticar atos no Brasil, ou fazer-se autorizar para funcionar, não lhe poderia um
tribunal brasileiro reconhecer a correspondente capacidade.
7. Muito diverso é o que ocorre no caso de Bata A. S. Zlin. Em primeiro
lugar essa sociedade sofreu a nacionalização dos seus bens na Tchecoslováquia, mas nem teve proibido o exercício de seu objeto econômico por
uma instituição de monopólio, nem teve sequer, como sucedera aos bancos
russos, anuladas as ações representativas do seu capital. Em segundo lugar,
o que ela pretende não é fazer-se autorizar para funcionar no Brasil como
sociedade tcheca, mas transferir sua sede para este país, adquirindo-lhe, na
forma do art. 71 da Lei de sociedades por ações, 4 nacionalidade.
Dois únicos pontos devem ser esclarecidos para que se lhe defira apretensão: I0 , se a pessoa jurídica Bata A. S. Zlin sobreviveu ao ato de nacionalização; 2°, se é possível a uma sociedade estrangeira pedir transferência de
sede independentemente de prévia licença para funcionar no país.
8. A primeira é uma questão de fato, a que a consulta permite responder com segurança.
Se Bata A. S. Zlin houvesse perdido a personalidade jurídica por força do ato de nacionalização, ou de deliberação ulterior dos sócios, a reconstituição de sua vida social no Brasil teria de obedecer a uma iteração diferente:
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os bens da antiga sociedade localizados em nosso território teriam de ser pagos aos antigos acionistas,já que o ato de confisco em que praticamente se
resolveu a nacionalização não poderia produzir efeitos entre nós, sem ofensa do direito de propriedade. Os acionistas, com os haveres brasileiros da
antiga sociedade, incorporariam uma nova, cujo domicílio seria no Brasil.
Se, porém, Bata A. S. Zlin não perdeu sua personalidade, não é admissível cogitar da constituição de uma sociedade nova, que traria à vida
patrimonial da empresa uma descontinuidade irreparável. Nesse caso, o
que podem os acionistas promover é a mudança da sede social para um país
onde a companhia não fique exposta a uma segunda nacionalização, tão
logo haja refeito seu acervo industrial.
Ora, se no caso dos bancos russos a simples omissão de uma norma
expressa, extinguindo a pessoa jurídica, bastou para que a jurisprudência
reconhecesse sua sobrevivência, no caso das empresas nacionalizadas por
força do Decreto n° I 00 do governo tchecoslovaco mais se reforça e evidencia essa conclusão, pelo fato de haver sido admitida na lei a indenização
aos proprietários. Pouco importa que essa indenização não tenha sido efetivada. Daí decorre o efeito confiscatório da medida, mas não se depreende
alteração da situação jurídica em que a lei deixou as empresas atingidas.
Quem desapropria sob promessa de indenizar reconhece ao proprietário um direito, que deflui de sua capacidade, e, pelo menos em princípio,
se compromete a lhe reintegrar o patrimônio. A sociedade Bata A. S. Zlin
perdeu para o governo tcheco os bens que tinha naquele país, mas em lugar
desses bens passou a figurar no seu patrimônio o direito à indenização prometida pelo Decreto n° I 00. A única dificuldade em que se vê a companhia,
no seu país de origem, diz respeito ao exercício da indústria, que ela está
sem meios de promover, e que não poderá lograr mediante novos equipamentos, pelo risco de expô-los a outra desapropriação. Daí a deliberação
dos acionistas, tomada em assembléia geral, de transferir para o Brasil o
domicílio da sociedade.
9. Resta-nos verificar se essa transferência pode ter lugar sem que a
sociedade tenha, primeiro, obtido autorização para funcionar no país.
Reza o art. 7I da Lei de sociedades por ações:
"Art. 71. A sociedade anônima estrangeira, autorizada a funcionar no país, pode, mediante autorização do governo federal, nacionalizar-se, transferindo sua sede para o Brasil."5
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Dos termos em que está vazado o artigo, pode concluir-se que a transferência de sede de uma companhia para o Brasil deve ser obrigatoriamente
precedida de um período em que ela se limita a operar através de representantes, conservando seu domicílio originário (T. MIRANDA VALVERDE, Sociedades por Ações, I, n° 340). A razão desse estágio não poderia ser mais que
cautelar, pois os requisitos reclamados por lei para a transferência são praticamente idênticos aos exigidos para a simples autorização de funcionar.
Por esse motivo, parece-me óbvio que a autoridade pública, a cuja
discrição se atribui a concessão da transferência, pode dispensar, sempre
que o julgar justificado, o prévio pedido de funcionamento através de representante ou filial.
O motivo por excelência, aquele que maior autoridade pode ter junto
à Administração, é o obstáculo de força maior ao pedido de simples funcionamento, de que a espécie versada na consulta é frisante exemplo. Por força do ato de nacionalização, perdeu a sociedade a faculdade de exercer no
país a indústria a que se dedicava. Não perdeu a personalidade jurídica,
nem o patrimônio, formado agora pelo direito à indenização e pelos haveres no exterior, mas perdeu a possibilidade de exercer a indústria, cujos
equipamentos lhe foram confiscados e que passou ao regime de monopólio
estatal.
Fazer-se autorizar para funcionar no Brasil, através de agência, quando o exercício de seu objetivo econômico lhe está defeso no país de seu domicílio, seria impossível, ou apenas poderia ser feito simuladamente. Pelo
contrário, fazer-se autorizar para trazer ao Brasil seus recursos e sua administração, aqui fixando a sede da sociedade, é pretensão possível, justificada pela situação jurídica de cada um dos países e, salvo razões que escapam
à mera apreciação jurídica, convinhável aos interesses do Brasil.
10. Resumindo, pois, entendo que a Bata A. S. Zlin pode obter a transferência de sua sede social para o Brasil, já que não perdeu, no país de origem, sua personalidade, e que a precedência do "funcionamento autorizado"
à ''transferência da sede", tal como se lê no art. 71,6 é medida cautelar, que o
Poder Público, soberano na apreciação dos pedidos das sociedades estrangeiras, pode, a seu critério, dispensar.
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PLENIPOTENCIÁRIO PELO TRATADO
INTERNACIONAL QUE FIRMOU
1. Foi submetida ao meu parecer a seguinte consulta:
"No dia 29 de janeiro de 1942 subscreveu-se no Rio de Janeiro o
tratado de paz e limites entre as Repúblicas do Equador e do Peru. O
Presidente da República do Equador aprovou a conduta do ministro das
Relações Exteriores, que o assinou, e o Congresso equatoriano aprovou
oportunamente o tratado. Obtido o parecer favorável do Conselho de
Estado e da Junta Consultiva do Ministério das Relações Exteriores,
procedeu-se imediatamente à ratificação do pacto. Com estes antecedentes, deseja-se saber se, de acordo com os princípios do Direito Internacional, tem cabimento o processo criminal de quem subscreveu o
tratado."

A restrição da consulta ao aspecto jurídico-internacional do caso dispensa o seu exame em face da lei constitucional do Equador e do direito penal positivo. Trata-se de saber se a responsabilidade pela celebração do
tratado de paz e amizade, que pôs fim ao secular conflito de fronteiras entre
as Repúblicas do Equador e do Peru, cabe a quem, na qualidade de Ministro
de Estado e, depois, de Plenipotenciário, o negociou e assinou no Rio de Janeiro, ad rejerendum dos poderes constitucionais do seu país.
2. Fixemos, em primeiro lugar, a iteração sofrida pelo referido ato internacional; conceituemos a seguir, as condições em que nos é lícito atribuir a alguém a responsabilidade pela produção de certos efeitos jurídicos; e
verifiquemos afinal, se a essas condições se ajustam os particulares do caso
examinado.
3. No dia 29 de janeiro de 1942, estando reunida no Rio de Janeiro a
Terceira Consulta de Ministros de Relações Exteriores das Repúblicas
Americanas, os chanceleres do Equador e do Peru firmaram, como plenipotenciários dos seus governos, e sob os auspícios do Brasil, dos Estados
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Unidos da América do Norte, da Argentina e do Chile, um protocolo de
paz, amizade e limites, com os quais definitivamente se pôs termo ao último dos grandes conflitos territoriais entre nações americanas.
Firmado o Protocolo, processou-se em cada um dos países signatários
o expediente constitucional de ratificação, exigido pelas leis básicas respectivas. No Peru, a 26 de fevereiro o Congresso aprovou por unanimidade
o tratado que logo recebeu a sanção do Presidente da República. No Equador, a 19 de fevereiro reuniu-se o Congresso em sessão extraordinária para
tomar conhecimento da mensagem com que o chefe do Poder Executivo
submetia o ato à sua consideração, e a 23 o Senado, e a 26 a Câmara, ambos
aprovaram o documento firmado no Brasil. A 28 o Presidente da República, com a sua sanção, aperfeiçoava a ratificação concedida. Pouco depois,
no Rio de Janeiro, as altas partes contratantes trocavam os instrumentos relativos, e dava-se início à execução do tratado com a colaboração de representantes das quatro nações mediadoras. Tal é a situação em que se
encontra o vínculo convencional a que se sujeitaram as duas briosas repúblicas do Pacífico, dando ao mundo em guerra grande testemunho do ideal
pacifista e do prestígio dos métodos jurídicos junto aos povos do continente americano.
4. Examinemos, agora, em que circunstâncias pode ser atribuída a determinado sujeito a responsabilidade da produção de um efeito jurídico.
Notemos que este efeito tanto pode ser um dano, como a aquisição de um
direito ou a assunção de um compromisso. Dizemos que é responsável pelo
dano aquele que, tendo-o causado, está obrigado a repará-lo; e também dizemos que é responsável pelo contrato aquele que, com a sua declaração de
vontade, fez surgir o vínculo e assim se submeteu à obrigação.
Toda idéia de responsabilidade gira, assim, em torno do princípio de
causalidade, quer no campo civil, quer no campo criminal (vd. H. A.
FISHER, Der Schaden nach dem BGB; MEZGER, Strafrecht). Para atribuirmos a alguém a responsabilidade de certo fato jurídico, lícito ou ilícito,
danoso ou proveitoso, nossa primeira investigação se dirige à evidência de
um nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o efeito que lhe
atribuímos. Se o nexo causal se patenteia, se o efeito jurídico decorre exclusivamente de um ato do sujeito considerado, podemos afirmar a suaresponsabilidade e daí extrair as conseqüências devidas. Se, porém, o efeito
jurídico decorre de um complexo de causas, então devemos indagar se a
conduta do agente foi ou não decisiva para a sua produção, como se, por
exemplo, a partir dela, o efeito em causa se aperfeiçoou.
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No caso focalizado na consulta, trata-se de averiguar se o plenipotenciário que negociou e assinou o tratado de paz do Rio de Janeiro pode ser
considerado o responsável pelos compromissos internacionais que deste
ato resultaram para o seu país. Sendo a celebração de tratados internacionais prerrogativa do Presidente da República, de pouca monta será para a
apreciação da responsabilidade do plenipotenciário o fato de acumular a
essa condição a de Ministro de Estado, pois foi em razão dos plenos poderes, não do cargo político, que se capacitou para firmar o compromisso, em
nome de seu país. Consideremos, pois, que conseqüências jurídicas decorrem do ato firmado por plenipotenciário e que responsabilidades se lhe reconhecem, na órbita do Direito Internacional.
5. É esse um ponto em que se modificou profundamente a doutrina,
não só sob a influência de uma compreensão melhor dos fatos jurídicos internacionais, mas principalmente sob a ação do Direito Constitucional do
século XIX, que por toda parte colocou os tratados sob a censura do poder
legislativo, obrigando o soberano a fazê-los ratificar.
Pode ser acompanhada na literatura jurídica a evolução sofrida pela
tese em exame. A princípio, sob a influência dos regimes de poder absoluto, em que o tratado aparecia como um contrato de soberano com soberano,
a doutrina internacional se deixa guiar pelo direito civil e tende a fazer do
plenipotenciário um mandatário, cujos atos obrigam o mandante desde que
praticados nos limites dos seus poderes ostensivos. A ratificação não tem
eficácia suspensiva ou resolutiva do pactuado, senão quando a ela expressamente se referem os plenos-poderes ou o próprio tratado. É essa a lição
de KLUBER (Droit des gens modernes de I 'Europe, 1874, pág. 202) e de R.
PHILLIMORE (Commentaries upon International Law, 1882, pág. 79); e
na mesma orientação encontramos a linhagem de internacionalistas que
vem de GROTIUS e PUFFENDORF a MARTENS e VATTEL, os últimos
já admitindo a não confirmação dos tratados em que o negociador haja excedido seus poderes e instruções (VATTEL, Le droit des gens, 1863, II,
pág. 144).
Não tardou que ganhasse terreno sobre essa, uma doutrina de transição, a qual, aceitando embora que, "no rigor do direito", o tratado obrigue
desde a sua assinatura, salvo se celebrado com excesso de poderes ou com
ressalva de ratificação ulterior, entretanto admitia, dada a gravidade dos
compromissos internacionais, que se houvesse insinuado e adquirido.''força de direito positivo", a praxe de protrair ao momento da ratificação a
obrigatoriedade de tais convenções. Essa era, entre nós, a lição de
LAFAYETTE (Direito Internacional Público, 1).
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Finalmente triunfou a doutrina radical, oposta à primitiva, que vê na
ratificação o momento em que o tratado se aperfeiçoa, dando nascimento às
obrigações internacionais. Para esta solução contribuiu decisivamente,
como ficou dito, a generalização crescente das fórmulas constitucionais
que exigem a ratificação, a comunicação ou a autorização prévia do poder
legislativo para validade dos tratados. E abandonou-se o estéril paralelo entre o negociador e o mandatário, fazendo daquele não um representante da
soberania de um Estado, capaz de criar compromissos que vinculam todos
os seus súditos, mas um representante do chefe do Poder Executivo ou do
Soberano, cujos compromissos não podem ir além do raio constitucional
em que opera aquele que o constitui.
Eis o que a respeito escreve FlORE:
"Dans /es pays ou, d'apres la foi constitutionel/e, /e Chefd'État,
pour rendre /e traité definitif, est tenu d'obtenir /'approbation des
Chambres, on ne saurait dire que cette mesure complete la capacité necéssaire pour contractes, mais on doit plutôt admettre que /e traité doit
être consideré comme conc/u sous la condition suspensive de
/'approbation requise par la constitution" (Droit Public Internationa/,
II, pâg. 338).

Na idéia de que a ratificação opere como condição suspensiva, já encontramos bem acentuada a inaptidão do tratado para engendrar, por si só,
as obrigações que o seu contexto enuncia, mas outros autores ainda chegaram a exprimir com maior clareza a força criadora exclusiva do ato ratificador; assim, J. BARTHÉLEMY, num estudo publicado na Revue Génerale
de Droit International Public, 1940, pág. 338, escreve: "Tant qu 'i/ n 'est
pas ratifié, /'acte signé parles p/enipotenciaires (alors même que les plenipotenciaires se seraient tenus dans les limites des pouvoirs Ires précis, indiquant par exemple /es termes même du traité à adopter) n 'est qu 'un
projet de traité: dans la plupart des cas, au point de vue politique, ce projet
de traité est souvent plus important que l'échange ultérieur des ratifications,
qui est souvent depure forme. Mais, au contraíre, au point de vue juridique,
c 'est I'échange des ratifications qui transforme en traité /e projet de traité
signé par /es plenipotenciaires."
E PRADIER-FODÉRÉ, no seu Traité de Droit Internationa/ Pub/ic,
II, pág. 768: "On enseigne, en effet, aujourd'hui que tant qu 'i/ n 'a pas été
ratifié /e traité n 'entrâine pas d 'obligation, qu 'i/ n 'est qu 'une promesse
d'engagement, .et que la ratification est aussi nécessaire pour qu 'ii devienne exécutoire que la sanction du pouvoir suprême est indispensable pour la
validité juridique de n 'importe que/ projet de foi."
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No mesmo sentido escreveram: CALVO, Le droit international théorique et pratique, 48 ed., III, págs. 381-382; G. B. DAVIS, The Elements of
International Law, 48 ed., pág. 234; PIEDELEIEVRE, Précis de Droit
International Public, I, pág. 283; MÉRIGNAC, Traité de Droit Public
International, II, pág. 665, e WHEATON, Elements ofInternational Law,
53 ed., pág. 361.
6. Não é uma razão de ordem puramente prática que justifica a tese da
ineficácia absoluta do tratado não ratificado. Sem dúvida a doutrina se inspirou na neêessidade de colocar os interesses essenciais dos povos a salvo
dos desastres que a incúria e mesmo a malícia de um emissário poderia
eventualmente acarretar; mas o mandamento racional sobre que assenta o
princípio hoje aceito pela quase unanimidade dos internacionalistas, e já
incorporado ao direito positivo, está na própria natureza do tratado internacional, que, vinculando aos seus preceitos a totalidade dos súditos e o próprio Estado, em tudo se equipara a uma lei. Ora, a lei é obra do poder
legislativo, cujos órgãos não podem delegar suas funções a nenhum plenipotenciário. O que este negocia e firma em nome do Governo é apenas um
projeto, que se converterá em lei pela aceitação do órgão constitucional
competente para legislar. Já este órgão reduz na matéria o seu arbítrio, privando-se de fazer modificações ao texto firmado. De sorte que as conseqüências jurídicas da assinatura de um tratado nisto se resumem: o poder
executivo, que constituiu o legado, obriga-se a submeter a convenção, nos
termos em que foi firmada, ao poder constitucional competente para obrigar internacionalmente o Estado.
"A treaty", escreve C. K. DAVIS, "is not alone a contract between
two nations. It is also law, binding the subjects or citizens of each of the
contracting parties" (A treatise on International Law, pág. 79).
E. F. LAGHI, na Teoria dei trattati internazionali, por sua vez, mos-

trando que a eficácia originária do ato de ratificação decorre de ser o tratado uma obra legislativa, observa: "Nel nostro sistema quindi la ratifica ha
il vero carattere di sanzione data da/ Sovrano, analogamente a quanto accade degli altri progretti di legge. Solamente qui la sanzione prende ii
nome di ratifica poiche si riferisce ai falto degli agenti dei governo che,
mediante cià, v iene dichiarato di essere stato compiuto secando /e istruzioni impartite" (pág. 115).
E, no mesmo sentido, outro monografista, G. COUMOUL: "II ne faut
pas oublier, malgré I 'attrait des idées exposées dans /e systemes qui veut
que I 'exécutif connaisse exclusivement des traités internationaux, que /e
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traité, tout en étant essentiellement un accord, est aussi une lo i obligatoire
pour /e pays dont les mandataires ne sauraient, suivant certaines constitutions, étre écartés" (Des conditions de validité des Traités internationaux,
pág. 168).
Vemos, por conseguinte, que profunda diferença existe entre o conceito de ratificação no direito internacional e o que com a mesma palavra
designamos no direito privado ou no direito público interno. Do assunto
se têm ocupado, sobretudo neste último ramo, os modernos escritores do
direito administrativo (cf. P. RAV Á, La convalida degli atti amministrativi, pág. 13 7) e, embora não estejamos diante de um conceito moldado em
definitivo, sempre encontramos ligada a ele a idéia de um ato válido, anteriormente praticado, cujos efeitos são alargados, consolidados ou transferidos a terceiros por obra do ato ratificador. No campo internacional,
pelo contrário, o uso do termo tem uma justificativa apenas histórica, pois
não exprime com fidelidade o sentido originário do ato praticado pelo poder legislativo, sem o qual nenhum efeito jurídico se produziria na ordem
internacional.
7. A vista do exposto, fica bem clara a impossibilidade de considerarmos o plenipotenciário como o responsável pelas obrigações internacionais
contraídas por um país através de tratado. Se o tratado foi ratificado, incorporando-se desse modo ao direito internacional positivo, a responsabilidade
dele cabe ao órgão constitucional que lhe deu vida quando o aprovou e
sancionou. Se o tratado não foi ratificado, as obrigações internacionais nele
compendiadas não chegaram a ser, e não existindo efeitos, não há como descobrir para eles um responsável e causador.
8. É verdade que os romanos, repudiando o tratado das forças caudinas com que se havia encerrado a guerra dos Samnitas, entregaram ao inimigo os generais que com ele haviam celebrado a paz. Mas este exemplo
histórico, de valor mais literário que jurídico, não tem eficácia, visto que os
romanos, com semelhante prática, impregnada do princípio romaníssimo
da noxalidade, faziam obséquio à inviolabilidade do juramento, com que
ao general vencido se confiara o vencedor.
9. É claro, entretanto, que o ministro pode ser responsabilizado política ou criminalmente, mediante "impeachment" ou mediante processo-crime, quando nos seus atos descobrimos algo que se enquadre nos
casos constitucionais permissivos daquele julgamento político. ou ação em
que estejam reunidos os elementos típicos de um delito, como tal qualifica-
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do e apenado nas leis criminais. Tal delito não poderá, em caso algum, ser a
negociação de um tratado que o próprio Estado, por um ato da sua soberania, converteu em lei; pois a tal delito faltaria, não apenas a tipicidade legal,
mas algo mais importante e mais raro: faltaria a antijuridicidade, sem a
qual nenhuma ação é crime, por isso que não pode ser crime o que é conforme, mas apenas o que é desconforme ao direito (MEZGER, SOLER,
MAGGIORE).
10. Concluo, pois, a resposta ao quesito formulado. Não se pode considerar responsável por um tratado, do ponto de vista do direito internacional, o plenipotenciário que o negociou e assinou; porque, de duas uma: ou o
tratado foi ratificado, e neste caso da ratificação decorrem os compromissos nele consignados, ou o tratado não foi ratificado, e neste caso está privado de efeitos internacionais. Do ponto de vista do direito público interno,
é sempre possível que se cometa um delito, previsto na lei penal, no exercício de uma função ou mandato público; mas, se a ação que se quer colorir
de delito é a negociação ou a fixação dos termos de um tratado que mereceu
a ratificação dos órgãos constitucionais competentes, é impossível a imputação, por não poder ser considerado crime aquilo que o próprio Estado julgou lícito, tanto que o incorporou ao seu direito positivo.

A DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE
PÚBLICA E SEU EFEITO SOBRE A PROMESSA
DE VENDA DO IMÓVEL

A DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA
E SEU EFEITO SOBRE A PROMESSA
DE VENDA DO IMÓVEL
1. Foi submetida ao meu exame a seguinte consulta:
A. prometeu vender a B., que prometeu comprá-lo, um prédio no
qual funciona um dos grandes hotéis desta Cidade.
O preço devia ser pago em diversas parcelas; e foi contratado
que, uma vez pago integralmente, o promitente-vendedor havia de
transferir ao promitente-comprador a posse do imóvel, se ele a pedisse,
independentemente da assinatura da escritura definitiva de compra e
venda e conseqüente transferência do domínio, tendo sido mesmo fvcado um prazo máximo dentro do qual a posse linha que ser transferida.
Já estava pago todo o preço e aproximava-se o termo daquele
prazo, quando o Prefeito do Distrito Federal baixou um decreto desapropriando o imóvel em apreço.
Esse decreto não traz nenhuma fundamentação. Entretanto, em
conversa com os interessados, o Prefeito declarou que a sua finalidade
era impedir o fechamento do hotel, cujo funcionamento era considerado de utilidade pública.
Em conseqüência disso A. e B. trocaram cartas prorrogando expressamente, por períodos sucessivos, o prazo de transferência da posse; e, afinal, prorrogaram-no tacitamente, sem limitação de tempo.
Essas dilatações de prazo foram ajustadas porque, como vem
dito nas cartas juntas, B. estava em negociações com a Prefeitura para
ser revogada a desapropriação, com a obrigação de manter o hotel no
mesmo edificio, até construir no mesmo, ou em outro local, de acordo
com a Prefeitura, outro edificio destinado ao mesmo fim.
Precisando, para levar a termo final tais negociações, ter a posse
do imóvel embora sem o domínio, B. pediu-a a A. por carta.
A. respondeu negativamente com a carta anexa, cujos termos foram contestados em outra.
O imóvel vale hoje o triplo do que valia quando fixado o preço
da compra e venda.
À vista do exposto, pergunta-se:
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I- Já tendo A. recebido integralmente o preço da compra e venda e assumido B. todos os riscos da desapropriação, exonerando A. da
obrigação de devolver-lhe qualquer parte do preço recebido, se for
eventualmente executada e pondo desta forma A. a coberto de todo prejuízo eventual, tem A. o direito de recusar a transferência da posse do
imóvel e de rescindir a promessa de venda, devolvendo o preço puro,
sob alegação de que o primeiro ato preparatório da entrega, a saber o fechamento do hotel explórado por ele, determinaria ser efetivada a desapropriação, com a conseqUente perda do seu do~ínio e posse?

II - O simples decreto de desapropriação, não executada ainda,
determinou por si só, e desde então, a transmissão da propriedade do
bem desapropriado, de A. para a Prefeitura, de modo a se poder dizer
que, a partir daquele decreto A. apenas conservou a posse, e que unicamente esta é transmitida com a efetivação da desapropriação, quando se
vem a efetivar realmente?

2. Sendo a desapropriação por utilidade pública um daqueles atos administrativos complexos, que se desenvolvem em fases distintas e sucessivas,
cabe indagar em que momento do processus desapropriativo cessa o domínio
do expropriado sobre a coisa e se instaura o do expropriante. A essa questão é
costume ligar algumas outras, que dela parecem decorrer, e que, além do aspecto teórico, oferecem interesse prático irrecusável. Estão no caso a questão
do direito aos frutos engendrados pela coisa durante a desapropriação, e a da
livre disposição da própria coisa, a título singular, mediante legado, doação,
venda, troca ou outro contrato de finalidade traslatícia.
Embora a doutrina e a técnica da desapropriação variem consideravelmente de país a país, assumindo ora um caráter judiciário, ora um caráter puramente administrativo, o assunto em exame pode ser considerado
com os subsídios da doutrina nacional e da estrangeira, o que permitirá salientar as peculiaridades do nosso direito positivo e integrar a sua lição com
os ensinamentos alheios compatíveis.
Normalmente o processo desapropriativo se desenvolve entre dois
momentos técnicos culminantes: 1°, o decreto de expropr!ação e 2°, a sentença que fixa o montante da indenização devida ao expropriado, ordena o
seu pagamento e imite o expropriante na posse do bem considerado. Variam a denominação e a natureza desses atos, mas, comparando as legislações, sempre os encontramos distintos, e preenchendo, o primeiro, a
função de acertar a utilidade pública e a vontade de expropriar; o segundo,
a de fixar e pagar a indenização. Daí, podemos dizer que o processo expropriativo está demarcado por dois atos fundamentais: o ato de desapropriação, que o inicia; o ato de indenização, que lhe põe termo.
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3. Qual desses atos opera a transferência do domínio sobre a coisa expropriada? Devemos entender que ela passa ao patrimônio do expropriante
desde o primeiro ato, de tal maneira que o expropriado apenas conserva a
posse, até a indenização? Ou devemos, pelo contrário, entender que a desapropriação só depois de paga a indenização se consuma, embora do primeiro ato advenham restrições capazes de tolher ao domínio sua plenitude?
As duas teses têm encontrado defensores na doutrina e apoio nas legislações, variando os partidários da segunda quanto a fazer fluir o efeito
traslativo da fixação, do depósito ou do recebimento efetivo da indenização. Juristas como SCHELCHER, SIEBER e GRUNHUT sustentaram em
suas obras a tese da eficácia traslativa do decreto inicial da expropriação.
Outros como KRAGER e WEISS, seguindo a maioria das legislações, sustentaram a eficácia do ato de indenização (vd. G. DE WEISS, L 'expropriation à cause d'utilité publique, páginas I 04 e segs.).
4. Entre nós, a legislação evoluiu da primeira para a segunda doutrina, pois o Decreto n° 353, de 12.7.1845, tomara como modelo a lei francesa
de 3.5.1841, em que geralmente se vê o melhor exemplo legislativo daquela orientação teórica. Os artigos do Decreto n° 353 e do Dec. n° 1.664, de
27.10.1855, não exigiam o pagamento da indenização senão para transferência da posse. "Pelo sistema da lei de 1845 (o mesmo da que lhe serviu de
fonte)", escreve SOLIDÔNIO LEITE, "a propriedade do bem transmite-se
ou extingue-se com a sua desapropriação" (Desapropriação por utilidade
pública, 1921, pág. 57).
Radical transformação sofreu, no entanto, o nosso direito positivo por
obra de leis posteriores. Em 1903 a legislação ensejada pela remodelação
da capital federal enuncia este preceito decisivo:
"Decreto no 4.956, de 9.9.1903, art. 9°. A transmissão da propriedade, legalmente verificada a desapropriação, tornar-se-á efetiva pela
indenização de seu valor, fixado na falta de acordo, por arbitramento,
nos termos e pela forma dos arts. 31 a 35." 1

Todos os autores que escreveram comentários a essa lei de desapropriação sublinharam ou exemplificaram a doutrina aí consignada, a qual vi-

Revogado parcialmente pelo Decreto n° 145, de 1935, e revogado totalmente pelo Decreto n° II, de 1991.
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nha ao encontro da boa inteligência do princípio constitucional fixado no
art. 72, § 17, da Constituição de 1891.2
5. F. WHITAKER, no seu opúsculo Desapropriação, 1925, pág. 44,
escreve:
"Sendo limite único o proprietãrio não praticar atos que iludam
os fins da desapropriação, estã claro que não se pode dizer que esta se
tenha consumado simplesmente com o decreto que a determine. O decreto é uma preliminar, que, por si só, não implica em transferência da
propriedade, podendo até ficar sem efeito pela desistência ou outra circunstância; a desapropriação só se realiza depois do pagamento resultando da sentença ou quando sobrevenha acordo entre os interessados"
(cf. S. LEITE, op. cit.; CELSO SPÍNOLA).

6. No sentido definido pela nova lei, com raras e injustificáveis oscilações, formou-se a jurisprudência proclamando em vários arestoso princípio de que a desapropriação só se consuma pelo pagamento da indenização
(Vd.: acórdãos do Supremo Tribunal Federal de 1904 e 1914, in O Direito,
XCV, pág. 83 e Rev. do Supr. Trib. Federal, I, pág. 581; acórdão do Tribunal de Apelação do Estado de São Paulo, de 20.4.1917, in Rev. dos Tribunais, XXI, pág. 420; acórdão do Tribunal de Apelação do Distrito Federal,
de 11.6.1940, in Arq. Judiciário, .LXI, pág. 121 ).
7. Atendia-se, assim, ao preceito constitucional fixado nas palavras
"mediante indenização prévia" (Constituição de 1891, art. 72, § 17,3 e de
1937, art. 122, § 14),4 ou "mediante prévia e justa indenização" (Constituição de 1934, art. 113, § 17) com que o legislador constituinte clausulou o
direito do Estado de desapropriar, consoante a boa exegese sustentada por
RUI BARBOSA no Recurso Extraordinário 1.555 (a desapropriação da
São Paulo Northem Railroad Cy.):
"Quando o legislador constituinte determina que a indenização
seja prévia, ele quis que o pagamento se fizesse antes que a coisa desapropriada passasse para o poder do expropriante."

2
3
4

Art. 113, § 17, CF/34 = art. 122, § 14, CF/37 = art. 141, § 16, CF/46 = art. 150, § 22,
CF/67 = art. 5°, XXIII e XXIV, CF/88.
Art. 113, § 17,CF/34 =art. 122, § 14,CF/37=art. 141, § 16,CF/46=art. 150, § 22,
CF/67 = art. 5°, XXIII e XXIV, CF/88.
Revogação total pelo Dec. no 099999, de 11.01.1991.
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8. Seguramente por considerar o assunto de direito constitucional, é
que o legislador de 1941 deixou de repetir no Dec.-lei n° 3.365 a norma da lei
anterior concernente à transferência do domínio. Essa tem sido a opinião dos
comentadores do recente diploma legislativo (vd. o livro do desembargador
SEABRA FAGUNDES, Da desapropriação no Direito brasileiro, 1942,
pág. 343) e nas aplicações que dele vêm fazendo não têm compreendido diversamente os tribunais (Agravo de instrumento 6.679, Tribunal de Apelação do Distrito Federal, in DJ, Ap. ao n° 255 de 3.11.43, pág. 4.247).
9. De fato, a exigência constitucional da indenização prévia não admite outra interpretação senão a que importa em manter o expropriado investido no domínio até que a coisa seja substituída por uma quantia em
dinheiro representativa do seu valor.
Esse é o sentido da lei, a que podemos chegar gramaticalmente, analisando a frase inicial do art. 122, XIV, CF/37:
"O direito de propriedade, salvo a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, mediante indenização prévia."

O adjetivo "prévia" não se pode referir senão a "desapropriação", significando que a esta deve ser anterior o ato de indenizar. Pouco importa que a
lei ordinária chame "decreto de desapropriação" o ato por que se inicia o processo expropriativo: desapropriação, isto é, desvinculação da coisa da senhoria de uma pessoa, só depois de verificada a indenização é que se dará.
Não teria sentido a expressão constitucional "indenização prévia" se
com ela quiséssemos significar "indenização anterior à imissão na posse"
ou "indenização anterior à tomada material da coisa", porque o texto não
fala direta ou indiretamente naquela "imissão" ou nesta "tomada", e sim
em "desapropriação", como exceção ou restrição à garantia do domínio,
isto é, como perda efetiva dele em proveito do Estado ou do depositário de
seus poderes delegáveis. Sempre que se subordina a prática de um ato a
certa condição prévia, quer isto dizer que sem estar preenchida a condição
o ato não se consuma, não se cumpre. Sem que o proprietário receba, em lugar da coisa, o valor que o compensa da sua perda, não se pode, portanto,
consumar a desapropriação.
Assim sempre entenderam os nossos constitucionalistas, entre eles o
ministro CARLOS MAXIMILIANO, quando escreve que a desapropriação deve satisfazer três requisitos, dos quais o terceiro consiste em ser precedida do pagamento ou depósito judicial do valor da coisa (Comentários à
Constituição Brasileira, 1918, pág. 724).
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10. Se o sentido literal da norma constitucional é assim óbvio, não
menos o é o seu sentido político. Quis o legislador constituinte cercar o domínio de proteção completa, seja contra os atos governamentais e particulares, seja contra o eventual arbítrio do legislador ordinário. E para tornar
efetiva a proteção assegurada, apenas quis admitir que o direito de propriedade sofresse mutação no seu objeto, quando as necessidades públicas
apontassem a um bem determinado, destino diverso do que lhe podia ou
queria dar seu proprietário.
11. Deixemos, porém, de lado o exame consgtucional do assunto e
consideremos de acordo com os princípios dogmáticos pertinentes à matéria civil, se é admissível fazer coincidir com o ato inicial expropriativo a
traslação do domínio. É fácil demonstrar, nesta ordem de idéias, não só que
a boa doutrina reclama para o ato de indenização aquela eficácia traslativa,
como sobretudo- e aqui parece estar o subsídio principal para responder à
consulta- que a fixação da transferência do domínio nesta ou naquela fase
do processo expropriativo é irrelevante para a validade e exeqüibilidade
dos negócios que o expropriado deseje estipular com terceiros ou executar,
na pendência da desapropriação.
De fato, tanto os que sustentam a eficácia da indenização, como os
que sustentam a do ato expropriativo inicial, alienada inter vivos na pendência da desapropriação. Os que consideram o expropriado dominus até o
recebimento ou o depósito da indenização, justificam tais alienações como
atos de disposição normalmente compreendidos no domínio, embora o direito que se transfere ao adquirente esteja limitado e condicionado pelo decreto de expropriação. É o que afirma, entre nós, em tese baseada no direito
constituído, AZEVEDO MARQUES:
"O particular, antes de ser indenizado, pode alienar o bem desapropriado; mas o adquirente fica adstrito somente aos direitos e deveres
que cabiam ao alienante desapropriado" (in Rev. do Supr. Tribunal,
XXIX, pág. 379).

Os que, em contrário, admitem que a desapropriação se consume com
o ato inicial, conservando o expropriado a simples posse da coisa, esses,
por seu lado, não duvidam admitir que a coisa possa ser objeto de novas
transações, mediante as quais o expropriado transmite a terceiros adquirentes, não o domínio, que perdeu, mas essa posse provisória que conservará
até a indenização.
Tal era e é a solução da lei francesa, que faz decorrer a transferência de
domínio da ordonnance d'expropriation, à qual se segue um período de sim-
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pies fiuição do imóvel até estar operada a indenização (vd. para a lei de
3.5.1841, G. DE WEISS, op. cit., pág. 105; para alei de 8.8.1935 G. BAUDRY,
L'expropriationpourcaused'utilitépublique, 1937, §§ 97, 122 e 148). Tal é
também a doutrina dos monografistas alemães, como SCHELCHER, para
quem, aliás, é tecnicamente irrelevante o saber se a lei exige ou não que a indenização esteja fixada ou paga para que fluam as conseqüências reais da expropriação, pois o momento traslativo, a seu ver, é sempre o do decreto inicial.
adicionando-se a ele uma condição suspensiva.
"Ohne Einjluss auf die Perfection der Enteignung ist es aber, wenn
gesetzlich der Eintritt der sachenrechtlichen Wirkungen der Enteignung
etwa von der vorherigen Entschadigungsfeststellung oder gar Entschadigungsleistung oder von der behordlichen Einweisung des Unternehmers
in den Besitz der enteigneten Sache abhangig gemacht ist "(Die Rechtswirkungen der Enteignung, 1893, pág. 32).
Ora, se a comerciabilidade da coisa na pendência da expropriação é
aceita, quer pelos que vêem no expropriado um dominus, quer pelos que nele
vêem um simples possuidor, a nossa indagação se deve limitar à escolha do
fundamento mais lógico, mais coerente com o sistema e menos artificioso,
em que se baseia a norma por uns e outros admitida. Não é dificultosa essa
escolha. O expropriado, por força do decreto inicial expropriativo, sofre certas restrições imediatas ao seu domínio, como, por exemplo, quanto às benfeitorias úteis (art. 26, parágrafo único, do Decreto-lei n° 3.365/41) que deseje
realizar. Conserva, porém, o direito aos frutos e produtos engendrados pela
coisa, e os que o não consideram mais proprietário explicam essa faculdade
como compensação da indenização não recebida. Conserva, também, o direito
de estipular sobre a coisa todos os contratos, inclusive os que conduzem à
imposição de um ônus ou a uma alienação, e os que o não consideram mais
proprietário justificam tais atos de disposição pela amplitude peculiar à posse sui generis, que até a indenização lhe é conservada.
Mais lógico e mais coerente com o sistema é, entretanto, afirmar que
o expropriado conserva não apenas a posse, mas o domínio sobre a coisa, o
qual é o pressuposto normal de todas aquelas faculdades. Quanto às restrições que entram a pesar sobre o expropriado, tornando, talvez, menos pleno o domínio de que ele é titular, são conseqüência ordinária de atos
administrativos que em vista de um interesse público atual ou futuro, tolhem a livre determinação do proprietário. Decretando a expropriação, o
Estado destina certo bem a um fim de utilidade pública, e enquanto não
chama a si o domínio, impõe ao atual titular restrições que visam assegurar
apenas a consecução do intento anunciado.

146

SAN TIAGO DANTAS

12. Nenhuma dúvida parece, pois, lógica, quanto ao momento em que
se transfere o domínio do expropriado para o expropriante. A melhor doutrina civil é a que considera o expropriado senhor e possuidor até a indenização, pois assim se explica, melhor do que por qualquer dos artificios
propostos por autores de outro parecer, a faculdade a ele reconhecida de
alienar e onerar a coisa exproprianda e de perceber os seus frutos. Não é outra a solução seguida pelos comentadores antigos e modernos da lei italiana
de 1865 (Lei n°2.359, de 25.6.1865, arts. 48 e 50; SABBATINI, Commento
alie leggi sul/a espropriazione per pubblica utilità e sul risanamento,
1891, pág. 11; A. LENTINI, Le espropriazione per causa di pubblica utilità, 1936, pág. 164; P. CARUGNO, L'espropriazione per pubblica uti/ità,
1938, págs. 131 e 133), e com ela concordam os autores nacionais acima
citados. Mais imperiosa, porém, que uma simples razão técnico-jurídica,
temos a assegurar a integridade do domínio até a indenização a própria
norma constitucional do art. 122, XIV, da CF/37, que não admite a desapropriação, isto é, a perda da propriedade, enquanto o titular não tenha
sido cabalmente indenizado.
13. Postos como norma os princípios expostos, passemos a considerar a situação jurídica descrita na consulta.
Antes que a Prefeitura do Distrito Federal houvesse baixado decreto
de desapropriação do imóvel pertencente a A., avençara este com B. uma
promessa de venda, em que se comprometia, não só a firmar a escritura de
venda definitiva, como a fazer transmissão da posse do imóvel a B., uma
vez paga por este a totalidade do preço. B. satisfez esta sua obrigação, mas,
antes que a posse lhe houvesse sido dada, baixou o Prefeito do Distrito Federal um decreto desapropriando o imóvel e o promitente vendedor, após
sucessivas prorrogações, de comum acordo, do prazo para entrega, acabou
por se julgar no direito de devolver o preço recebido, ajuizando uma consignação em pagamento, por considerar desfeito o vínculo compromissório
que o prendia.
Do estudo da correspondência trocada pelas partes e que acompanha a
consulta (cartas do promitente vendedor de 22.9.1942, 30.9.1942, 6.1.1943,
5.11.1943, 27.11.1943 e26.10.1943, e do promitente comprador de 25.9.1942,
30.12.1942, 26.1.1943, 29.1.1943, 23.10.1943 e 28.10.1943), verifica-se que
não houve alteração do compromisso inicial, anterior ao decreto expropriativo, senão no que respeita ao prazo para entrega do imóvel, o qual foi sucessivamente prorrogado e afinal se tomou indeterminado. É verdade que na carta
de 23.10.1943 o promitente comprador fez ao vendedor uma proposta de aquisição do fundo de comércio juntamente com o imóvel prometido; mas essa
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proposta foi recusada pelo promitente vendedor, e logo o promitente comprador, em carta de 28.1 0.43, declarou-se disposto a receber a simples posse do imóvel como a escritura de promessa prescrevia.
14. Pode o promitente vendedor recusar a entrega da coisa e dar a promessa por desfeita, repristinando a situação existente entre as partes, com o
depósito do preço recebido?
Parece-me certo que não. Em primeiro lugar é certo que o domínio do
imóvel não se desvinculou do promitente vendedor pelo simples fato de ter
sido decretada a desapropriação, e, por conseguinte, não se tornou juridicamente impossível o cumprimento das duas obrigações emergentes da promessa: a de transferir a posse da coisa (obrigação dandi) e a de concluir a
venda definitiva (obrigação faciendi). Pouco importa que a aquisição do
imóvel pelo promitente comprador não represente mais, para este, a mesma
utilidade econômica, pois o direito de propriedade já se lhe transmite reduzido em sua plenitude e exposto a se resolver em indenização. Se é o próprio adquirente que aceita as condições materiais novas sob que a transação
se lhe depara, e se estão cumpridas as obrigações estipuladas em beneficio
do alienante, este não pode recusar, sob pena de se tornar inadimplente, o
cumprimento dos deveres que contraiu.
Sua prestação não se tomou impossível, pois não deixou ele de ser dominus, nem o imóvel ficou fora do comércio por obra da expropriação iniciada.
Não seria lícito invocar, em abono da inalienabilidade legal da coisa expropriada, a opinião de alguns juristas franceses e italianos, para quem a desapropriação tolhe a comerciabilidade da coisa, imputando-a ao uso e serviço público (vd. RICCI, Corso teorico pratico di diritto civile, II, pág. 87; cf. HUC, IV,
§ 52). Não só essa opinião está radicalmente contrariada pela análise que dela
fazem autores como SABBATINI e LENTINI nas suas obras citadas (vd.
LENTINI, pág. 2 I 8), mas sobretudo ela se refere à situação jurídica da coisa
depois de fixada e paga a indenização, quando o expropriante se mete na posse, extinguindo os direitos do antigo titular.
No caso que consideramos, a coisa ainda não foi expropriada, é exproprianda, e, como linhas atrás ficou dito, mesmo os que atribuem ao decreto inicial o efeito de transmudar em simples posse o direito do dominus,
não recusam a este a faculdade de negociar e transmitir a terceiros a soma
de direitos que lhe resta até completa indenização.
Deveria, pois, o promitente vendedor cumprir as duas obrigações que
contraiu, segundo a norma do contrato assinado, e uma vez que lhe era cobrada
a transferência da posse, se a recusou, tornou-se ipso facto inadimplente.
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O inadimplemento de qualquer das obrigações pactuadas em uma promessa de venda, a menos que o contrato se emoldure nas condições e exigências do Dec.-lei n° 58, de 10.12.1937 e do Dec. n° 3.079, de 15.9.1938, que
regulamentou o anterior, resolve-se em perdas e danos, eis que a obrigação
fundamental, de que as outras são meros acessórios, é a de fazer contrato definitivo, segundo condições preestipuladas.
As partes não convencionaram na escritura, cuja cópia me foi presente, o direito de se arrependerem mediante devolução do preço ou pagamento de multas contratuais fixadas em liquidação de perdas e danos, de modo
que o promitente vendedor não se pode desvincular da promessa, sem que a
sua responsabilidade pelo inadimplemento, em que incorreu, esteja previamente liquidada.
15. Mais não preciso dizer para reconhecer a improcedência da ação
de consignação em pagamento, mediante a qual o promitente vendedor
quis transfigurar a sua verdadeira posição de inadimplente na correta atitude daquele que se vê juridicamente impossibilitado de cumprir uma obrigação e vem restituir as partes no estado patrimonial anterior ao contrato.
Quanto às escusas do promitente vendedor, baseadas em simples confidência do chefe do Executivo municipal, a consulta dá a entender que não
estão provadas, e são irrelevantes para o Direito.

PODER REGULAMENTAR
DAS AUTARQUIAS

PODER REGULAMENTAR
DAS AUTARQUIAS
1. Entre as medidas com que procurou equilibrar e normalizar o mercado de café, em crise de superprodução, o Governo Provisório determinou,
pelo Decreto n° 22.121, de 22 de novembro de 1932, 1 que cada Estado produtor fosse compelido a recolher aos armazéns do Departamento Nacional
do Café (então Conselho Nacional do Café),2 uma cota de sua safra anual,
daí por diante designada como cota DNC ou de equilíbrio. A mercadoria recolhida podia ter dois destinos: ou a armazenagem por tempo indeterminado,
até que as condições do mercado permitissem sua liberação, ou a venda imediata ao Departamento, que por ela pagaria um preço fixado previamente.
Era o que dispunha o decreto citado, no art. 4°, in verbis:
"Fica o Conselho Nacional do Café autorizado a fixar anualmente, de acordo com a estimativa de cada colheita, a cota que cada Estado
produtor deverá, compulsoriamente, recolher aos armazéns do Conselho
no interior do país, cota essa que será adquirida pelo mesmo Conselho,
por preço previamente fixado, ou ficará retida, por tempo indeterminado, para ser liberada quando e como for julgado conveniente."

2. A primeira questão que o texto de lei reproduzido acima poderia
ensejar era a da competência para a opção entre a venda imediata e a reten-

I
2

Revogação total pelo Decreto n° 99.999, de 11.01.1991.
Criado pelo Decreto n° 22.452, de 10.02.1933, era subordinado ao Ministério da Fazenda, embora gozasse de autonomia administrativa e financeira. Arrecadava a "Taxa-Ouro de 15 Schillings por saca de café nacional exportada". Com esse dinheiro
comprava café para regular a oferta e a demanda, pagava empréstimos externos e custeava sua própria despesa. Era dirigido por uma Diretoria, composta de três membros,
um dos quais era o seu Presidente. Esta era assistida por um Conselho Consultivo, integrado por produtores e comerciantes. de café. Foi extinto com a criação do Instituto
Brasileiro do Café.
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ção por prazo indeterminado. Com razão entendeu sempre o Departamento
que esse direito assistia ao proprietário do café. De outro modo, a aquisição
compulsória redundaria em desapropriação de bens sem indenização cabal
fixada regularmente.
3. Não era esta, porém, a única incerteza que o artigo de lei transcrito
continha. A opção entre os dois destinos possíveis da mercadoria recolhida
deveria ocorrer de certo modo e em determinado instante; e, à falta de um
critério legal, o Departamento resolveu introduzir o que lhe parecera mais
acertado, ao baixar o regulamento de cada safra.
Assim foi que a Resolução 371, de 30 de junho de 193 7, no seu art. 13
dispôs:
"Os embarcadores que não desejarem vender ao Departamento
Nacional do Café os cafés da cota de equilíbrio pelos preços constantes
deste Regulamento, e que optarem, portanto, pela retenção por tempo
indeterminado (2" modalidade do art. 4°, do Decreto no 22.121, de
22.11.32)/ deverão exigir que sejam exaradas no corpo do Conhecimento ou Guia de Trânsito, tanto da Série DNC, como da Série R, da
cota de equilíbrio, por ocasião da emissão desses documentos,"

Na Série DNC:
"Cota de equilíbrio- Série DNC para retenção por tempo indeterminado";

Na Série R:
"Cota de equilíbrio- Série R para retenção por tempo indeterminado."

4. Acontece, porém, que urna firma desta capital, tendo embarcado,
em 1936, cafés da safra 36/3 7, sem qualquer indicação da fórmula por que
optava, pediu ao D.N.C., em 26.7.37, que os mesmos ficassem retidos, e,
não sendo atendida, ajuizou urna ação declaratória a fim de acertar judicialmente o seu direito. A sentença- confirmada pelo Supremo Tribunal Federal - reconheceu que a firma reclamante podia optar a qualquer tempo por
uma das soluções admitidas no Decreto n° 22.121,4 art. 4°, mas tomou em especial consideração o fato de ser a Resolução 371 (bem como a Resolução
387, de 19.5.38), posterior, em data, aos embarques de café sobre os quais

3
4
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versava a reclamação. De fato, a Resolução 371 viera regulamentar a safra de
37/38, como a Resolução 387 veio regulamentar a safra de 38/39, e os cafés
embarcados pela firma reclamante eram todos da safra de 36/37, cujo regulamento (Resolução n°6/337, de 1 de julho de 1936) não dispunha peremptoriamente sobre o exercício da opção. Eis o dispositivo da sentença:
" ... julgo procedente a ação para declarar assistir aos autores o
direito à opção da retenção pelo Departamento Nacional do Café das
13.956 sacas, de vez que aquele direito foi usado na época de modo hãbit e oportuno, não estando de modo nenhum os Autores sujeitos às exigências das Resoluções ns. 371 e 387 baixadas pelo D.N.C. muito após
a conclusão de todos os embarques da cota de equilíbrio da safra
1936/1937."

S. Posteriormente, entretanto, a mesma firma apresentou ao Departamento idêntica reclamação, versando não mais sobre cafés da safra 36/37,
mas da safra 37/38, que foram embarcados como cota de equilíbrio sem
observância do disposto no art. 13 da Resolução 371. Alega a reclamante,
agora, que o Departamento não podia restringir a amplitude do direito de
opção reconhecido pela lei, e que, portanto, é inoperante qualquer disposição restritiva introduzida por via regulamentar.
É o que nos cabe examinar.
6. Trata-se de saber, em primeiro lugar, se assiste ao D.N.C. a faculdade de expedir, sob a forma de resoluções, instruções ou qualquer outra, normas regulamentares integrativas da legislação vigente sobre o café, e, em
caso afirmativo, de verificar se a norma contida no art. 13 da Resolução
371 é ou não compatível com o disposto no art. 4° do Decreto n° 22.121,5
que ela pretendeu regular.
7. Não tenho dúvida em responder afirmativamente a uma e a outra
questão.
O poder de baixar regulamentos, isto é, de estatuir normas jurídicas
hierarquicamente inferiores e subordinadas à lei, mas que nem por isso deixam de reger coercitivamente as relações sociais, é uma atribuição constitucional do Presidente da República, mas a própria lei pode conferi-la, em
assuntos determinados, a um órgão da Administração pública ou a uma
dessas entidades autônomas que são as autarquias. Não só a elaboração de
regulamentos, mas a própria atividade legislativa, não se acha hoje enclau-

5
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surada na competência de um só órgão de governo, mas se desloca, por força da delegação de poderes, para outros órgãos eventualmente mais aptos
por se acharem em contacto imediato com a matéria regulada, ou disporem
de maior rapidez de decisão.
Não há, por certo, exagero em dizer que a legislação delegada e a atividade regulamentar descentralizada são características do Estado moderno, refletindo a complexidade maior dos seus problemas e a preocupação
da eficiência no serviço público, o que obriga a transferir para órgãos tecnicamente mais aparelhados, uma parte considerável da atividade normativa
da administração central e do parlamento.
É que, como bem observou o Dr. FRANCISCO CAMPOS, "a legislação é hoje uma imensa técnica de controle da vida nacional em todas as
suas manifestações. A legislação perdeu o seu caráter exclusivamente político, de quando se cingia apenas às questões gerais ou de princípios, para
assumir um caráter eminentemente técnico" (Direito Constitucional, ed.
Rev. Forense, 1942, pág. 305).
8. Em todos os países sentiu-se a necessidade de descentralizar o trabalho legislativo, através da legislação delegada e dos regulamentos, sendo
de notar a avançada posição da Inglaterra e dos Estados Unidos, países de
firme tradição parlamentar (cf. The exercise ofrule-making power and the
preparation of proposed legislative measures by administrative departments, ed. U. S. Govemement Printing Off. 1937):
"Long experience teaches the unmistakable /esson that, in a complex and rapidly changing modern economy. delegated rule-making is
an indispensablefeature ofgovernmental regulation" (pág. 3).

No mesmo sentido escreve FREUND em seu livro Administrative
powers over persons and property, 1929, e FLEINER, em suas Instituições de Direito Administrativo, informa:
"En la práctica de/ Reich y los Estados particulares, la potestad
reglamentaria de las autoridades administrativas ha alcanzado una
importancia tal que supera considerablemente a la legislación, sobretodo después de la guerra" (trad. esp., ed. Labor, 1933, § 5, pág. 59).

Entre nós, com o hiato apenas da Constituição de 34- que proibiu a delegação legislativa, mas não cerceou a descentralização do poder regulamentar do Executivo- acentuou-se sempre a tendência a confiar a disciplina de
matérias de caráter acentuadamente técnico à atividade normativa da Administração, a isso se acrescentando a tendência descentralizadora, de que são
importante testemunho as autarquias prepostas ao controle da produção.
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9. Entre essas autarquias, uma posição especial ocupa o Departamento Nacional do Café. Criado pelo Decreto no 22.452, de 1Ode fevereiro de
1933, em substituição do antigo Conselho Nacional do Café, ele exprime,
de um lado, o mais alto grau de interferência do Estado no controle de um
setor da produção, e de outro a política de descentralização que visa retirar
da competência do aparelho administrativo comum matérias necessitadas
de tratamento especializado.
A um órgão destinado essencialmente a coordenar atividades de particulares, e não a dirigir os movimentos de um corpo de funcionários, seria
evidentemente indispensável o poder regulamentar. Sua ação disciplinadora se tornaria impossível e ficariam frustradas as razões de sua criação, se
ele se limitas se à prática de atos repressivos, sem poder enunciar, com caráter de generalidade, as normas veiculatórias da sua política econômica. Já
houve quem visse nessa faculdade verdadeiro poder de legislar. Assim, disse, talvez com exagero, o Prof. OLIVEIRA VIANNA:
"No nosso direito administrativo não são raras as corporações
dotadas de faculdades normativas, faculdades que importam em uma
verdadeira legislação delegada.
Lembro apenas o Departamento Nacional do Café e o Instituto de Café de São Paulo, providos de poderes para expedir regulamentos, disciplinando a liberdade de comércio do café,
regulando-lhe o transporte do interior para os portos de embarque e
estabelecendo outras normas gerais" (Problemas de Direito Corporativo, 1938, pág. 65).

10. Se é, porém, certo que o D.N.C. está naturalmente capacitado
para expedir, sob a forma de instruções, circulares ou resoluções, quaisquer normas regulamentares em que desenvolva e particularize as disposições legais sobre a economia do café, mais nítida se torna essa
capacidade quando é a própria lei que faz apelo ao seu pronunciamento
integrativo. Estamos, então, diante do que a doutrina tem chamado regulamentos auto- rizados, isto é, regulamentos que a própria lei indica
quem deve baixar, tolhendo desse modo qualquer dúvida sobre a capacidade do órgão regulador (vd. HAURI OU, Précis de Droit administratif
et de Droit public, ga ed., páginas 35 e segs.; FLEINER, Instituciones de
Derecho Administrativo (trad. esp.), 1933; MOREAU, Le reglement administratif, 1902, págs. 202 e segs.; P. LABAND, Le droit public de
l'empire allemand, 1901, II; R. GNEIST, L 'amministrazione e i/ diritto
amministrativo inglese, 1896).
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11. Está nesse caso, indubitavelmente, a série de regulamentos baixados pelo D.N.C. para cada safra, com assento no Decreto n° 22.121. 6 Este
decreto, elaborado pelo Governo Provisório na fase em que se suprimiu
toda diferença extrínseca entre os atos legislativos e os atos regulamentares
emanados do Chefe do Governo, determinou no art. 4° o recolhimento
compulsório da Cota de equilíbrio, mas deixou ao então Conselho Nacional do Café a faculdade de fixá-la, através de suas resoluções. Não podia a
fixação da cota ser a simples enunciação de uma cifra correspondente à colheita estimada para cada Estado produtor. Confiando à autarquia econôm ica especializada tal fixação, a lei lhe reservou, no mesmo passo, o encargo
de regular e efetivar o recolhimento da cota de equilíbrio, o que exigia não
só uma atividade específica dos seus agentes e serviços técnicos, como a
expedição de normas gerais, dirigidas ao público, e capazes de assegurar o
recolhimento compulsório ordenado pelo legislador.
Foi, assim, plenamente autorizado por lei, que o D.N.C. baixou as
instruções contidas em suas resoluções 6/337, 371 e 387, das quais especialmente se cogita na presente questão, e que todas regularam, em anos sucessivos, o lançamento no mercado das safras de café, regularizando o seu
embarque e transporte nas estradas de ferro, e ajustando o seu volume às
possibilidades de consumo, mediante dedução e recolhimento da quota de
equilíbrio.
Se era, porém, legal o exercício pelo D.N.C. do poder regulamentar,
quanto aos embarques e à distribuição das safras, daí não se conclui, por via
de imediata conseqUência, que os regulamentos expedidos fossem insuscetíveis de censura, em face da lei vigente.
12. Sempre que um órgão administrativo, autárquico ou não, expede
um regulamento sobre matéria já disciplinada em lei, depara-se-nos o problema da perfeita adequação do regulamento ao texto da lei. E isso porque,
sendo o regulamento uma simples particularização ou desenvolvimento da
lei, a cujo espírito deve incondicional obediência, será ilegal, e portanto
inaplicável, a disposição regulamentar que se puser em oposição ao comando do legislador, seja por contradizê-lo, seja por alargar ou reduzir o
âmbito de suas palavras.
Foi HAURI OU, talvez, o publicista que desenvolveu com mais atenção a teoria da ilegalidade dos regulamentos, da qual procurava tirar, possivelmente com exagero, uma prova prática da validade de sua teoria sobre a

6
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natureza jurídica do regulamento. O certo é que o regulamento se diferencia dos atos administrativos, em sentido estrito, pelo fato de conter disposições de caráter geral, dotadas de coercibilidade, mas ocupa, na hierarquia
das normas jurídicas, uma posição inferior à da lei. Onde o regulamento
fere frontalmente a lei, nenhuma dificuldade se oferece ao intérprete, que
conclui pela sua ilegalidade. Onde, porém, o regulamento desenvolve a lei,
preenchendo os espaços em branco, e criando normas subordinadas ao preceito legal, aí é que se apresentam dificuldades e incertezas, somente superáveis através da interpretação dos dispositivos em confronto.
"Le reg/ement", escreve HAURIOU, "est bridé par la /oi en ce sens
que toute disposition réglementaire en contradiction, soit avec /es termes
d 'une lo i, soit avec I'esprit de la lo i, soit avec une liberté defini e consacrée
par une /oi, estfrappée d'illegalité" (op. cit., pág. 60).
O que seja essa "liberdade definida", ele próprio esclarece em nota ao
texto citado:
"II faut entendre par liberté définie une liberté donl on ne s 'est
pas borné à poser /e principe, mais dont on a défini les limites."

13. Examinemos, em face dessas considerações, o art. 13 da Resolução 371, cuja legalidade se põe em dúvida, em confronto com o art. 4° do
Decreto n° 22.121. 7
Neste decreto, criou o legislador, em termos gerais, um direito de opção em favor dos proprietários de cafés subtraídos ao comércio para manutenção do equilíbrio entre a produção e o consumo. Não desejando forçar
esses proprietários a se privarem, sem indenização, da venda ao público, e
não desejando, por outro lado, forçá-los a uma venda compulsória à própria
autarquia, preferiu a lei admitir a alternativa, cabendo ao interessado escolher, de acordo com as suas conveniências e com as previsões do mercado.
Dando a opção ao proprietário, não disse a lei quando e como ela se deveria
exercer, e foi nesse ponto precisamente que interveio o D.N.C., determinando, no citado art. 13, que ela se fizesse no próprio ato do embarque da
mercadoria. Excedeu o Departamento, com tal determinação, os limites do
poder regulamentar? Não me parece.
Haveria excesso, sem dúvida alguma, se a liberdade de escolha, conferida pela lei, tivesse a sua amplitude definida nos próprios termos desta. Haveria, então, aquela liberté definie, de que fala HAURIOU, e que o regulamento
não pode restringir, nem dilatar. Quando, porém, o direito é concedido pela lei,
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sem que esta lhe trace os limites, fixá-los é a atribuição precípua do poder regulamentador, que no caso não está reduzindo a amplitude de uma liberdade,
mas dando amplitude definida àquela que a não tinha.
14. Mais clara ainda se tomará essa observação, se procedermos à
análise da opinião inversa, segundo a qual não poderia o regulamento fixar
época para o exercício da opção. A ser exata esta assertiva, a cota de equilíbrio recolhida aos armazéns do Departamento sem qualquer declaração do
embarcador deveria aguardar que este decidisse quando e como lhe parecesse oportuno, se a pretendia reterem seu nome, ou vende ao D.N.C. Ora,
é claro que tal "espera neutra" não pode materialmente existir. Deixando de
dizer que vende ao Departamento, o proprietário do café, com o seu silêncio, estaria optando pela outra solução, e assim estaria praticando a retenção em seu nome, por prazo indeterminado. Quando ele, tempos depois,
viesse declarar que vendia ao Departamento, já estaria variando, na sua escolha, da primeira para a segunda alternativa legal, o que parece, na verdade, uma faculdade diversa e mais ampla do que a contida nos termos
simples do art. 4° do Decreto n° 22.121. 8
Este reconheceu, de modo claro, que a cota de equilíbrio podia ter
dois tratamentos: ser adquirida ou ser retida. Não disse quando o proprietário devia fazer a sua escolha, mas também não disse que o proprietário poderia reter a cota em seu nome, e depois, a qualquer tempo, vendê-la ao
D.N .C. Se quisesse fazer esta última e maior concessão, certamente o legislador usaria redação mais adequada ao seu pensamento, e não nos deixaria
diante de uma opção que faz pensar em soluções alternativas, e não em soluções sucessivas, como seriam, neste caso, a venda precedida da retenção.
15. Qual o momento próprio para o exercício da opção? Indiscutivelmente aquele em que o proprietário do café faz entrega ao D.N.C. da cota
de equilíbrio. É nesse momento preciso, quando o recolhimento se efetiva,
que o proprietário deve vir dizer com que intenção entrega: se com a intenção de vender, caso em que a entrega assume a eficácia de uma transmissão
de propriedade, se com a intenção de depositar, caso em que surgirão para
o Departamento obrigações correspondentes, de outra natureza.
A essas razões de ordem jurídica, que apontam o momento da entrega
como o adequado à opção de que cogita o art. 4°, somam-se outras, de ordem técnico-econômica que a própria Resolução nos deixa entrever. Assim,

8
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querendo o embarcador reter a mercadoria, deverá ser esta de qualidade
não inferior ao tipo 8, e terá por destino os armazéns localizados no mais
próximo porto de exportação.
Foi justamente o momento da entrega, isto é, do embarque da cota
D.NC., o que a Resolução 371 fixou para o exercício do direito de opção.
Longe de haver violado a disposição de lei que regulamentou, penso que
ela definiu o que a lei deixara para ser definido, e que seguiu a sugestão natural contida na vontade do legislador. Não creio que pensassem de outra
forma o eminente magistrado prolator da sentença de 1O de outubro de
1941 ou os ministros que manifestaram seus votos no julgamento de 17 de
julho de 1942, se, em vez de se pronunciarem sobre embarques anteriores à
Resolução 371, o fizessem sobre embarques de data posterior (vd. especialmente os votos dos Exmos. Srs. Ministros W. FALCÃO e O. NONATO,
que se manifestaram sobre as Resoluções para lhes negar efeito porque
"não têm efeito retrooperante").
16. Concluo, pois, que as resoluções 371 e 387 do D.N.C., das quais a
primeira especialmente é pertinente à consulta, contêm, nos seus arts. 13 e
16, disposições regulamentares perfeitamente compatíveis com o espírito e
a letra do Decreto n° 22.121, de 22 de novembro de 1932.9 Os embarcadores de café que, na vigência daquela Resolução, fizeram embarques sem
declarar no corpo de conhecimento ou guia de trânsito, que a cota de equilíbrio se destinava à retenção por tempo indeterminado, optaram tacitamente
pela venda ao D.N.C., e não poderão fazer, em momento posterior, declaração contrária que obrigue, de qualquer modo, o Departamento.
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NORMAS DE DIREITO SINGULAR
E SUA REVOGAÇÃO. LEI E REGULAMENTO
I

1. O Dec.-lei n° 3.813, de IOde novembro de 1941, dispôs em seu artigo único:
Artigo único. Os aumentos de salários que, no prazo de seis meses contados da publicação deste decreto-lei, forem, por iniciativa própria, concedidos pelos empregadores a seus empregados, serão
considerados como abonos quer para os efeitos da Lei n° 62, de S de junho de 1935, e demais disposições referentes à estabilidade econômica
dos trabalhadores, quer para os descontos previstos em leis de previdência social, não se incorporando aos salários ou outras vantagens já
percebidas.

Introduziu-se, desse modo, no direito assistencial vigente, uma norma de exceção, em face da qual não seriam computados nos salários, para o
efeito do cálculo das contribuições de previdência, aqueles aumentos que
reunissem os seguintes requisitos:
a) serem concedidos por iniciativa dos empregadores;
b) serem concedidos dentro dos seis meses consecutivos à publicação
daquele decreto-lei.
Não se modificou por isso, mesmo transitoriamente, o conceito de salário, que abrangia toda remuneração percebida pelo empregado em pagamento do seu trabalho. Os aumentos convencionados, decretados pela
Justiça especial, ou livremente concedidos pelos empregadores, fazem parte, a igual título, do salário, a ele se incorporam. Somente para os efeitos da
Lei n° 62, das disposições referentes à estabilidade do trabalhador, e dos
descontos a que estão sujeitos empregadores e empregados, para fins de
previdência social, é que se desprezam os aumentos espontâneos verificados no semestre.
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2. Posteriormente, perdurando a situação social que inspirara o
Dec.-lei n° 3.813, e tornando-se imprevisível, pela participação brasileira
no conflito mundial, a sua duração, baixou o Presidente da República o
Dec.-lei n° 4.356, de 4 de junho de 1942, cujo art. I 0 dispunha:
Fica prorrogado o prazo previsto no Decreto-lei n° 3.813, de 10
de novembro de 1941.

A norma de exceção, cuja vigência devia expirar em I o de junho,
manteve-se em vigor, com uma substancial alteração: em vez de serem necessários dois requisitos para que os aumentos de salário não repercutissem
nas condições de estabilidade e nas contribuições de previdência, um único
requisito passou a ser levado em conta: a espontaneidade da concessão do
aumento pelo empregador.
Todo aumento compulsório, incorporado ao salário, repercutiria daí
por diante, como desde o Dec.-Iei n° 3.813 vinha repercutindo, nos encargos de previdência social. Todo aumento espontâneo, pelo contrário, desde
que feito enquanto vigorasse a norma de exceção, não atingiria aquelas
conseqüências.
Desse modo sempre entenderam, não só os empregados e patrões,
mas também os institutos de previdência, credores das contribuições. Até
que, não sobrevindo lei que revogasse o Dec.-Iei n° 4.356, o Poder Executivo baixou, primeiro, um decreto executivo, e depois uma portaria ministerial, em que determinou peremptoriamente a cobrança das contribuições à
base da totalidade dos salários, sem dedução dos aumentos espontâneos,
até então tratados como abonos.
3. O primeiro daqueles atos do Poder Executivo foi o Dec. n° 22.367,
de 27 de dezembro de 1946, que deu nova redação ao Regulamento do
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Transportes e
Cargas (I.A.P.E.T.C.), o qual dispôs em seus arts. 69, I, e 76:
Art. 69. A receita do Instituto será constituída:
I - pela contribuição mensal dos segurados ativos, correspondente a uma taxa de 5% (cinco por cento) a 8% (oito por cento), sobre o
salário de contribuição, qualquer que seja a forma de remuneração, até
o limite de Cr$2.000,00 (dois mil cruzeiros);
Art. 76. Incluem-se no salário quaisquer quantias percebidas
pelo empregado, sob qualquer título, ainda mesmo como extraordinário ou gratificação, salvo aquelas de natureza puramente ocasional, que
não ultrapassem um mês de remuneração, ou as que forem fornecidas
para o custeio exclusivo de transporte.
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O segundo daqueles atos veio a ser a Portaria n° 298 de 27 de dezembro de 1947, do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, que em seu
art. 1o dispôs:
"As contribuições exigidas pela legislação de previdência social, e tão-somente para os fins nela previstos, passarão a ser descontadas, a partir do mês de janeiro de 1948, sobre a totalidade da
remuneração paga aos segurados dos Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões, até o máximo de Cr$2.000,00, sem distinção entre salário e abono, excluídas unicamente as importâncias já isentas de
descontos, nos termos da mencionada legislação."

4. Não tenho dúvida em afirmar que tanto o Decreto n° 22.367 de 27 de
dezembro de 1946, como- com maioria de razão- a Portaria n° 298, são atos
ineficazes para revogar o Dec.-lei n° 4.356, de 4 de junho de 1942, o qual, até
promulgação de nova lei que o revogue, está em pleno e irrestrito vigor.
Essa proposição pode ser demonstrada através do seguinte raciocínio:
1o O Dec.-lei n° 4.356 pôs em vigor, por tempo ilimitado, vale dizer,
até que uma lei nova o revogasse, uma norma de exceção, ditada por motivos de emergência, não consignados na sua parte dispositiva, nem em considerandos inscritos no texto legal a título de justificação;
2° Essa norma de exceção não foi revogada tacitamente por qualquer
lei posterior, muito menos pela Consolidação das Leis do Trabalho, que, regulando toda a matéria das relações de trabalho e definindo legalmente o
salário, não se ocupou entretanto das contribuições a institutos de previdência, a que pertence a norma jurídica em causa;
3° Assim sendo, ex vi do art. 2° da Lei de Introdução ao Código Civil
(Dec.-Iei n° 4.657, de 4 de setembro de 1942), o Dec.-lei n° 4.356 "terá vigor até que outra lei o modifique ou revogue", não podendo tais efeitos serem alcançados através de um ato do Poder Executivo.
5. A norma jurídica, de que são fontes o Dec.-lei no 3.813 e o Dec.-lei no
4.356, tem as características técnicas do ius singulare, do direito de exceção.
"Todo sistema de direito", escreve FERRARA, "seja geral ou
especial, tem os seus princípios fundamentais, as suas idéias diretrizes,
os seus pressupostos, que desenvolve e especifica, deduz e estende em
corolários e aplicações, mas também tem pontos em que bruscamente o
princípio se rompe, e contra as exigências da lógica, chega a desvios e
transações, por motivos práticos" (Trattato di Diritto Civile, I, pág. 86).
"Todo esse complexo de exceções forma o ius singulare ou anãmaio, as desarmonias do sistema jurídico" (ibid. ).
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6. Nem sempre é fácil reconhecer a uma norma jurídica a qualidade
de excepcional, ou singular. Não é a pertinência a um número restrito de casos, quando os demais ficam sob o império de normas gerais, que constitui
a singularidade. O traço específico destas normas só se depreende bem da
comparação entre elas e as normas especiais, que se lhes avizinham.
Enquanto as normas especiais constituem uma disciplina peculiar de
certas relações sociais, um ius proprium, perfeitamente coerente e harmônico com as normas gerais, em que se inscrevem, as singulares são verdadeiras exceções ou contradições abertas ao sistema, constituindo no dizer
do jurisconsulto
ius contra tenorem rationis propter a/iquam uti/itatem introductum (PAULO, Dig., I, 3, fr. 16).

O tipo de norma jurídica singular de mais imediata identificação é
aquele em que o legislador abre, com suas próprias palavras, exceção a um
princípio, a um conceito, a uma norma regular, afirmando princípio, conceito
ou norma de significação contrária. Não é o intérprete, nesses casos, que tem
de revelar o caráter excepcional do comando jurídico, para tachá-lo de direito singular. É o próprio legislador que enuncia a sua vontade como exceção a
outra vontade, expressa em outra norma de âmbito geral.
7. Está nesse caso, precisamente, a norma dos Decs.-leis nos 3.813 e
4.356. No primeiro desses diplomas, a que o segundo se reporta, o legislador
abre, para fins determinados e em certos casos, uma exceção ao conceito de salário e às conseqüências jurídicas de sua fixação. Desta decorria, entre outros
efeitos, a constituição ex lege de um débito do empregado e do empregador
para com um instituto de previdência. Não se cancela definitivamente, e de
modo geral, esse efeito. Mas o que o Dec.-lei n° 3.813 vem admitir é que, em
certos casos e para certo fim, o salário real não seja salário, dele se deduza contra tenorem rationis o aumento concedido espontaneamente pelo empregador.
Raramente se patenteará com maior evidência o caráter singular de
uma disposição legislativa.
8. Aliás, veio o Dec.-Iei n° 3.813, como o 4.356, que o prorrogou, na
considerável avulsão de atos legislativos ocasionada pela beligerância brasileira na 28 Guerra Mundial e pelo subseqüente estado de guerra. As normas jurídicas denominadas de emergência, nada mais são do que um corpo,
muitas vezes fragmentário, de direito singular, ou excepcional, que introduzem, sob a pressão das necessidades criadas pela guerra, muitas disposições inconciliáveis com o sistema de direito positivo e aberrantes dos
princípios que o inspiram.
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Uma característica dominante desta legislação de guerra, escrevia FERRARA em 1918, "é ser um direito excepcional, é formar
um complexo de princípios derrogatórios do direito comum, por motivos de utilidade ou de oportunidade, seja que restrinjam o livre exercício dos direitos subjetivos, seja que concedam especiais tàvores,
privilégios ou dispensas, inspirando-se nas necessidades do momento. A este caráter da legislação de guerra um outro acompanha - ser
um direito provisório" (Diritto di guerra e diritto di pace, in Riv. dir.
Comm., 1918, pág. 683).

A legislação de emergência, que entre nós suscitou a 23 Guerra Mundial,
teve precisamente esses característicos comuns a toda legislação de guerra. Foi
adotada, em geral, a título provisório, embora muitas de suas inovações se tivessem afinal aclimado ao sistema de direito positivo, e foi toda ela excepcional ou singular, sentidos que muitas vezes se traduzem no próprio conceito de
emergência, com que esse direito costuma ser qualificado.
9. Uma das normas típicas desse direito de emergência é a que o Decreto-lei n° 3.813 introduz como medida provisória, subordinada ao prazo
de 6 meses, e que o Decreto-lei n° 4.356 mantém em vigor por tempo indefinido. Nela se caracteriza com nitidez uma disposição do direito singular,
pela derrogação limitada e puramente oportunística, que introduz nos efeitos e no próprio conceito de salário, e não é a temporariedade predeterminada da vigência que lhe confere o caráter excepcional. Esse caráter
decorre da própria natureza da norma, da derrogação ou limitação que ela
contém e exprime, e seria o mesmo se, desde o primeiro instante, o legislador não houvesse fixado um termo para a vigência do preceito.
Entre as características obrigatórias do ius singulare, não figura a
temporariedade da lei. Esta pode ocorrer ou não, pois depende da possibilidade em que se acha o legislador, de prever por que tempo lhe será necessário manter as exceções em vigor.
A norma jurídica que se continha no Dec.-lei n° 3.813 não sofreu,
pois, a menor mudança de natureza, quando o Dec.-lei n° 4.356 lhe suprimiu a temporariedade. O que vigorava por tempo certo e com o caráter de
lei excepcional, ou de emergência, passou a vigorar por tempo indeterminado, com o mesmo caráter. Apenas os efeitos da exceção legislativa se viram ampliados: dantes, só os aumentos espontâneos feitos em certo
período podiam ser deduzidos dos salários para os fins de contagem das
contribuições; a partir do novo decreto-lei, e enquanto outro ato legislativo
o não revogasse, poderiam ser deduzidos os aumentos espontâneos, sem limite de tempo.
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10. Até a presente data, nenhuma lei ou decreto-lei revogou ou modificou o Dec.-Iei no 4.356.
Em 1Ode novembro de 1943 entrou em vigor a Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Dec.-Iei n° 5.452, de JO de maio de 1943. No
seu art. 457, a nova lei definiu a remuneração do empregado, nestes termos:
Art. 457. Compreende-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber (24).

§ 1°- Integram o salário, não só a importância fixa estipulada,
como também as comissões, percentagens e gratificações pagas pelo
empregador. 1
§ 2° -Não se incluem nos salários as gratificações que não tenham sido ajustadas, as diárias para viagem e as ajudas de custo. 2
§ 3°- As diárias para viagem serão computadas como salário
desde que excedam de 50% do salário percebido pelo empregado. 3

A um exame menos atento pode parecer que o novo dispositivo tenha
trazido modificação aos Decs.-Ieis nos 4.356 e 3.813, consolidando no salário os abonos de que aqueles cogitavam. O engano facilmente se desfaz se
considerarmos que o art. 457, acima transcrito, não introduziu modificação
de espécie alguma no direito anterior, limitando-se a definir a remuneração
do empregado nos contratos individuais de trabalho.
A norma dos Decs.-leis nos 3.813 e 4.356 não conceituava de modo diverso a remuneração do empregado, nem seria lícito admitir que dessa remuneração deixassem de fazer parte os aumentos de salário espontaneamente
concedidos pelo empregador. O que aqueles decretos-leis, porém, estabeleciam, restringindo o exame ao que ora nos interessa, era que, para os efeitos
de cálculo das contribuições de previdência, os aumentos espontâneos não se
levavam em conta, enquanto estivessem em vigor os seus dispositivos.
A Consolidação das Leis do Trabalho não se ocupou das contribuições de previdência, nem do modo de calculá-las, por isso mesmo que não
cabia no seu sistema a disciplina das relações jurídicas de caráter assistencial entre os institutos de previdência e os seus contribuintes. Não teria o
menor cabimento pretender que a Consolidação, disciplinando integralmente a matéria jurídica regulada por várias leis anteriores, houvesse atraído com sua força obrigatória os dois decretos-leis de que tratamos. A

1
2
3

Alterado pela Lei no 1.999, de 1°.10.1953.
Alterado pela Lei n° 1.999, de 1°.10.1953.
Alterado pelo Decreto-lei n° 229, de 28.02.1967.
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matéria desses decretos-leis não está senão parcialmente contida na esfera
normativa da Consolidação, e justamente a parte em exame, a que respeita
à previdência social, é alheia ao sistema daquele Código (cf. P. FlORE,
Dei/e Disposizioni General/i, II, pág. 653, § 1.085).
11. Não é, porém, esse o único argumento que invalida a tese da revogação dos Decs.-leis n°5 3.813 e 4.356 pela Consolidação.
Quem pretendesse sustentar a revogação tácita, no caso, por entender
que a definição legal de remuneração, dada no art. 457, excluiria a vigência
de normas jurídicas que mandam deduzir certas parcelas da remuneração
do emprego para efeitos legais determinados, esbarraria num dos mais sólidos critérios doutrinários, a cuja luz se decide a amplitude das ab-rogações:
refiro-me ao princípio de que a lei nova, reguladora da disciplina jurídica
de um instituto ou de uma inteira atividade social, não ab-roga as normas
de direito excepcional ou singular anteriores, isto é, aquelas que já abriam
exceção, no direito anterior, às normas regulares ou gerais (vd. V.
ARANGIO RUIZ, s. v. Legge Posteriore, in Diz. Prat. di Diritto Priv.;
WINDSCHEID, Pandette, trad. it., I, § 31; N. COVIELLO, Manuale di Diritto Civile, pág. 34).
É sabido que o efeito revocatório da lei nova só é de inteligência clara
quando a esta se contrapõe apenas uma lei antiga, de igual conteúdo. Desde
que o direito anterior esteja representado, não por uma, mas por várias leis
coexistentes, surgem dificuldades de interpretação, para as quais têm sido
imaginados vários critérios doutrinários. Um dos mais indiscutidos é o que
se aplica quando a lei nova, de caráter geral, encontra em vigor uma lei antiga geral e uma exceção. O que se entende, nesses casos, é que a lei nova
geral revoga a lei antiga de igual amplitude, mas deixa intacta em sua vigência a norma de exceção, a menos que se possa concluir seguramente que
o legislador quis alcançá-la na revogação.

É o que indaga WJNDSCHEID:
"Uma questão especial, que se apresenta, é até que ponto com a
revogação de uma regra são também revogadas as exceções dessa regra" (Pandette, I,§ 31, pâg. 87).

E depois de citar THIBAUT, conclui:
"É uma questão de interpretação o ver se a nova norma quis suprimir as exceções da regra antiga: na dúvida essa questão deve ser resolvida em sentido negativo" (ibid).
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12. O legislador de 1943 não quis, porém, deixar dúvida sobre a sua
intenção de conservar em vigor todas as exceções às normas gerais que,
com a Consolidação das Leis do Trabalho, substituía. Era aquele o momento em que a situação de emergência acumulara normas de exceção, temporárias ou por prazo indefinido, que nem podiam ser suprimidas, nem
acolhidas no âmbito da nova lei. E daí o art. 1°, parágrafo único, do Dec.-lei
n° 5 .452, de 1° de maio de 1943:
Art. 1o - Fica aprovada a Consolidação das Leis do Trabalho,
que a este decreto-lei acompanha, com as alterações por ela introduzidas na legislação vigente.
Parágrafo único - Continuam em vigor as disposições legais
transitórias ou de emergência, bem como as que não tenham aplicação
em todo o território nacional.

Normas de emergência são, como vimos, todas as normas de exceção
que se haviam então erguido para minorar ou corrigir os efeitos da situação
social que o país atravessava, e entre elas se achava a dos Decs.-leis nos
3.813 e 4.356, que estimulava os aumentos espontâneos de salários, ao
mesmo tempo que subtraía a algumas de suas conseqüências os empregadores que os praticassem.

13. Em conclusão, é lícito afirmar:
a) que os Decs.-leis no• 3.813 e 4.356 introduziram normas de
exceção, sob o império da emergência, normas que não podiam perder,
nem perderam, esse caráter com a supressão da temporariedade;
b) que esses Decs.-leis não foram revogados pela Consolidação
das Leis do Trabalho, primeiro, porque esta lei não regulou complessivamente a mesma matéria, já que não tratou de contribuições para a
previdência social, e segundo porque, em seu art. 1°, parágrafo único,
expressamente reconheceu que o seu efeito revocatório não se estenderia ao direito singular, criado na emergência, no qual se integram os Decretos-leis examinados.

Resta ver se o Dec. n° 22.367, de 27 de dezembro de 1946 ou a Portaria
n°298, de 27 de dezembro de 1947 poderiam alcançar esse efeito jurídico.

14. É óbvio que não. Um dos princípios fundamentais do regime político em que vivemos, e do sistema de direito positivo, é o que se exprime no
art. 2° da Lei de Introdução ao Código Civil, segundo o qual
a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.
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Nesse princípio se exprime, em sua elaboração mais completa, a própria doutrina constitucional da separação de poderes, que não permite ao
Poder Executivo modificar ou revogar, por ato exclusivamente seu, as leis
postas em vigor pelo Legislativo.
À medida que a separação de poderes se identificava com a própria
doutrina do Estado de direito, a diferenciação entre lei e regulamento, e a
subordinação hierárquica deste àquela, foi também atingindo uma formulação mais precisa, hoje aceita pela Jurisprudência como pelos autores.
Mostrando que essa doutrina alcança o seu grau de elaboração mais
elevado nos sistemas políticos presidencialistas, como o nosso, escreve
com muita propriedade o Dr. CARLOS MEDEIROS SILVA:
"Usando da faculdade de editar regulamentos não pode, entretanto, o Executivo, invadir a órbita de atribuição dos demais poderes do
Estado. Desde, portanto, que o Legislativo estabeleça a norma que julga adequada à regência de determinado assunto, não havendo, no sistema da constituição rígida, infração de seu texto, fica automaticamente
interditado o exercício, em contrário, do poder regulamentar. A lei só
deixa de atuar quando declarada inconstitucional ou revogada por outra
lei. Daí a noção corrente de que o regulamento não pode superpor-se à
lei; caso contrãrio, haveria invasão de atribuições de um poder no campo privativo do outro, com supremacia de um deles.
Devem, pois, uma e outra competência exercer-se paralelamente
e não em conflito. Nesta última hipótese caberá ao Judiciário pôr termo
à divergência" (O Poder Regulamentar e sua extensão, in Rev. de Direito Administrativo, vol. XX, pág. 4).

No mesmo sentido escreve o prof. VÍTOR NUNES LEAL:
"Há, pois, nos regimes de constituição rígida, ou melhor, nos regimes de supremacia da Constituição sobre as leis, uma hierarquia das normas obrigatórias vigentes no Estado. Essa hierarquia, como é sabido, tem
três graus: a) constituição; b) lei; c) regulamento. Nessa gradação, ageneralidade acompanha a obrigatoriedade. A Constituição é mais genérica
do que a lei e prima sobre ela; a lei é mais genérica que o regulamento, e
está em plano superior ao deste. Essa hierarquia corresponde à hierarquia
entre os poderes constituinte, legislativo e executivo. Assim como o executivo está subordinado ao legislativo e este ao constituinte, também o
regulamento, expedido pelo executivo, está subordinado à lei, elaborada
pelo legislativo, do mesmo modo que a lei está subordinada à constituição, formulada pelo poder constituinte" (Lei e Regulamento, in Rev. de
Direito Administrativo, vol. I, fase. I, pág. 375).

Estaria, na verdade, dissolvido o regime constitucional e abolido o
chamado Estado de direito, quando o Poder Executivo, mediante decreto
de sua competência exclusiva, revogasse ou modificasse leis em vigor.
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15. Inadmissível é, pois, que o Dec. n° 22.367, baixado para aprovar o
Regulamento do I.A.P.E.T.C., pudesse ter a eficácia, que alguns lhe querem
atribuir, de revogar a norma de direito singular consagrada no Dec.-lei n°
3.813.
Está fora de dúvida que tal revogação não está direta ou indiretamente
feita no Dec. n° 9.683, regulamentado pelo de n° 22.367. Portanto, se há
conflito entre dois comandos jurídicos, é entre o contido nos Decs.-Ieis nos
3.813 e 4.356 e o contido nos arts. 69, I e 76 do Regulamento aprovado pelo
Decreto executivo n° 22.367. Esse conflito não se resolve segundo o princípio "!ex posterior derogat prior", inaplicável dado que o Regulamento,
embora contenha normas jurídicas, não tem forma nem força de lei. Resolve-se de acordo com o princípio da hierarquia das normas jurídicas, segundo o qual o regulamento cede à lei ordinária e a lei ordinária cede à
Constituição.
Note-se que o Dec. n° 22.367 não teria força para impor a revogação
dos Decs.-leis nos 3.813 e 4.356 aos contribuintes do I.A.P.E.T.C., e afortiori não teria qualquer eficácia nos casos em que o pretendessem aplicar por
analogia, como é o caso da consulta, em que um empregador foi autuado
pelo I.A.P.I. (Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários) por
falta de recolhimento das contribuições de que o isentam aqueles decretos-leis. O Regulamento aprovado pelo Dec. n° 22.367 é o que a doutrina
chama regulamento autorizado, isto é, especialmente reclamado por uma
lei para lhe especificar as condições e normas de aplicação.
Tais Regulamentos não operam seus efeitos além do âmbito da autorização, e ainda dentro desse âmbito não podem servir ao Poder Público
para a revogação de normas legais em vigor.
"Se o intuito do poder público é alterar algumas das disposições
legais em vigor", escreve na obra citada o Dr. VÍTOR NUNES LEAL,
"está obrigado a servir-se da lei formal, não lhe bastando para isso o regulamento. Se, pelo contrário, apenas pretende facilitar a execução da
lei, especificá-la de modo mais inteligível, sem contudo dispensar exigências que ela faz ou exigir mais do que ela pede, então, o regulamento
é o veículo apropriado e tecnicamente aconselhável."

16. Inclino-me, porém, a pensar que nem mesmo existe o conflito entre o Dec. n° 22.367 e as normas de exceção contidas nos Decs.-leis nos
3.813 e 4.356.
O art. 76 do decreto executivo contém uma norma geral e regular, em
que se define o conteúdo do salário, a exemplo do que fez o art. 457, § I 0 , da
Consolidação das Leis do Trabalho. A essa compreensão lata do salário ou
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remuneração não se opõe o Dec.-lei n° 3.813. O que neste se faz é apenas, a
título de exceção, mandar que se deduza do salário, em certos casos e para
fim determinado, uma das parcelas que mais indubitavelmente o constituem,
qual seja o aumento espontaneamente concedido pelo empregador.
O art. 76 não diz coisa muita diversa da Consolidação das Leis do
Trabalho, embora redigido com maior generalidade. Assim como o art. 457
não trouxe revogação às leis excepcionais que contrariavam o comando geral,
por ele provido, assim o art. 76, se pudesse revogar qualquer disposição de lei,
não atingiria o ius singulare corporificado nos decretos-leis em exame.
Em conclusão: o Dec. n° 22.367, sendo um ato executivo, não poderia
alterar ou revogar um decreto-lei em vigor; mesmo, porém, que fosse um
ato legislativo, o seu art. 76, concebido nos termos em que se acha vazado,
não feriria as disposições de emergência, de direito singular, que abrem exceções e conceitos e princípios gerais por motivos de oportunidade. E assim sobreviveriam os Decs.-leis nos 3.813 e 4.356.
17. Na verdade, o primeiro texto que enfrentou a norma de exceção
dos dois decretos-leis citados foi a Portaria n° 298 baixada em 27 de dezembro de 1947 pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio.
Aí, pela primeira vez, falou-se, não do conceito de salário, como na
Consolidação ou no Regulamento do I.A.P.E.T.C., mas de contribuições
para os institutos de previdência. Aí, pela primeira vez, contra o disposto
nos decretos-leis de emergência, mandou-se computar na base do cálculo o
que até então se deduzira sob a qualificação de abono.
Ora, é verdadeiramente inadmissível que uma Portaria ministerial se
pretenda meio idôneo para modificar um regulamento ou decreto executivo, quanto mais uma lei vigente, ainda não revogada por outra lei. Na hierarquia dos comandos jurídicos, a que acima aludi, a portaria e as
instruções ministeriais ainda ocupam um posto inferior ao dos decretos
executivos, como forma subordinada e mínima do poder regulamentar.
Que são, na técnica do direito administrativo, as portarias e instruções? São atos administrativos, que em vez de atenderem especificamente
a um caso concreto, contêm normas gerais a serem observadas por outra
autoridade, hierarquicamente inferior. Os traços característicos das Portarias e instruções são, portanto, a generalidade do comando emitido, e a qualidade funcional dos seus destinatários. A Portaria é ordem de administrador
a administrador ou funcionário. Não cria nem tolhe direitos de terceiros, e
não pode impor deveres jurídicos a particulares.
Sobre o assunto, assim se exprimiu, em voto da lavra do Ministro
OROSIMBO NONATO, o Supremo Tribunal Federal:
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As ordens emanadas de portarias nem se incluem entre aqueles
casos de "legislação derivada" a que alude Fleiner (li v. cit., pág. 60).
As circulares, instruções, portarias não se incluem entre as fontes do direito administrativo, segundo PRESUTTI (Ist., 1920, § IV), e
deveras, falecem-lhes as características de lei, pois apenas se dirigem
aos funcionários administrativos, traçando-lhes esclarecimentos e orientações.
É exato que se fala, ao propósito, em "legislação secundária"; mas,
como observa SALANDRA, àqueles atos, falta-lhes "contenuto reate di
diritto obiettivo", constituindo, apenas, "norme per l'esecuzione di una
legge rivolte dagli Ufficiali Superiori delta Pubblica Amministrazione ag/i
Ufficiali Jnforiori; per adottare criteri uniformi nell'applicazione delta
legge stessa e dei regolamenti". E acrescenta o professo italiano: "La oro
obbligatorietà à limitada quindi ag/i Ufficiali inforiori delta Pubblica
Amministrazione..." (Corso di Dir. Amm., pág. 370).

É, pois, fora de dúvida que o Ministro do Trabalho não podia criar
para empregados e empregadores o dever de uma contribuição de previdência não prevista em lei. E ainda menos podia impor esse dever, quando
empregados e empregadores dele estavam isentos por se achar em vigor
uma lei de exceção.
A Portaria n° 298 é um ato sob censura de ilegalidade, que fere direitos de terceiros e justifica a impetração de segurança sempre que, com base
nele, alguém pretender exigir o pagamento de contribuições.
18. Resumo, pois, as minhas conclusões: os Decs.-Ieis nos 3.813 e
4.356 são leis de emergência, ius singulare, e estão em vigor até que uma
lei os revogue. A Consolidação das Leis do Trabalho não colidiu com eles,
primeiro, porque, regulando em conjunto a matéria das relações de trabalho, não cogitou das relações entre os institutos de previdência e seus contribuintes; segundo, porque uma lei geral nova revoga a lei geral antiga,
mas não as suas exceções (ius singulare), salvo quando a interpretação revelar esse intento indubitável; terceiro, porque longe de querer revogar o
direito de exceção vigente ao tempo em que foi promulgada a Consolidação expressamente declarou que o mesmo continuava em vigor.
Não tendo sido revogados por leis novas, os Decs.-leis n°s 3.813 e
4.356 não o poderiam ser por atos do Poder Executivo. Assim, não foram
pelo Dec. n° 22.367 que aprovou o Regulamento do I.A.P.E.T.C., e nem o
seriam se este Regulamento houvesse sido aprovado, por lei, já que o Regulamento contém normas gerais, sem colisão com o direito singular examinado.
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Da mesma fonna e com maioria de razão, a Portaria n° 298 não os poderia atingir. Este ato administrativo hierarquicamente subordinado à lei e
aos decretos executivos exaure sua eficácia na esfera da Administração, e
não pode, por conseguinte, impor a terceiros, deveres e obrigações.

n
Narra ainda a Consulta que os autos de infração lavrados contra a empresa pelo I.A.P.I., sob a rubrica "não recolhimento de contribuições", não
especificava a que correspondiam essas contribuições, nem mencionava os
empregados a que elas se referiam.
O Regulamento do I.A.P.I., aprovado pelo Dec. n° 1.918, de 27 de
agosto de 193 7, dispõe em seu art. 174, que "verificada a infração, será lavrado o competente auto, em duas vias, assinadas se possível pelo infrator". Não diz de que requisitos deve o auto vir revestido para que seja
"competente", mas é óbvio que o auto, sendo peça de acusação, da qual decorre o dever de defesa no prazo de 15 dias (art. 175) há de ser suficiente
para que o autuado tenha conhecimento pleno do fato que se lhe imputa e
da nonna legal, de cuja transgressão é acusado.
Aplica-se aos processos fiscais, em geral, por analogia, o disposto
nos arts. 140 e segs. da Consolidação das Leis do Imposto de Consumo
(Dec. n° 26.149, de 5.1.49) que reproduz nonnas oriundas, em sua maior
parte, da lei anterior. Segundo o art. 141, os autos de infração
serão lavrados com clareza, sem entrelinhas, rasuras ou emendas, relatando minuciosamente a infração, mencionando o local, dia e
hora da lavratura, bem como o nome da pessoa em cujo estabelecimento for verificada a falta, as testemunhas, se houver, e tudo mais que
ocorrer na ocasião e possa esclarecer o processo.

Essas fonnalidades são indispensáveis, e a omissão daquele "relato
minucioso da infração" colocaria a parte na necessidade de se defender, em
prazo certo, de acusações indetenninadas, o que não satisfaz aos princípios
elementares de justiça.
Ill

À vista do exposto, respondo aos quesitos fonnulados:

Ao I -Os autos de infração, tal como foram lavrados, não são visceralmente nulos?

176

SAN TIAGO DANTAS

R.-Sim
Ao II- A notificação do julgamento e para o recolhimento ou o recurso, não tendo observado a lei, é nula?
R.-Sim.
Ao III- Em face do Dec.-lei n° 3.813, não revogado, não é ilegítima e
inadmissível a cobrança de contribuição pelo I.A.P.I. sobre abonos?
R. - Sim. Enquanto não forem revogados ou modificados por lei, os
Decs.-leis n° 5 3.813 e 4.356 estão em vigor, e impedem a cobrança de contribuições de previdência sobre a parcela dos salários representada por aumentos concedidos espontaneamente pelo empregador.
Ao IV- O Regulamento do I.A.P.E.T.C. (Decreto n° 22.367) poderevogar ou modificar a lei para ditar-lhe conceitos nela não existentes e, com
fundamento nestes, a incidência de contribuição sobre abonos?
R.-Não.
Ao V- Mesmo admitindo, apenas ad argumentandum, a validade jurídica do Regulamento do I.A.P.E.T.C., não é ilegal e inadmissível a extensão, por analogia, desse regulamento aos demais institutos de previdência,
cujo regulamento não autoriza a cobrança por tais institutos de contribuições sobre abonos?
R.- Sim. É ilegítima, pois o regulamento autorizado tem sua eficácia
limitada ao âmbito demarcado pela lei que o autorizou.
Ao VI- Para opor-se a todos esses atos, que violam e ofendem o direito líquido e certo da consulente, qual a medida judicial aconselhável
para a defesa de seus legítimos interesses?
R.- A medida adequada não pode ser outra senão o mandado de segurança, uma vez que está sendo violado por ato manifestamente ilegal de
uma autoridade, o direito líquido e certo que empregados e empregadores
deduzem dos decretos-leis de emergência, ainda em vigor.

MEIOS DE PROTEÇÃO
AO COMPRADOR

MEIOS DE PROTEÇÃO
AO COMPRADOR
Erro, Inadimplemento, Vício RedibitórioDefeito em Elevadores com Funcionamento Garantido Rescisão Parcial

I
1. Ao comprador descontente com os defeitos materiais da coisa ad-

quirida, o direito oferece três vias de proteção:
I, ação para anular o contrato por erro (art. 86 do Cód. Civil); 1
II, ação para rescindir o contrato por inadimp/emento da obrigação do vendedor (art. 1.092, parágrafo único);2
III, ação para rejeitar a coisa, ou para reclamar abatimento no
preço, por vício redibitório (arts. 1.1 O13 e 1.1 05.4)
A primeira ação é meio idôneo para anular quaisquer atos jurídicos, a
cuja conclusão se tenha chegado mediante declaração de vontade inquinada de erro substancial. A segunda é remédio comum aos contratos bilaterais e, no caso particular da compra e venda, é a forma assumida, no direito
atual, pela antiga actio empti, que tutelava o comprador contra a inexecução da prestação do vendedor. As terceiras, originariamente limitadas à
compra e vendas (ações edilícias), são meios de desfazer ou reajustar os

l
2
3
4

Art. 138, CC/2002.
Art. 475, CC/2002.
Art. 441, CC/2002.
Art. 442, CC/2002.
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contratos comutativos, quando se patenteiam vícios ou defeitos ocultos da
coisa, depois da entrega ou tradição.
A discriminação das esferas de incidência desses remédios civis não é
tão fácil como, dada a antigüidade e a freqüência de seu emprego, seria de
supor, e tanto as opiniões doutrinárias, como as soluções judiciais, testemunham as incertezas a que sua aplicação convergente conduz.
Como bem observou SALEILLES, "é muito provável que, se tivéssemos de construir hoje, peça por peça, e sem a obrigação de seguir qualquer
precedente histórico, uma teoria da matéria, não chegaríamos, em todos os
pontos, à teoria romana das ações edilícias" (Théorie générale de I 'Obligation, 2a ed., § 212).
Estamos, pois, diante de um sistema que se explica menos por motivos
·de ordem lógica, que de ordem histórica, e em que se repetem intermináveis
dúvidas quanto aos limites conceituais entre o erro e o vício redibitório, ou
entre este e a inexecução.

Confusão conceitua/
2. Erro e vício redibitório são, em tese, conceitos que se distinguem
claramente. O erro diz respeito ao ato da vontade, ou melhor, à representação
que interiormente nos fazemos de uma coisa, ou de suas qualidades essenciais;
o vício redibitório diz respeito à própria coisa, nada tem a ver com a representação dela na mente de quem contrata, é apenas um defeito oculto, isto é,
impossível de verificar no momento da entrega, mas suficiente para tomar a
coisa imprópria ao uso a que é destinada, ou para diminuir o seu valor.
Desde que passamos, entretanto, dessa noção genérica à consideração atenta dos seus fundamentos teóricos, sobressai a afinidade existente
entre os dois conceitos, e compreende-se a eventualidade da dúvida sobre
qual deles se ajusta à reclamação concreta de um comprador. Basta pensar
que o vício oculto autoriza a redibição do contrato apenas porque o comprador não o conhecia e, se o conhecesse, não teria comprado a coisa ou teria oferecido por ela menor preço, para se constatar que não é a existência
objetiva do vício, mas sua repercussão no ânimo do comprador- isto é, o
erro ou ignorância em que se encontra, a respeito - o fundamento real da
proteção edilícia. Daí pensarem alguns autores como GIORGJ:
"Por nossa conta diremos que, uma vez estendido o significado
da palavra substância às qualidades tomadas em mira ao contratar; uma
vez ampliada a proteção do erro contratual a todo erro incidente sobre a
causa determinante do contrato, a distinção entre erro-vício do consentimento e erro-vício redibitório torna-se teoricamente um sofisma e
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deve ser repudiada pela ciência; na prática, longe de ser útil, gera embaraços e confusões, e se reduz a uma restrição dos prazos de propositura
da ação rescisória por erro substancial no contrato de compra e venda"
(Obligazione, IV, n° 70).

À conclusão semelhante chega BIANCHI em estudo clássico sobre o
argumento (Azione di nulità per errore e azione per vizi redibitori nel/a
vendita, aula inaugural na Universidade de Gênova, in Revista Italiana per
/e scienze giuridiche, XI, pág. 350): toda tentativa de distinguir o erro do
vicio redibitório como respeitando, um à declaração de vontade, e outro à
execução do contrato, parece-lhe inócua, pois é óbvio que o vicio capaz de
fazer redibir o contrato envolve desconhecimento de um fato, que por si
modificaria a declaração de vontade; e assim o vicio assume a natureza do
erro, para repercutir sobre o vínculo jurídico.
3. O mesmo sucede em relação ao inadimp/emento e ao vicio redibitório. Em tese, esses conceitos não se confundem, mas há situações concretas em que o intérprete duvida se há mero vício da coisa, justificativo de
redibição ou reajuste, ou se há inexecução da obrigação do vendedor, com
suas conseqüências mais amplas no terreno da responsabilidade e da sobrevivência do direito de ação.
A obrigação de cujo inadimplemento se trata é a obrigação de entregar
a coisa, primeira das que incumbem ao vendedor. Não lhe basta entregar a
coisa vendida, para dar cumprimento ao encargo contratual: cumpre-lhe entregar a coisa com as características previstas na declaração de vontade não
só com as qualidades ali prometidas (dieta et promissa), mas também com os
requisitos indispensáveis ao preenchimento do fim a que se destina.
Se as discordâncias entre o objeto entregue e os requisitos explícitos
ou implícitos da declaração de vontade são aparentes, de tal maneira que o
comprador delas se apercebe no ato mesmo da entrega, nenhuma confusão
pode surgir com o vicio redibitório. Assim não é, entretanto, quando o vendedor assegurou certa qualidade da coisa, cuja falta vem a ser verificada
depois de consumadas a entrega e a aceitação.
Aqui, cabe perguntar se se trata de vício oculto, ou se, faltando um
dos elementos ditos e prometidos, está o vendedor inadimplente de sua obrigação e sujeito à rescisão do contrato, com perdas e danos. Essa dúvida ocorre, por exemplo, se alguém vende um maquinismo, garantindo que é normal
o seu rendimento ou o seu consumo do combustível; iniciado o trabalho, verifica-se um déficit de produção ou de consumo, o que poderia ser, se nada
houvesse sido garantido, matéria de vício redibitório; pergunta-se, então: o
fato de haver sido essa qualidade focalizada na promessa do vendedor eleva
ou não a sua falta à categoria de inadimplemento da obrigação?
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Essa é a dúvida, como salienta, em nota às instituições de Pacifici
Mazzoni, Giulio Venzi:
"A dúvida aparece quando se pactuou expressamente uma qualidade da coisa, cuja ausência, considerada objetivamente e prescindindo
do pacto, seria sem dúvida de considerar como vício redibitório" (Jstituzione di Diritto Civile Italiano, 5" ed., V, nota (q) pâg. 383).

O Código Civil Alemão em seus arts. 459 e 463 e o Código Suíço das
Obrigações em seu art. 197, ocuparam-se do assunto, dispondo:
"§ 459 (infine). O vendedor garante que a coisa, ao tempo de
transferência do risco, tem as qualidades prometidas.
§ 463. Faltando à coisa comprada, no tempo da compra, uma
qualidade garantida, pode o comprador, em vez da redibição ( Wandelung) ou abatimento (Minderung), reclamar indenização pelo inadimplemento (Schadenersatz wegen Nichterfullung verlangen).
Art. 197. O vendedor garante ao comprador tanto as qual idades
prometidas, como os defeitos que, material ou juridicamente, retiram à
coisa o valor ou a utilidade prevista, ou que os diminuem de modo considerâvel."

A solução alemã equipara a qualidade garantida ao vício oculto, a menos
que aquela já não existisse no momento da conclusão do contrato, caso em que
se configura o inadimplemento da obrigação (vd. ENNECCERUS, KIPP,
WOLF, Lehrbuch des Burgerlichenrechts, I, 28 parte, 1927, § 331, pág. 339).
Essa tendência a assimilar no mesmo tratamento jurídico os dois conceitos, tendência de que a lei suíça oferece a forma talvez mais radical, tem exercido sua
influência nos sistemas em que a lei é omissa quanto às qualidades garantidas, e
alguns procuram estender a elas a regra comum dos vícios redibitórios.
Na Itália essa tendência se manifesta na doutrina (VIVANTE, Trattato
di Diritto Commerciale, IV, 58 ed., § 1.665, pág. 155) e em numerosas aplicações judiciais, e no Brasil a ela se inclina o Dr. CARVALHO SANTOS,
quando escreve:
"Ocorre o vício redibitório quando a coisa: a) não tem as qualidades inculcadas no contrato, ou que ordinariamente costumam ter e se
presumem em tais coisas" (Código Civil Brasileiro Interpretado, XV,
pág. 335).

Diversamente afirmaM. I. CARVALHO DE MENDONÇA:
"Não pensamos que os remédios do adquirente contra os vícios
da coisa se resumem nas duas ações edilicianas.
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Além delas cabe ao adquirente a ação comum por inexecução das
obrigações do contrato, ao menos no caso de garantia expressa de qualidades ou ausência de vícios" (Doutrina e prática das Obrigações, ll, 3" ed., §
700, pág. 377).

Esta última parece, aliás, a solução mais compatível com o direito
constituído nos países em que a lei civil, a propósito das ações edilícias,
fala apenas em vício ou defeito oculto da coisa. Como observa VENZI (op.
cit., pág. 384), partidário in iure constituendo da parificação, se é verdade
que falta de certas qualidades garantidas importa em verdadeiro vício da
coisa, outras qualidades há cuja ausência não toma a coisa menos valiosa
ou inadequada a seu fim, e portanto mal se concilia com o termo vício, que,
ampliado até elas, excederá o pensamento do Legislador.
Necessidade de uma discriminação
4. Tais dificuldades de discriminação prática e teórica dos casos de
erro, vício e inexecução não dispensam o intérprete do dever de fixar um
critério doutrinário, tão simples quanto possível, para escolher o remédio
adequado à lesão jurídica de que pode ser vítima o comprador.
A investigação é tanto mais necessária quanto esses remédios diferem
nas condições de aplicação e nos efeitos alcançáveis: a ação anu/atória por
erro conduz à reposição das partes no estado em que se achavam antes de contratar (art. 158), e não dá lugar a perdas e danos, a menos que o comprador
haja sido induzido ao erro (dolo do vendedor ou de terceiro); o prazo desta
ação é de quatro anos, contados do dia em que se realizou o contrato (art. 178,
§ 9°, V, letra b).6 A ação pela inexecução do contrato conduz à sua rescisão
(art. 1.092, parágrafo únicof com perdas e danos (art. 1.056),8 e é proponível
no prazo ordinário de 30 anos (art. 177).9 As duas ações edilícias- a redibitória e a estimatória, ou quanti minoris - conduzem à rejeição da coisa ou ao
abatimento no preço, com ou sem perdas e danos no primeiro caso, conforme
o vício fosse conhecido ou ignorado do vendedor; sua propositura está condicionada a prazos exíguos, tidos como termos da decadência: 15 dias se for móvel a coisa (art. 178, § 2°), 10 seis meses se for imóvel (art. 178, § 5°, IV). 11

5
6
7
8

Art. 182, CC/2002.
Art. 178, II, CC/2002.
Art. 475, CC/2002.
Arts. 389, CC/2002 c/c 392, CC/2002.
Art. 205, CC/2002.
9
IO Não há equivalente no novo Código Civil.
li Art. 1.560, I e § I0 , 1.555, caput, § Io= art. 206, § I0 , CC/2002.
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Importa, pois, saber se cada um desses meios de defesa tem seu campo de aplicação próprio, de onde ficam conceitualmente excluídos os demais; e se, sendo possível a incidência simultânea de dois remédios sobre a
mesma espécie, um deles prefere legalmente ao outro, ou se a escolha é livre ao próprio comprador.

Origem histórica e fundamento racional
5. O sistema das ações relativas aos defeitos materiais da coisa vendida
tem sua origem no Direito Romano, onde o antigo iuris civile provia o comprador de uma actio empti para haver indenização do vendedor, nos casos em
que este havia dolosamente disfarçado os vícios da coisa, ou declarado e garantido determinadas qualidades (dieta et promissa). O recebimento da coisa
sem protesto imediato fechava, porém, o caminho a essa reclamação, de modo
que os edis, magistrados responsáveis pela ordem nos mercados, sentiram
necessidade de ampliar a proteção do comprador de boa-fé, dando-lhe um recurso jurídico, fundado no direito honorário, para recusar mesmo a coisa já
aceita, quando, depois da entrega, se patenteavam defeitos impossíveis de
verificar no momento da tradição. Daí, como é sabido, as duas ações - redibitória e quanti minoris - ainda hoje chamadas edi/icias, cujo emprego, a
princípio limitado às vendas de escravos e animais, foi mais tarde estendido
a todo objeto, móvel ou imóvel e cujo escopo foi, como se vê, ampliar, e não
restringir, as garantias do comprador (cf. R. SOHM, MIITEIS, WENGER,
Instituciones de Derecho Privado Romano, trad. esp., 1936, pág. 390; F.
GIRARD, Manuel de Droit Romain, 63 ed., pág. 573; V. ARANGIO ROIZ,
lstituzione di Diritto Romano, 33 ed., pág. 328).
Dado que a actio protegia o comprador apenas até o momento da entrega, e que a influência anulatória do erro só tardiamente, e dentro de critérios mais rigorosos do que os nossos, foi admitida pelos antigos, compreende-se que o sistema das ações edilícias tenha sido julgado um passo adiante,
e uma conquista da eqüidade pretoriana sobre a rigidez do direito civil. No
direito moderno, entretanto, em que se alargou o campo da anulação por vício de vontade, e em que se substituiu o formalismo da actio empti pelo
princípio geral e elástico da rescisão do contrato por inadimplemento de
qualquer das obrigações dele oriundas, as duas ações edilícias passaram a
concorrer, ao menos aparentemente, com os outros remédios civis, e, em
muitos casos, a sua prevalência sobre estes significa, pela exigüidade dos
seus prazos, um beneficio não para o comprador, mas para o vendedor.
Daí decorre a necessidade de refazer, de um ponto de vista puramente
racional, o sistema em que elas se inserem; a perspectiva histórica explica o
seu aparecimento, mas não mais o seu funcionamento no direito de hoje.
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Distinção entre erro e vício
6. Penso que não é impossível traçar uma regra geral, in iure constituto para discriminar a incidência das ações edifícios, da ação anulatório por
erro e da ação pela inexecução do contrato.
Não há dúvida que a noção de vício redibitório é logicamente redutível à noção de erro, como demonstram os autores que citei anteriormente.
Mas se deixamos de lado a essência, para considerarmos o funcionamento
prático desses conceitos, logo se evidenciam os pontos de divergência entre eles. Falamos de um ato jurídico inquinado de erro (error incorpore ou
in substantia) quando a falsa representação da identidade ou das qualidades do objeto determinou ou condicionou a nossa declaração de vontade.
A noção do erro não está ligada senão acidentalmente à idéia de defeito;
se compro um objeto de ouro pensando que em de prata, como desejava, a melhor qualidade da coisa não obsta a anulação do negócio por vício de vontade.
Pelo contrário, no vício redibitório sempre se tmta de um defeito da
coisa, capaz de torná-la imprópria ao uso a que se destina, ou de lhe diminuir o valor. Em relação à vontade do comprador, cumpre salientar que esse
defeito não importa um erro, no momento da declaração; é sempre, pelo
contrário, um fato imprevisto, uma particularidade de que o comprador,
dentro dos meios normais de inspeção da coisa, não se poderia, naquele
momento, dar conta; ao contrário do erro, que pressupõe o engano atual, resultante de uma incorreta ou incompleta verificação.
Como se diz HENRI DE PAGE:
"Em principio, o erro é fácil de distinguir da garantia de vícios.
Assim, se a coisa vendida se revela imprópria ao uso que sua destinação normal implica, há evidentemente matéria de garantia, e não reclamação fundada no erro, pois não se verificou qualquer confusão
possível, qualquer"representação falsa ou inexata da realidade" (Traité
de Droit Civil Belge, 2" ed., IV, I" parte, pág. 88).
"A nulidade por erro", escreve J. HAMEL, "é um vício do consentimento, e toma em consideração o lado subjetivo do contrato. A garantia dos vícios se apresenta sob um aspecto econômico; ela apenas
considera os serviços prestados pela coisa" (in Traité de Droit Civil
François, de PLANIOL e RIPPERT, 1932, X, págs. 128-129).

Nesse mesmo sentido deve ser entendida a opinião, combatida pelos
que reduzem à unidade os dois conceitos, de que a ação por erro cabe quando
há um vício no momento da conclusão do contrato, e as ações edilícias cabem
quando há uma irregularidade de execução (VENZI, op. cit., pág. 383).
Na verdade, a ação por erro e a ação de garantia dos vícios pressupõem no comprador um desconhecimento a respeito da coisa; apenas, en- ·
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quanto, na ação por erro, esses desconhecimento versa sobre atributos
contemporâneas da declaração de vontade, e já naquele instante suscetíveis
de verificação, na ação de garantia o desconhecimento versa sobre defeitos
objetivos, minorativos do valor e da utilidade, que ao tempo da declaração
de vontade, e ainda ao tempo da entrega, não podiam ser constatados com
os meios ordinários de verificação.
Uma aplicação patente desse critério se encontra no acórdão proferido, em 22 de outubro de 1946, pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal,
em F. J. Bulhões Carvalho v. L. R. dos Santos (in Rev. Forense, CX, pág.
438). Uma das partes reclamava por haver adquirido da outra um terreno,
no qual depois descobriu que as leis municipais proibiam a construção, que
pretendia fazer. A sentença considerara o caso como vício redibitório; mas
a corte com razão o identificou como erro, pois era verificável na ocasião
do acordo de vontades.
Do critério exposto resultam ainda algumas regras práticas, entre as
quais a focalizada por BIANCHI (Zoe. cit., pág. 346) nestes termos:
"A possibilidade de um concurso do vício de formação do contrato (erro) com o de execução fica excluída, em tese, nas compras que
se fazem por encomenda."

De fato, não podendo o comprador, quando encomenda, enganar-se in
corpore ou in substantia, as discordâncias e defeitos que se venham a verificar na coisa entregue, em desacordo com a coisa encomendada, ou constituirão vício redibitório ou inexecução da obrigação do vendedor, mas em caso
algum poderão dar ensejo a que anule o contrato por vício de vontade.
Eis porque parece duvidosa a decisão de 18 de novembro de 1940 do
Tribunal de Justiça de São Paulo, em R. C. Fores v. Cassio Muniz & Cia.,
quando qualificou de erro em vez de vício redibitório o caso de um comprador que recebeu um automóvel da série 1936, em lugar de 193 7, que encomendara (vd. Rev. dos Tribunais, CXXXIV, pág. 197); se a compra
houvesse sido concluída diante do objeto, que o comprador tomara por um
modelo 37, a decisão seria incontestável, mas se houver encomenda, no
verdadeiro sentido da palavra, e posterior entrega de um modelo diferente
sem que o comprador se apercebesse, não é possível falar de erro, e sim,
como veremos adiante, de inexecução da obrigação.

Distinção entre vício e inadimplemento
7. Comparemos agora a garantia dos vícios à inexecução do contrato.
A obrigação do vendedor de entregar a coisa vendida seria um dever sem
limites definidos, se o não sujeitasse a entregar a coisa conforme a decla-
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ração de vontades. O contrato se conclui a respeito de detenninada coisa, com
a especificação de um número maior ou menor de atributos ou qualidades. Nas
vendas de gênero, como nas encomendas de coisa certa ainda inexistente em
mãos do vendedor, a atenção das partes recai principalmente na enumeração
destes atributos; nas vendas de corpo certo, presente ao ato de negociar, esta
consideração tende a decrescer, e as partes podem limitar-se à individuação
dares. Mas, de um modo geral, como acentua o mesmo DE PAGE:
"A obrigação de entrega (dé/ivrance) não se refere apenas à consignação material da coisa ao comprador, como geralmente se crê, mas
a entrega de uma coisa conforme a coisa vendida. A falta de entrega, e a
entrega de uma coisa não conforme à coisa vendida constituem, uma e
outra, inexecução da obrigação de entregar" (op. cit., pág. 133; nomesmo sentido, pág. 130).

Ora, se é certo que a obrigação do vendedor fica descumprida todas as
vezes que a coisa, no ato da entrega, não mostra corresponder às especificações do contrato de venda, isto é, não se ajusta à declaração de vontade,
cabe perguntar que qualificação deve ser dada ao caso em que, só depois da
entrega, a discordância em questão se patenteia. Por outras palavras: deve
ser considerada não cumprida a obrigação do devedor, quando só depois da
entrega se evidencia a falta de um dos atributos focalizados na conclusão
do contrato? Ou deve essa falta ser tida como vício oculto, e conseqüentemente tratada como matéria redibitória?
Esse é o ponto em que a doutrina distingue com dificuldade a ocorrência do inadimplemento ou do vício, e em que, por conseguinte, se duvida se cabe a ação edilícia, com seu exíguo prazo e seu duplo efeito, ou a
ação excontractu, prescritível no tempo ordinário e visando a rescisão com
perdas e danos.
8. Dentre os esforços feitos para colocar sobre uma base objetiva essa
distinção, merece relevo o de GINO GORLA no volume La compravendita
e la permuta, que escreveu para o Trattato di Diritto Civile de VASSALLI
(1937, págs. 123 e segs.). Salienta o professor de MÓDENAque os atributos de uma coisa, a respeito da qual se ajusta um contrato, ou entram no âmbito da normalidade, isto é, no rol do que é lícito esperar da coisa, à vista do
valor estimado e da sua finalidade, ou são atributos exigidos por um dos
contratantes, elevados pelo acordo de vontade ao nível de requisito essencial, à esfera da convenciona/idade. A falta de um atributo normal constitui
vício redibitório; a falta de um atributo convencional importa na inexecução do contrato.
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Muitas vezes o atributo normal se torna convencional, ou contratual,
pela referência especial que lhe fazem os contratantes; assim, se compro
um animal, e venho a descobrir nele uma antiga doença, imperceptível no
ato da entrega, há vício redibitório; mas se a compra versara sobre um animal declarado isento daquela moléstia, o requisito se eleva ao nível de qualidade contratual, e sua falta importa na inexecução do contrato.
"O conceito de qualidade redibitória, quanto à sua determinação positiva, assim se torna inteiramente objetivo, pois fica fundado sobre o conceito objetivo de normalidade da coisa; o elemento subjetivo, a consideração
das partes, pode operar apenas em sentido negativo, para isolar, mediante
consideração específica, determinada qualidade normal (redibitória) e fazer dela uma qualidade contratual" (G. GORLA, op. cit., § 95, pág. 126).
A solução do direito alemão parece, in iure constituendo, muito plausível, com o dar às qualidades garantidas um duplo tratamento, conforme
sua falta já se verificasse ao tempo da compra (caso de inadimplemento) ou
apenas ao tempo da transferência de riscos (caso de redibição ). Em face do
direito positivo o que, entre nós, me parece, entretanto, sustentável, é o tratamento da falta de qualidade garantida como inexecução da obrigação. É
óbvio que, quando alguém compra uma coisa, precisando atributos que ela
deve ter, não só deixa claro que a coisa não lhe interessa sem tais atributos,
como espera que o vendedor por eles se responsabilize. O vendedor assume
a obrigação de entregar coisa correspondente às condições ajustadas, e é
impossível justificar a afirmativa de que ele terá cumprido sua obrigação
entregando coisa diferente, apenas porque a diferença só se irá revelar em
momento ulterior.
Nesse sentido resolveu, em Perez y Perez v. A Miranda & Cia., por
acórdão de 24 de novembro de 1941, o Tribunal de Justiça de São Paulo (in
Rev. dos Tribunais, CXXXV, pág. 192); tratava-se, na espécie, de defeito
em maquinismos comprados com garantia de pleno funcionamento, o que
levou o tribunal a recusar a aplicação das normas sobre vício redibitório e a
decretar a rescisão do contrato.
9. Aliás, cumpre notar que numa qualidade garantida se pode revelar
um vício oculto. É o que sucede quando a qualidade garantida se realiza,
preenchendo-se o requisito contratual, mas nela própria se vem a verificar
um defeito, que a não destrói, mas desvaloriza. Exemplo: compro um maquinismo, que seja capaz de executar certas operações especiais; o maquinismo entregue as executa (preenchimento da qualidade garantida), mas
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verifico que essas operações aumentam desproporcionalmente o desgaste,
ou o consumo de combustível (vício redibitório ).
O que bem exprime CESARE GASCA, nestes termos:
"Cada vez que a coisa entregue é diversa, em espécie, da contratada, ou porque não tem a substância ou as qualidades naturais que deveria ter, segundo a espécie ajustada, ou porque não tem as qualidades
acidentais convencionadas, hâ inexecução do contrato, e não se pode
falar de vício, morbo ou defeito, como disse a Corte de Apelação de
Ancona.
Quando, pelo contrário, a coisa entregue tem a substância, as
qualidades naturais ou acidentais, que deveria ter segundo o contrato,
mas ou aquelas ou estas se acham inquinadas, diminuídas ou mesmo
destruídas por uma causa extrínseca, independente da vontade do vendedor, verifica-se vício, morbo ou defeito- que pode ser ou não serredibitório, conforme seja oculto ou aparente" (Trattato dei/a
Compravendita, 2" ed., II, § 792, pãg. 135).

Concurso possível de ações
10. Por mais esclarecida que se ache a diferença entre erro, vício efalta de qualidade contratual, devemos admitir que algumas vezes o intérprete se achará diante de casos que podem ser encarados de ambos os modos.
Impõe-se, pois, completar o sistema com uma regra para os casos de dupla
incidência, isto é, para aqueles casos que podem ser tidos como de erro ou
de vício, de vício ou de inexecução do contrato.
Duas regras seriam em casos tais, admissíveis:
1°, o comprador pode escolher livremente qual das ações compossíveis há de propor;
2°, uma ação exclui a possibilidade de outra, nesse caso prevalecendo a mais especial.
Esta última regra tem por si a opinião de muitos autores, para os quais
in tolo iure generi per speciem derogatur.
"Na aplicação de institutos tão próximos entre si a ponto de se tornarem convergentes, o que tiver caráter especial exclui os outros mais gerais,
embora compreensivos do mesmo objeto" (BIANCHI, op. cit., pág. 349).
Contra esse ponto de vista manifestou-se RICCARDO FUBINI em
estudo intitulado Nature juridique de la responsabilité du vendeur pour les
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vices cachés (in Revue Trimestrielle de Droit Civil, 1903, págs. 279-333),
no qual, filiando-se à teoria de WINDSCHEID sobre a natureza da responsabilidade edilícia, dela faz derivar importante critério distintivo dos meios
de tutela incidentes sobre a compra e venda.
"É de se repudiar a opinião segundo a qual em cada hipótese a ação
mais especial deve excluir a menos especial, porque seria injusto recusar a
ação mais eficaz a quem mais merece proteção" (FUBINI, loc. cit., pág.
332).
"O autor tem a escolha entre os vários remédios que lhe concede a lei;
a ele compete provar a existência das condições a que eles estão subordinados"(ibidem).
11. Entre as duas opiniões parece-me acertada a que deixa ao comprador a escolha entre as ações ajustáveis ao seu caso. Em primeiro lugar, não
compreendo como é possível aplicar à matéria o princípio da predominância da espécie sobre o gênero, pois a ação redibitória não é espécie em relação à de erro ou à ex contractu, nem qualquer destas o é em relação àquela.
Se um defeito material apresentado pela coisa é suscetível de ser conceituado como vício oculto e também como falta de qualidade contratual, nenhum desses conceitos é especial em relação ao outro, nenhum se contém
no outro, nenhum tem órbita de incidência mais reduzida ou preferencial.
Os que falam em gênero e espécie para favorecer em casos tais, a aplicação
da ação edilícia, têm em mira a pertinência desta aos contratos de compra e
venda. Nem isso podemos nos tirar argumento, já que estendemos as ações
edilícias aos contratos comutativos em geral, mas ainda que assim não fosse é claro que a especialidade, de que fala o brocardo jurídico, é a especialidade em relação ao caso concreto, e não ao departamento institucional
onde teoricamente o situamos.
Ainda acrescento que o critério de livre escolha da ação pelo comprador reclamante é, a meu ver, o que corresponde à finalidade mesma do sistema de proteção erigido na lei.
A proteção edilícia é historicamente uma dilatação da proteção concedida ao comprador. É certo que a ação ex contractu tem o direito civil de
hoje uma amplitude bem maior do que tinha a actio empti no sistema do ius
civile. Mas ainda assim nada explica que a proteção edilícia funcione como
obstáculo às reclamações fundadas na boa fé dos contratos.
Se um comprador está protegido pelo contrato, o fato de seu prejuízo
derivar de um defeito, que também pode ser considerado vício oculto, não
justifica a retirada do direito de ação fundado no contrato. Tal restrição des-
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mentiria a finalidade dos meios redibitórios, e inverteria a proteção que eles
dispensam, fazendo deles um anteparo para as infidelidades do vendedor.

Síntese
12. Passo agora a resumir o resultado da análise a que acima procedi:
A discriminação dos meios de proteção do comprador depende
de uma diferenciação, menos conceituai que funcional, entre o erro, o
vício e o inadimplemento da obrigação.

No erro (incorpore ou in substantia) a falsa representação do objeto
sobre que versa o contrato resulta de uma verificação incorreta ou incompleta, momento da declaração de vontade. Daí resulta que, em regra, não
pode haver erro nos contratos por encomenda, concluídos quando a coisa
ainda não se acha em mãos do vendedor ou está, pelo menos, ausente do lugar onde o acordo de vontades conclui. Daí também resulta que um atributo
da coisa, imperceptível através de verificação ordinária no ato de comprar,
não pode ser apontado como erro, se vem, depois da entrega, a ser conhecido. É de vício oculto ou de inexecução, que se trata neste caso.
De inexecução da obrigação de entregar a coisa, fala-se, em primeiro
lugar, quando o vendedor não executa a entrega, ou quando dá uma coisa
por outra (discordância na identidade); em segundo lugar, quando a coisa
entregue pelo vendedor não tem as qualidades previstas e garantidas no
contrato (discordância nos dieta et promissa). Se a discordância é patente à
verificação do comprador, de tal modo que este a denuncia para rejeitar a
coisa ou recebê-la sob reserva de aceitação ulterior, não há confusão possível do inadimplemento com a garantia de vícios redibitórios. Se, porém, só
depois de aceita a coisa, a falta de uma qualidade garantida se vem a patentear, pode o intérprete entrar em dúvida sobre a sua qualificação jurídica.
Entendo, pelas razões expostas acima, que a verificação do defeito em momento posterior à entrega não modifica a sua qualificação; se há falta de
qualidade que o vendedor garantira, é de inadimplemento que se trata; se há
falta de qualidade inerente à coisa, compreendida em sua normalidade, mas
não especificada pelas partes no ato de compra, é caso de vício redibitório.
Muitas vezes sendo a qualidade garantida um acessório ou pertinência da
coisa, na própria qualidade pode ocorrer o vício redibitório.
Embora os critérios expostos ofereçam meio de distinguir o erro, o
vício e o inadimplemento, não raro o intérprete se vê perplexo diante de casos dúbios suscetíveis de ambos os tratamentos: o vício oculto poderia ter
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sido percebido no ato da compra se o comprador houvesse identificado ou
compreendido certa particularidade da coisa, que se relaciona com o vício,
que lhe serve de sintoma, e assim sendo, tanto podemos ver na espécie um
vício como um erro; ou então: a coisa entregue oferece a qualidade garantida no contrato (ex.: o cavalo é saltador), mas o comprador descobre que
um defeito oculto inutiliza a qualidade (manca em conseqüência dos saltos), e assim parecem coincidir, no caso, a garantia redibitória e a responsabilidade por inexecução.
A dupla configuração, numa espécie dada, do vício e do erro, ou do
erro e do inadimplemento, conduz não à exclusão mas à cumulação dos
meios de defesa, ficando o comprador habilitado a escolher, como acima
se mostrou, o que julgar mais adequado à sua proteção. Passemos, agora,
ao exame do caso versado na consulta.

n
13. Diz a consulta que o proprietário de um terreno prometeu vender a
várias pessoas o edifício que nele tinha em construção, assumindo, na escritura de promessa, a obrigação de conclui-lo "conforme plantas, detalhes
e especificações" constantes de um contrato de empreitada, que ajustara
com uma empresa construtora em momento anterior.
A respeito dos elevadores, que deviam ser colocados no edifício, o
contrato de empreitada rezava o seguinte:
"ELEVADORES- Haverá 2 elevadores para passageiros. Ditos
elevadores serão de tipo 'Atlas', 'Radium' ou 'Otis' e os fornecedores
garantirão sua pontual entrega e bom funcionamento. Esses elevadores
terão os seguintes principais característicos: a) passageiros: capacidade
(em branco) pessoas ou (em branco) kg; b) Velocidade: (em branco)
metros por segundo; c) Automático coletivo; d) Cabine de luxo, em
madeira folheada a sucupira, uma porta pantográfica sem i-automática;
e) Porta nos andares, em madeira folheada a sucupira."

Terminada a construção, os promissários receberam o prédio, formulando no momento a seguinte declaração:
"Nada reclamando agora contra a construção do ref~rido Edificio
ç suas instalações, não renunciamos, contudo, ao direito de fazê-lo ulteri-

ormente contra quem de direito, se se verificar algum motivo para isto."
"Fica ressalvado que até a presente data só se acha em tráfego,
aliás em condições precárias, somente um dos dois elevadores instalados."
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Passados mais de seis (6) meses da entrega do edificio, os promissários, já então compradores, por obra da escritura definitiva, requereram
uma vistoria nos elevadores, os quais por inadequação comprovada dos
motores com que estavam equipados, foram julgados insatisfatórios pela
unanimidade dos peritos.
Apoiados nessa vistoria, e alegando que a substituição dos motores
não sanara os defeitos verificados, vieram os compradores com uma ação
ordinária contra o vendedor, em que pedem indenização correspondente ao
custo da substituição dos elevadores, perdas e danos decorrentes da diminuição da renda do edificio, e honorários de advogado.
Sobre essa pretensão dos compradores é que me cabe emitir juízo, a
que procurarei chegar partindo dos princípios e regras fixados em tese linhas atrás.
14. Trata-se, em suma, de saber se os compradores têm, contra o vendedor do edificio, uma ação para exigir garantia dos vícios redibitórios, ou
uma ação decorrente de inexecução de obrigação.
Se os defeitos encontrados nos ascensores pudessem ser capitulados como
vício redibitório, a ação que corresponderia aos comf:radores estaria contida no
exíguo termo do artigo 178, § 5°, IV, do Código Civil 2 e o único ponto a examinar seria a data inicial do prazo de seis meses ali fixado para a reclamação.
Se os defeitos dos ascensores implicassem, porém, no descumprimento do contrato, a ação a intentar estaria sujeita ao prazo ordinário de
prescrição, e o ponto a discutir passaria a ser o cabimento do pedido de indenização proporcionada ao custo dos elevadores, ou de rescisão da venda,
com recíproca devolução do imóvel e do preço.
Fica de todo afastada a hipótese de erro quanto ao objeto do contrato,
e a subseqüente ação anulatória, proponível em quatro anos, porque os elevadores não existiam, o próprio edificio estava em construção, quando as
partes concluíram o acordo de vontades. A venda de um edificio em construção, ou a ser construído pelo vendedor, é uma venda por encomenda, na
qual, salvo uma ou outra hipótese caprichosa, o erro objetivo é impossível
materialmente (vd. supra o n° 7).
Falta aparente de qualidade garantida
15. Como deve ser, então, qualificado o defeito de funcionamento encontrado nos elevadores do edificio, de que se ocupa a questão?

12 Não hã equivalente no novo Código Civil.
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Não penso que se trate de vício redibitório, e isso principalmente por
duas razões:
1° porque o bom funcionamento dos elevadores foi qualidade garantida pelo vendedor, nos termos combinados da promessa de venda e da empreitada, a que aquela faz remissão;
2° porque o defeito referido não se apresentou como vício oculto, mas
como vício aparente, tanto assim que, no ato da entrega do edifício, já reclamaram contra ele os compradores.
De ambas essas razões já me ocupei com abundância, ao analisar em
tese a diferença entre os casos de vício e de inexecução da obrigação. A falta de uma qualidade garantida, mesmo quando só vem a ser percebida depois
da entrega e tradição do objeto negociado, importa no descumprimento daquilo a que o vendedor se comprometeu. Nesse sentido decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo no caso Perez y Perez v. A Miranda & Cia., em que se
tratava precisamente de maquinismos vendidos com garantia de bom funcionamento (Rev. dos Tribunais, CXXXV, pág. 192).
Dir-se-á que tal garantia está implícita em toda venda; e é exato. Apenas, tal garantia implícita é justamente a que se assegura com as ações redibitórias, enquanto a garantia explícita, elevada a condição do próprio
acordo de vontades, acarreta a responsabilidade contratual do vendedor se
a coisa se apresenta em contradição com o prometido.
Ora, não me parece passível de dúvida que o vendedor tenha garantido o bom funcionamento dos elevadores. Quando num contrato as partes
fazem remissão ao conteúdo de outro, referindo-se a este último para definir e particularizar um objeto qualquer, é como se transportássemos para o
contexto do primeiro, tudo aquilo que no segundo se enunciou. Do mesmo
modo, quando vendo um edifício em construção garantindo que ele terá as
especificações do contrato de empreitada, que assinei, e de que dou conhecimento ao comprador, é evidente que asseguro a este, tudo aquilo de que
eu próprio me assegurei no aludido contrato de empreitada.
Foi isso que se verificou, no caso. O proprietário prometeu vender um
edifício que faria construir "conforme plantas, detalhes e especificações"
de um contrato de empreitada, onde se lia, a respeito dos elevadores: "os
fornecedores garantirão sua pontual entrega e bom funcionamento".
Qualquer sutileza para interromper a transmissão dessa garantia, do
proprietário aos promissários compradores, fere o princípio da boa-fé, que
prevalece sobre todas as normas interpretativas das convenções.
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16. Ao argumento 1°, de que o defeito dos elevadores constitui/a/ta de
qualidade garantida, e portanto inadimplemento da obrigação do vendedor,
ainda acrescenta o argumento 2°, de que esse defeito, tal como se verificou,
não se configura como vício oculto, e sim como vício aparente da coisa.
De fato, a crermos na declaração produzida pelos compradores no ato
do recebimento do ediflcio, este foi entregue com os dois elevadores instalados, mas somente com um deles em tráfego, "aliás em condições precárias".
Ora, é da essência do vício redibitório, como depreendemos da sua
própria definição legal (art. 1.101 do Código Civil), 13 a manifestação em
momento posterior à entrega, isto é, depois de verificada e aceita a coisa
pelo comprador. Quem recebe sob protesto ou ressalva, não faz uma declaração inócua. O protesto significa justamente que o accipiens recebe sob reserva de aceitação ulterior. Ou, em outras palavras: não aceita, não dá quitação à
parte que efetua a entrega, não permite que a obrigação contrária se extinga,
conserva o seu direito de discutir se houve ou não implemento da obrigação.
Quem se recusa a receber a coisa prometida, ou - o que é, para este
efeito, o mesmo - quem a recebe sob reserva de aceitação posterior, enterre ira a sua reclamação contra o tradens no domínio da pura verificação da
execução contratual. Não é possível receber sob protesto, e propor ação redibitória, chamando vício oculto àqueles que, de tão patente, motivou areticência. O protesto fixa no terreno contratual a controvérsia, e é nele que
temos de situar, por conseguinte, a de que nos dá conta a presente consulta.

Indenização por inexecução parcial
17. Tenho, pois, por demonstrado que o defeito de que se queixam os
compradores do ediflcio não é vício oculto e redibitório, mas falta aparente
de uma qualidade garantida. Vale dizer que o vendedor não está vinculado
à garantia de que tratam os arts. 1.1 OI a 1.106 do Código Civil, 14 mas está
sujeito à responsabilidade contratual, na forma dos artigos 1.056 15 e 1.092,
parágrafo único, 16 da mesma lei.

13
14
15
16

Art. 441, CC/2002.
Arts. 441 a 446, CC/2002.
Arts. 389, CC/2002 ele 392, CC/2002.
Art. 475, CC/2002.
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Resta agora saber se, assim sendo, fica o comprador obrigado a rescindir a compra e venda do imóvel onde os elevadores se acham instalados,
ou se, dado o seu caráter de coisa acessória, pode proceder à rescisão parcial para devolver os elevadores e haver, a título de indenização, a parcela do
preço que a eles corresponde.
Entendo que não há motivo algum para estender a ação do comprador
ao imóvel como um todo, e que lhe é lícito agir ex empto, apenas a respeito
dos acessórios, como lhe seria lícito limitar a estes, se fosse o caso, a ação
redibitória ou estimatória.
O Código Civil no seu art. 1.138 estabelece:
"Nas coisas vendidas conjuntamente o defeito oculto de uma
não autoriza a rejeição de todas." 17

Limitando o alcance do dispositivo, a doutrina tem entendido que a
regra é inaplicável quando as coisas, de que a universalidade se compõe,
não podem ser divididas sem perda do interesse econômico com o conjunto
representa (nesse sentido, CLÓVIS BEVILÁQUA, Código Civil comentado, 33 ed., vol. IV, pág. 31 S; TEIXEIRA DE FREITAS, Esboço, art. 3.590,
2°). Daí tomar-se plenamente aceitável a extensão da regra à hipótese, muito afim das coisas conjuntas, em que se vendem coisas reciprocamente
consideradas acessórias e principais. A norma está expressa em muitos
códigos como o Suíço das Obrigações, art. 209, e entre nós é vitoriosa,
como resulta desta passagem do Dr. CARVALHO SANTOS:
"Se se tiver em vista o disposto no art. 1.138, quando estatui que
nas coisas vendidas conjuntamente o defeito oculto de uma não autoriza
a rejeição de todas, fácil é deduzir que, a respeito das coisas acessórias,
os princípios aplicâveis são os seguintes: a) a redibição por causa dos vícios ocultos da coisa principal vendida estende-se a todos os acessórios,
porque a sorte do acessório depende do principal (cf. Cód. Civil Alemão,
art. 470); b) em se tratando de vício ou defeito que apenas diga respeito à
coisa acessória, não é possível pedir a anulação senão para ela, em face
do que dispõe o art. 1.138, ainda assim se elas estiverem especialmente
compreendidas no contrato, consoante o sâbio ensinamento de POTHIER, de todo procedente" (op. cit., XV, pâgina 356). 18

Assim como é lícito ao comprador redibir parcialmente o contrato,
sempre que os vícios ocultos respeitam a coisa acessória sem prejuízo da

17 Art. 503, CC/2002.
18 Art. 503, CC/2002.
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principal, assim pode o comprador agir ex contractu apenas pela parte descumprida da obrigação, quando esta parte não compromete a prestação em
sua totalidade. Trata-se, então, admitindo, por exemplo, que o vendedor
entregue a coisa principal, e não entregue, ou entregue mal, a acessória
(v.g. entrega o automóvel conforme o contrato, mas com pneumáticos imprestáveis), de recusar a parte destacável e inaceitável da prestação, e de reclamar a quota do preço que a ela deve corresponder. Praticamente esse
pedido toma a forma de um abatimento no preço, pois do preço do conjunto
se deduz o valor dos acessórios recusados.
Nem sempre a doutrina compreendeu essa forma de rescisão parcial,
que na prática dos negócios se executa constantemente. DEMOLOMBE
refere (Cours de Code Napoléon desContrais, 1878, vol. li,§ 498, pág.
4 78) decisões que obrigavam à rescisão total por defeitos na prestação de
um acessório, mas o sentido de tais pronunciamentos não era limitar a faculdade do comprador de pedir o menos, e sim sujeitar a maior rigor o vendedor inadimplente.
Na verdade, como escreve o mesmo autor, "é preciso reconhecer que
compete ao juiz apreciar se a execução parcial, pela qual uma das partes
pede a resolução, oferece importância suficiente para que a resolução seja
pronunciada ou se apenas cabem perdas e danos" (op. cit., pág. 478).
E cita a lição de POTHIER, que explica estas perdas e danos como sendo a dedução do preço correspondente à desvalorização sofrida pela coisa.
Entre nós o art. 1.056 do Código Civil não deixa as dúvidas que o art. 1.147
do Código francês ainda poderia suscitar: "não cumprindo a obrigação ou
deixando de cumpri-la pelo modo e no tempo devidos, responde o devedor
por perdas e danos (art. 1.056).
Comentando este artigo escreveu CLÓVIS BEVILÁQUA:
"Se a inexecução é completa mais extensa há de ser a responsabilidade; se a execução é apenas imperfeita, deve a responsabilidade ser
proporcional ao que falta para completar a execução" (toe. cit., pág. 218).

Que os elevadores são acessórios do edifício não pode ser posto em
dúvida por ninguém; máxime quando a jurisprudência em matéria de desapropriação tende a excluí-los do valor global atribuído à base de critérios
legais aos imóveis (v. Arq. Judiciário, 72, pág. 345; Rev. Forense, III, página 265). Basta considerarmos que os elevadores são suscetíveis de substituição, sem necessidade de reconstrução parcial do prédio, para compreendermos que, sendo a prestação do vendedor perfeita quanto ao edifício e imperfeita quanto aos elevadores, é contra esta prestação parcial que se deve
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dirigir a reclamação do comprador insatisfeito. Se este porventura tomasse
o caminho da rescisão total da venda, o melhor direito assistiria à pretensão
contrária do vendedor.
Assim sendo, não encontra fomento legal a tese de que o comprador
seja obrigado a rescindir a compra e venda do imóvel, no seu todo. O que, a
meu ver, tem cabimento é a ação para haver do vendedor uma indenização
correspondente à prestação não cumprida da coisa acessória.

*

A

PREFERENCIA PARA SUBSCRIÇAO
DO AUMENTO DE CAPITAL
· DAS SOCIEDADES ANONIMAS
A

PREFERÊNCIA PARA SUBSCRIÇÃO DO AUMENTO
DE CAPITAL DAS SOCIEDADES ANONIMAS
A

I

Objeto da consulta
1. Uma companhia de seguros deliberou aumentar o seu capital social
mediante emissão de novas ações, oferecidas pela diretoria à subscrição

particular.
Dentro do prazo de 30 dias, fixado pela Assembléia Geral para o
exercício do direito de preferência instituído no artigo III do Dec.-lei n°
2.627, de 26 de setembro de I940, 1 alguns acionistas subscreveram o total
de ações novas correspondente ao número de ações antigas que possuíam,
enquanto outros se abstiveram da subscrição, ou deixaram de fazê-la nas
forças de sua participação no antigo capital. Foram, então, as restantes
ações entregues à subscrição particular, e logo tomadas integralmente por
um acionista, que aliás esgotara sua cota preferencial.
Dias depois, quatro acionistas, que haviam exercido integralmente o
seu direito de preferência, enviaram à diretoria uma carta, na qual declaravam desejar "concorrer também à subscrição do capital restante que não foi
subscrito no prazo legal". Não foram atendidos e por isso moveram, contra
a companhia e contra o subscritor destas ações, uma ação ordinária em que
pedem seja "declarada nula e de nenhum efeito a subscrição das referidas
ações, para o fim de se proceder a nova subscrição, regular e legal, anulados, outrossim, quaisquer assembléias ou atos porventura realizados posteriormente".
2. Trata-se de saber:

Art. 168, § }0 , d, da Lei n° 6.404/76.
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I 0 , se o direito de preferência do acionista se limita à parcela do aumento de capital proporcional ao seu número de ações, ou se, pelo contrário, esse direito se estende, potencialmente, à totalidade do aumento,
justificando um segundo, um terceiro, e sempre um novo rateio, até que as
ações estejam todas tomadas, ou os acionistas todos satisfeitos com as
subscrições já realizadas;
2°, se a lesão do direito de preferência, qualquer que seja sua extensão
e seu limite, dá lugar à nulidade da subscrição e à repristinação subseqüente, ou se, pelo contrário, o acionista prejudicado se deve contentar com a
composição pecuniária do dano.

II

Extensão do direito de preferência
3. A primeira indagação versa sobre a amplitude do direito de preferência: pode ele recair sobre um número fixo de ações, determinado para
cada acionista pela proporção em que ele participa do capital antigo, e pode ·
recair sobre um número variável, dado que a abstenção de um acionista vá
·
acrescer as possibilidades de subscrição preferencial dos demais.
Entendo que os estatutos ou a Assembléia Geral de uma companhia podem dar ao direito de preferência esta última e maior amplitude, mas que, no
silêncio de ambos, em face apenas da lei que rege as sociedades por ações, não
é lícito estender a preferência dos acionistas além daquela cota do aumento de
capital que corresponde à participação de cada um deles no capital antigo, e
que é possível fixar aritmeticamente antes de iniciada a subscrição.
4. O direito de preferência introduziu-se na prática das sociedades
anônimas por via de reiterada adoção estatutária, como um corretivo ao
abuso praticado pelas maiorias de acionistas que, no aumentarem o capital
social, se apoderavam das ações novas, geralmente emitidas ao par, reduzindo a porcentagem dos minoristas nos interesses sociais. Em quase todos
os países que modernamente reformaram seu direito relativo às sociedades
por ações, a lei passou a se ocupar da preferência, para elevá-la à categoria
de direito inerente à condição de acionista, que os estatutos só em casos determinados (lei suíça de 18.12.1936, lei alemã de 30.1.1937) ou mesmo em
caso algum (Dec.-lei n° 2.627, de 20.9.1940) podem retirar.
5. Em que consiste, e como se exerce, o direito de preferência?
Diz o Dec.-lei n° 2.627, de 26.9.1940, em seu art. 111:
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"Na proporção do número de ações que possuírem, terão o~ acio.
nistas preferência para a subscrição do aumento de capital". 2 '

"A Assembléia Geral fixarâ prazo não inferior a 30 dias para o
·
exercício desse direito". 3

Vemos, pois, que, deliberado pela Assembléia o aumento do capital
de uma sociedade, antes que inicie a subscrição pública ou privada, abre-se
entre os acionistas uma subscrição interna, em que a cada um deles é facultado tomar um número máximo das novas ações. Determina-se esse máxi-.
mo por uma operação aritmética, verificando em que proporção o acionista
participa do capital antigo, e fixando-se na mesma base a sua participação
no acréscimo aprovado.
Até expirar o prazo a que se refere o § 2° do art. III,4 qualquer acionista
pode exercer ou ceder o seu direito de subscrição dentro do limite fixado; terminado o prazo, as ações não subscritas representam o saldo disponível, e é aí
que se indaga se pode ter início a subscrição livre, pública ou particular como
houver querido a Assembléia, ou se devem ser, primeiro, oferecidas as ações
aos acionistas que exerceram totalmente a preferência.
6. Ouçamos em primeiro lugar a opinião dos autores, e procuremos
depois estabelecer as bases da solução doutrinária procurada.
Nos seus comentários ao Dec.-lei n° 2.627, de 26.9.1940, o Dr. T.
MIRANDA VALVERDE aborda a questão ligeiramente, mas com clareza:
"Findo o prazo para o exercício do direito de preferência, pode
restar grande número de ações não subscritas, seja porque nem. todos
os acionistas exerceram o seu direito, seja porque nem todos tomaram
a quantidade de ações, a que tinham direito, ou não negociaram esse
direito. Convém, assim, que os estatutos ou a assembléia geral resolvam sobre o destino das ações disponíveis, isto é, das ações que não
foram subscritas pelos acionistas. Geralmente, os estatutos ou a assembléia conferem aos acionistas, que usarem integralmente do seu
direito de preferência, prioridade para subscreverem as·ações restantes ou disponíveis" (Sociedade por ações, l, n° 577).

2
3
4

Art. 168, § )0 , d, da Lei n° 6.404/76.
Não M correspondente na Lei no 6.404/76 (atual Lei das Sociedades Anônimàs).
Não hã correspondente na Lei n° 6.404/76 (atual Lei das Sociedades Anônimas).
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E em nota, salienta:
"A lei francesa de 8.8.1935 regula essa situação. O legislador
brasileiro achou mais prático deixar a matéria para ser resolvida pelo
acionista" (ibid., nota 162).

Essa opinião é a mesma que encontramos nos principais comercialistas italianos e alemães, para o caso de não haverem os estatutos ou a assembléia decidido sobre o destino do saldo disponível.
No seu Kommentar zum Handelsgesetzbuch, II, pág. 745, reelaborado por PINNER, BONDI e outros, escreve STAUB:
"Se um acionista não exerce o seu direito de preferência (Bezugsrecht), isto não acresce aos demais; pelo contrário, pode esta parte das
ações ser oferecida fora da sociedade (anderweit begeben werden)."

Concordando com STAUB, PINNER, Das deutsch Aktienrecht, pág.
260, noS 4 e 6, e MAKOWER, Kommentar, I, pág. 776, escreve SOPRANO
no seu Trattato teorico-pratico dei/e Società Commerciali, I, n° 404:
"A subscrição das ações novas não constitui, porém, um dever
para os antigos acionistas munidos do direito de opção. Se alguns deles
não se valem dessa faculdade, o direito de opção não acresce aos outros
acionistas, mas, a menos que o ato co.nstitutivo ou os estatutos disponham de outro modo, a assembléia e os administradores estarão livres,
conforme o caso, para prover como entendam à colocação das ações
não subscritas" (op. cit., pág. 414).

No seu substancioso estudo II diritto d'opzione nel/a emissione di
nuove azioni, escreve MONTESSORI:
"Já que o direito de opção se consubstancia numa preferência,
devida pela sociedade ao titular do próprio direito na subscrição das
ações novas, resulta que as novas ações não optadas deverão ser oferecidas, por negociações privadas ou por via de subscrição pública, nas
mesmas condições por que foram oferecidas aos titulares, ou então em
condições diversas conforme hajam disposto o estatuto e a deliberação
da Assembléia Geral. Existem, todavia, exemplos da disposição pela
qual as ações não tomadas pelos acionistas serão ainda oferecidas aos
acionistas que participarão da nova subscrição, para uma ulterior repartição proporcional às ações antigas apresentadas" (Riv. de Diritto Commerciali, I, págs. 494-495).

E P. MARIA, no seu livro Des modifications du capital social ( 1913 ):
"Or. il arrive souvent qu 'une certaine quantité d 'actions nouvelles parmi celles offertes à la souscription privilégiée, ne trouvent pas
des preneurs parce que certains bénéficiaires du privilege ne jugent
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pas à propos d'en user. Dans cette éventualité, /es autres n 'auront pas
/e droit d'exercer à nouveau leur privi/ege que leur premiere souscription a épuisé, et /es actions restantes, désormais affranchies de tout
droit de souscription privilégiée, deviendront libres au profit de tout
souscripteur même étranger" (op. cit., pág. 160).

Daí se conclui que a doutrina estrangeira, com a qual se põe de acordo
o Dr. T. VALVERDE, atribui ao direito de preferência um limite preciso,
determinado .pelo número de ações novas que perfaz a porcentagem de
cada acionista no antigo capital. Uma segunda preferência não pode decorrer senão de cláusula estatutária especial ou de decisão da Assembléia, não
podendo ser, em caso algum, considerada como um prolongamento da primeira opção instituída na lei ou nos estatutos.
7. Qual é, porém, o fundamento da opinião restritiva que emitem os
autores sobre o problema em exame?
Os que porventura admitissem um segundo, um terceiro, e sempre um
novo rateio entre os acionistas, até esgotada a emissão futura ou saturados
os subscritores, por certo fundariam esse parecer numa interpretação amp/iatiVa do artigo 111.5 De fato, lendo este artigo, não encontramos referênchi a mais de uma opção, de modo que só a interpretação ampliativa nele
poderia descobrir uma intenção que o legislador não teria tornado expressa
nas palavras que empregou.
É a interpretação ampliativa do art. 111 6 admissível? Pode ser aceito
que o legislador minus dixit quam voluit, e que a sua intenção foi criar, em
favor de cada acionista, uma preferência absoluta, capaz de absorver todo
o aumento de capital?
8. Em primeiro lugar, parece-me que a essa inteligência da lei, já se
opõem os próprios termos do art. ·111. 7 Dizendo que os acionistas têm preferência "na proporção do número de ações que possuírem", a lei não criou
um simples critério de repartição entre os acionistas, mas traçou um limite
quantitativo ao seu direito, del~ excluindo as ações que ultrapassassem
aquele número.
9. O que, entretanto, tira ao problema toda incerteza, e permite rejeitar categoricamente a pretendida interpretação ampliativa, é análise dogmática do direito de preferência, e a evidenciação da finalidade prática a

5
6
7

Art. 168, § 1°, d, da Lei n° 6.404n6.
Art. 168, § 1°, d, da Lei n° 6.404n6.
Art. 168, § 1°, d, da Lei n° 6.404n6.
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que obedeceu a sua instituição. Veremos, então, que a pretendida amplia. ção da preferência, através de sucessivos rateios das ações disponíveis,
subverteria os seus fundamentos teóricos e contrariaria a sua finalidade, de
sorte que seria ilegítimo considerá-la implícita no citado art. 111.8
Isso mesmo compreendeu, com clareza, o legislador francês de 1935,
o qual, desejando proporcionar aos acionistas uma preferência extensiva às
ações não tomadas na primeira subscrição, sentiu necessidade de dedicar a
cada caso uma norma própria, como fazem, de resto, Estatutos ou Assembléias que adotam idêntica solução.
10. Para conhecermos o fundamento do direito de preferência, nenhuma fonte poderá ser mais esclarecedora que o direito anglo-americano,
onde se originou e disciplinou o instituto através de numerosos precedentes
judiciários. Entre os numerosos julgados, Grav v. Portland Bank, decidido
em 1807 ( 3 Mass. 364) e Stokes v. Continental Trust Co., decidido em 1906
(186 N. Y. 285), estabelece com minúcià e clareza os contornos da prerrogativa em questão, e permitem evidenciar a ratio legis, que nos servirá de critério para uma correta interpretação.
Lê-se em Stokes v. Continental Trust Co.:
"A majority of lhe stockholders, as pari of their power to increase ihe stock, may attach reasonable conditions to the disposition thereo[.
such as the requirementthat every old stockhofder efecting to take new
stockshallpayaftxedprice therefore, notfess thanpar, however, owing
to the limitation oflhe statute. They may afso provide for a safe in pareeis ofbufk at public auction, when every stockhofder can bid lhe same
as strangers. They cannot, however, dispose of it to strangers against
the protest of any stockholder who insist that he has a right to his proportion. Otherwise lhe majority coufd deprive lhe minority oftheir pro.,
portionate power in the efection ofdirectors and oftheir proportionate
rightto share in lhe surp/us, each ofwhich is an inherent, preemptive,
and vested right ofproperty" (WARBEN, Se/ect Cases and other authorities on the /aw ofprivate Corporations, pág. 847).

A tese de que o direito de preferência visa garantir ao acionista a posição social em que sua participação no capital o colocou inicialmente, vem
repetida numerosas vezes, em arestos e opiniões autorizadas:
"One reason on which the rufe rests is that the stockhofder has
the right to preserve the proportionate interest in the corporation first
acquired by him. To dispose ofthe new stock to strangers. or to other

8

Art. 168, § )0 , d, da Lei n° 6.404/76.
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stockho/ders, without affording him an opportunity to take his pro rata
share, would be without his consent to impair his interest influence in
the corporation, and diminish the relative value ofhis holdings" (Ruling Case Law, edited by W. McKinney, s. v. corporation, § 176).

Temos assim um fundamento teórico, à luz do qual podemos estudar
o direito de preferência, pois só ele justifica, realmente, que esse direito tenha sido subtraído à esfera da deliberação social ou estatutária, para adquirir na própria lei a sua origem e estabilidade.
11. Que visa assegurar, dentro do nosso sistema, a preferência concedida aos acionistas para subscrição do aumento do capital? Visa impedir
que se altere a proporção em que cada acionista participa dos interesses sociais, uma vez que o número de ações é a medida não apenas do direito de voto,
mas do direito ao dividendo e à cota da liquidação do acervo da sociedade.
Se reconhecêssemos à maioria de acionistas a faculdade de aumentar
o capital e de traçar livremente as normas da sua subscrição, um acionista
que houvesse ingressado na companhia com ações que lhe assegurassem
1O ou 20% dos interesses sociais, poderia ver essa porcentagem descer a
um nível que o não teria, talvez, animado a subscrever inicialmente uma
única ação. Acresce que as ações novas geralmente se emitem ao par, e o
patrimônio da companhia representa, muitas vezes, um valor superior ao
seu capital. Nesse caso, o acionista que não puder conservar sua proporção
no capital novo, sofrerá uma diluição real dos valores que possui, ainda
mais considerável que a diluição nominal. De sorte que, num regime legal,
em que os direitos do acionista se medem pela porcentagem que ele possui
do número total de ações, o direito de preferência é o recurso técnico posto
à disposição do acionista para conservar e defender sua posição social.
12. Posto isto, cabe perguntar: o direito de preferência que a lei reconhece ao acionista está consumado e extinto com a subscrição de um número de ações novas proporcional ao de ações antigas que ele possui, ou,
havendo ainda ações novas disponíveis, devemos fazer o rateio delas entre
os acionistas candidatos a uma segunda subscrição?
Só é lícito estendermos a norma legal a casos que nela não se acham
expressamente contemplados, quando verificamos que a mesma ratio legis, o mesmo objetivo visado pelo legislador, a eles se adapta de tal maneira, que tomar restritivamente as palavras da lei seria não respeitar todo o
seu pensamento (R. DE RUGGIERO, Istituzione di Dirritto Civile, I, § 18;
COVIELLO, Manuale di Diritto Civile, parte gen., § 27, II; FERRARA,
Trattato di Diritto Civile, I, cap. VI, n° 48, págs. 219 e segs.; SAVIGNY,
Sistema, I,§ 37; WINDSCHEID, Pandette, I,§ 21).
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Ora, se o direito de preferência se funda na preservação da proporcionalidade existente entre os acionistas no momento da constituição da sociedade, é óbvio que ele não se estende às ações deixadas livres pelos que não
quiserem usar de sua prerrogativa dentro do prazo. A subscrição destas
ações não procuradas, por outros acionistas, não viria conservar a posição
dos subscritores, viria melhorá-la, elevando a porcentagem do capital reunido em suas mãos. O segundo rateio conduziria a efeito inteiramente diverso do primeiro. Nada impede que os acionistas o desejem, que o estatuto
ou a própria lei o determinem; mas, sendo o seu objetivo e resultado inteiramente diversos do que se procura com a instituição da primeira preferência, não se pode deduzir da instituição desta e daquela, nem pretender que o
legislador, falando apenas na primeira, tinha também em mente a segunda,
como se fosse um só o fundamento de ambas.
Essa é a conclusão peremptória a que podemos chegar, quanto ao rateio sucessivo das ações não subscritas preferencialmente. O primeiro rateio, ao qual expressamente se refere o Dec.-lei n° 2.627, no seu art. 111,9
tem um fundamento teórico e uma finalidade que não podem ser invocados
para o segundo. Se dou 10% das ações futuras a quem possui 10% das antigas, estou preservando a posição ao acionista nos quadros da sociedade, e
impedindo que a maioria lhe dilua a participação. Se, porém, depois desses
10% de ações novas, ainda lhe ofereço outras que não foram subscritas preferencialmente, já estou majorando a participação do acionista, e outro
deve ser o fundamento da vantagem conferida.
Escrevendo a respeito da lei suíça de 1936, observou P. R. ROSSET:
''L 'art. 652 relatif au droit préférentiel, de souscription de
l'actionnaire aux titres émis em augmentation du capital- pose, sans
doute bien involontairement, tout le probleme du rôle respectif de
l'intuitus pecuniae et de l'intuitus personae dans la société anonyme"
(Le tendances du nouveau droit suisse des sociétés, pág. 30).

De fato, a constituição e a organização da sociedade anônima obedecem,
no direito moderno, a dois princípios que modelam a sua estrutura, contrastando-se, e determinanado as suas normas fundamentais. Através do primeiro,
que é o princípio da personalidade, entra em consideração a pessoa do acionista; através do segundo, que é o princípio da patrimonial idade, entra em
consideração o elemento patrimonial. Por exemplo: na norma que confere
ao acionista tantos votos quantas são as ações de que ele é portador, vemos
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uma regra estabelecida intuitu pecuniae, do mesmo modo que veríamos na
norma limitativa do máximo de votos por acionistas uma disposição intuitu
personae, aliás adotada em algumas legislações.
13. É interessante comparar com .os sistemas em que apenas se conhece um rateio preferencial, o sistema francês de 1935, que admitiu e regulou,
em artigos de lei distintos, as duas preferências:
"Si certains actionnaires n 'ont pas souscrit les actions pour
lesquelles les dispositions ci-dessus leur donnaient un droit de préférence, les actions ainsi redues disponibles seront attibuées aux actionnaires qui auront souscrit un nombre d'actions supérieur à ce/ui
qu 'ils pouvaient souscrire à titre préférentie/, proportionellement à
leur part dans /e capital, et dans la limite de leurs demandes" (art. 4°).

Esta segunda preferência, ao contrário da primeira, representa uma
concessão feita ao acionista, intuitu personae; aqui, o que se deseja é facultar ao antigo participante da sociedade todo o eventual beneficio da subscrição. A regra da proporcionalidade aparece secundariamente, apenas
para distribuir o beneficio quando a ele se candidatar mais de um acionista.
Nada, porém, impede que o aumento seja integralmente absorvido por um
só acionista, desde que outro não venha dividir com ele a regalia.
Temos, pois, no direito das sociedades anônimas, dois tipos de preferência. O primeiro, que é o mais comumente adotado pela lei, tem por objetivo único assegurar, em caso de aumento de capital, a manutenção da
proporcionalidade observada nos quinhões sociais: podemos dizer que esse
direito de preferência se reconhece intuitu pecuniae, pois através dele se
conserva o mesmo esquema de distribuição do capital.
O segundo tipo, que é o da lei francesa de 1935, tem por objetivo favorecer pessoalmente, em caso de elevação do capital, os antigos acionistas,
permitindo-lhes conservar ou mesmo melhorar a sua participação na sociedade: podemos dizer que aí o direito de preferência é conferido intuitu personae, pois o critério da proporcionalidade não limita o direito de cada sócio
senão quando concorrem dois ou mais, simultaneamente, às ações novas.
No direito brasileiro a preferência decorrente da lei é intuitupecuniae,
embora possa a Assembléia Geral ou o Estatuto construir com diferente objetivo a prerrogativa. O que não é possível é ver implícito na lei um sistema
que, pela peculiaridade do seu fundamento, exigiria instituição separada.
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III
Lesão do direito de preferência
14. Examinemos, agora, as conseqüências jurídicas a que dá lugar a
lesão do direito de preferência, a qual ocorre quando uma ou mais ações da
emissão futura, sujeitas à subscrição preferencial de um acionista, são tomadas por outro acionista ou por terceiro.
Indaga a consulta se, nesse caso, pode o acionista prejudicado intentar uma ação para anular a subscrição realizada, ou se deve restringir o seu
pedido à indenização de perdas e danos.
Uma resposta correta ao quesito formulado exige uma prévia análise
da subscrição, a qual, como é sabido, se opera através de atos sucessivos,
cada um dos quais portador de diferentes efeitos jurídicos. Antes, porém,
de iniciarmos esse exame, cabe salientar que, na hipótese descrita na consulta, nenhuma lesão do direito de preferência se verificou.
De fato, os acionistas reclamantes haviam exercido integralmente a
opção que lhes cabia, de modo que o seu protesto por nova preferência para
tomada de ações disponíveis, seria juridicamente irrelevante ainda que
houvesse sido feito dentro do prazo assinado pela Assembléia para a subscrição privativa dos acionistas. A carta foi expedida e chegou às mãos dos
diretores depois de vencido esse prazo; mas como nela se reclamava por
uma prerrogativa inexistente, a todo tempo os seus termos seriam inanes.
15. Vou, por conseguinte, responder abstratamente à tese apresentada
no quesito II pelo consulente, a qual, na verdade, só se concretizaria se no
prazo fixado pela Assembléia houvessem sido cedidas ações a terceiros ou
mesmo a um acionista, em número superior ao que lhe cabia, deixando outro acionista, por isso, de poder exercer sua preferência integralmente.
Essa é a única hipótese em que a lesão do direito de preferência se pode
configurar, pois no caso de haver a Assembléia omitido a fixação daquele prazo, e oferecido as ações novas diretamente à subscrição livre, o próprio aumento de capital estaria inquinado de nulidade e justificaria o procedimento
previsto nos arts. 156 10 e 157 11 da lei de sociedades por ações.
16. Examinemos, porém, a tese.

I O Art. 286 da Lei n" 6.404176.
II Art. 287, II, b, da Lei n" 6.404176.
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A matéria da invalidade dos atos jurídicos e a da lesão dos direitos, que
lhe é conexa, carece, na doutrina nacional como na estrangeira, de uma sistematização clara, minuciosa e aceita por todos. Desde a terminologia até os
princípios gerais, raros são os autores que não recomendam reformas algumas
vezes radicais. E, sobretudo, cada ramo do direito objetivo quer ter sua própria
teoria das nulidades, negando obediência aos critérios fixados nas generalidades do Direito Privado. Haverá em muitas dessas reivindicações procedência,
mas a melhor maneira de abordar um problema da natureza do que ora nos
ocupa, é sujeitá-lo ao tratamento dos princípios e normas do direito comum,
recorrendo incidentemente aos critérios especiais aplicáveis.
"Inválido", escreveu WINDSCHEID, "é aquele ato jurídico, o qual,
já que não atende a todos os requisitos do direito, não tem eficácia para o
direito" (Diritto delle Pandette, trad. it., I, § 82).
É um ato que, no dizer de DERNBURG, tem o aspecto, mas é privado
de eficácia, de um negócio jurídico (Pandette, I, § 120).
17. Entre as distinções que a doutrina estabelece no campo da invalidade dos atos jurídicos, merece especial relevo a que separa os atos nulos
dos anuláveis. O ato nulo é aquele a que faltam elementos sem os quais a
declaração de vontade não chega a adquirir existência no plano jurídico; dele
não decorre qualquer efeito, o tempo não faz que ele convalesça, nem lhe pode
dar vida uma ratificação posterior. Estão neste caso o ato jurídico praticado
pelo absolutamente incapaz, o ato a que faltar forma ou solenidade essencial, o
que tiver objeto ilícito ou impossível, o que a própria lei fulminar de nulidade.
O ato anulável é aquele cuja invalidade resulta de um defeito possível de remoção ou de escusa, de tal maneira que a sua destruição depende da iniciativa
de certos prejudicados e a sua convalescença pode resultar de um ato ratificador ou do tempo. O Código Civil, em seu art. 147, 12 enumera as causas gerais
de anulabilidade (incapacidade relativa do agente, vício da vontade), mas ao
lado dessas existem as causas especiais, que se nos deparam a cada passo, expondo o ato em que incidem à impugnação dos interessados. Exemplos sem
número nos oferece a própria lei civil, como os casos de anulação de atos do
marido por falta de outorga da esposa (art. 255) 13 e, de um modo geral, os atos
que se realizam com violação de direito de outrem ou com omissão de prévia e
indispensável autorização (WINDSCHEID, op. cit., I,§ 82; DERNBURG, op.

12 Art.l7l,CC/2002.
13 Não há equivalente no novo Código Civil.
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cit., I, § 120; UNGER, System des osterr-allgemeinen Privatrechts, II, § 91;
VON THUR, Tratado de las obligaciones, trad. esp., I, n° 28; SAVIGNY,
op. cit., IV,§ 202; PUCHTA, Pandekten, § 67; N. STOLFI, Diritto Civile, I,
2°, noS 1.028 e segs.; RUGGIERO, op. cit., § 32; COVIELLO, op. cit., § 105 a
11 O; CHIRONI e ABELLO, Trattato di D. Civile !tal., I, cap. V, § 6, págs. 493
e segs.; ENDEMAN, Lehrbuch des burgerl, Rechts, I, § 75; ENNECCERUS
- KIPP - WOLFF, Lehrbuch des burgerl, Rechts, I, § 189).
Toda vez que um ato jurídico se conclui com infração de norma legal,
cuja observância é indispensável à existência do próprio ato, estamos diante de uma nulidade insanável, cuja declaração qualquer interessado pode
provocar. Toda vez que um ato jurídico se conclui com infração de norma
legal a ele pertinente, mas protetora de interesse alheio, estamos diante de
um ato anulável, que o titular do interesse protegido pode anular, como
pode também convalidar, pela renúncia do seu direito, ou pela inércia no
exercício dele. Assim, a venda de um imóvel de valor superior a mil cruzeiros com infração da norma que prescreve para esse ato a forma de escritura
pública resulta numa nulidade, do mesmo modo que a omissão do consentimento do locador de um prédio, para constituição de penhor das máquinas
pertencentes ao inquilino, apenas torna o penhor anulável, isto é, sujeito à
impugnação do locador em cujo interesse foi norma editada (Dec.-lei n°
1.271, de 16.5.1939, art. 2°, § 2°). Pouco importa que a lei use, em casos
tais, expressões como "ato nulo", "sob pena de nulidade", etc.; a dubiedade
da terminologia, não apenas na legislação, mas na própria doutrina, explica
essas impropriedades, e obriga o intérprete a identificar, à luz de um critério técnico, a natureza de cada caso.
18. Caracterizada a anulabilidade, como decorrência da violação de

certo preceito jurídico, que conseqüências se nos deparam? Que forma de
satisfação pode ser procurada, por quem teve seu interesse preterido?
É inegável que da anulabilidade decorre a anulação, isto é, que o prejudicado tem ação para destruir o ato praticado, tolhendo os efeitos por ele
produzidos, a não ser aqueles verificados fora da órbita da declaração de
vontade, para os quais se procurará uma readaptação patrimonial correspondente. Outro não é o sentido do art. 158 do Código Civil, que dispõe:
"Anulado o ato, restituir-se-ão as partes ao estado, em que antes
dele se achavam, e não sendo possivel restitui-las, serão indenizadas
com o equivalente." 14

14 Art. 182, CC/2002.
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Não se há de entender a impossibilidade de restituição a que alude a
lei, apenas como impossibilidade física, senão também como impossibi1idade jurídica, a qual ocorre toda vez que certos efeitos jurídicos se vierem a produzir validamente entre partes alheias à elaboração do ato
anulável. Um exemplo saliente dessa impossibilidade nos é dado pela
constituição de um direito real, com lesão do direito de caráter pessoal reconhecido por lei a outra pessoa, com objetivo convergente. Tomemos o
caso da preempção ou preferência (arts. 1.149 15 a 1.15i 6 do Código Civil) que, em alguns casos, é convencional, e em outros resulta da própria
lei: se, desrespeitando a preempção, o proprietário aliena a coisa a um terceiro, o titular da preempção não pode opor o seu direito pessoal ao direito real do que fez uma aquisição válida, e seu prejuízo se resolverá numa
indenização, por perdas e danos (CLÓVIS BEVILÁQUA, Direito das
Obrigações, 53 ed., pág. 318; Código Civil comentado, com. ao art. 1.149,
pág. 327; CARVALHO DE MENDONÇA M. I., Contratos, I, n° 152;
ENDEMANN, op. cit., I,§ 162).
Feitas essas considerações preliminares, passemos a examinar o ato jurídico, cujos efeitos desejamos evidenciar: a subscrição de ações novas de uma
companhia, com violação do direito de preferência dos antigos acionistas.
19. No aumento de capital de uma sociedade anônima, do mesmo

modo que na sua constituição, podem ser distinguidos vários momentos,
ou etapas sucessivas, que vão desde a deliberação de elevar o capital da sociedade até a emissão e entrega das novas ações.
A deliberação de elevar o capital da sociedade pertence à Assembléia
Geral, e depende não só do pressuposto da integral realização do capital primitivo, como da observância de formalidades prescritas na lei de sociedades
por ações (artigos 108, parág. único, 17 109 18 e II 0 19 do Dec.-Iei no 2.627).
A subscrição do aumento é a etapa que se lhe segue, e que é formada
pela reunião de diversos atos isolados de subscrição, cada um deles mero
contrato condicionado, visando o futuro ingresso do subscritor no quadro
de acionistas.

15
16
17
18
19

Art. 513, CC/2002.
Art. 520, CC/2002.
Art. 170, § 7°, da Lei n° 6.404/76.
Arts. 170 e 172, da Lei n° 6.404/76.
Arts. 170 e 172, da Lei n° 6.404/76.
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Entre o subscritor e o acionista cava-se profunda separação jurídica:
aquele é um contratante cujos direitos estão subordinados à verificação de
uma série de circunstâncias posteriores; este é um proprietário, cujos direitos sociais no seio da instituição defluem da propriedade de títulos de crédito, como sejam as ações (vd. ASCARELLI, Derecho Mercantil, trad.
esp., págs. 144 e 454; VIVANTE, Trattato di D. Comercia/e, II, § 44, n°
465; SOPRANO, op. cit., I, noS 456 e segs.).
"A natureza jurídica da subscrição", escreve ENDEMANN no seu Manual de Direito Comercial, Marítimo e Cambiário, "está na diferença entre
subscritor da ação (Zeichner) e acionista (Aktionar). A relação jurídica do
primeiro é prelúdio à disposição jurídica do segundo. O acionista deve ter
sido subscritor; mas não é certo que o subscritor se torne acionista. A obrigação oriunda da transcrição" (poderíamos dizer: da aprovação) "resolve-se
nisto: pago, porque houve transcrição. A obrigação oriunda da subscrição se
reduz a isto: pagarei se houver transcrição" (ou aprovação) "e para que haja
antecipo uma prestação percentual (Prozentzatz)" (op. cit., § 116, n° 8).
Esta análise do ato de subscrição tem particular importância para o
estudo do problema proposto na consulta. O direito do subscritor, a partir
do instante em que apõe o seu nome a uma lista de tomada de ações, é,
como bem observa MONTESSORI no estudo acima citado, "un diritto di
credito verso la società" (loc. cit.. , pág. 479), direito condicionado, entretanto, a uma série de circunstâncias cuja verificação compete à Assembléia
de aprovação de capital. Não ocorrendo tais circunstâncias - não se verificando, por exemplo, a tomada integral do aumento-, o direito de crédito do
subscritor se resolve com a devolução das prestações por ele antecipadas
aos cofres sociais. Observada, porém, a ocorrência, a sociedade deve ao
subscritor as ações, e, se lhas recusar, ficará sujeita a pagar perdas e danos.
20. Vejamos, agora, o que sucede se o ato de subscrição se realiza em
fraude da preferência que a lei confere aos antigos acionistas.
O direito de preferência, como vimos acima, só estará lesado se, dentro do prazo fixado pela Assembléia, um acionista procurar subscrever sua
cota preferencial e não encontrar ações livres, visto terem sido feitas subscrições por estranhos ou ultrapassados os limites da preferência de outro
acionista. Nesse caso, não tenho dúvida que o acionista prejudicado pode
mover ação para anular os atos de subscrição fraudatórios da preferência,
por isso que esses atos ainda não produziram efeitos, quer naturais, quer jurídicos, de impossível restituição.
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Não se pode ser alegada a perfeição do ato de subscrição e o verdadeiro direito adquirido que dele teria advindo ao subscritor. Na verdade, o direito do subscritor é um direito condicionado, que só se aperfeiçoará graças
à verificação de circunstâncias cuja ocorrência a Assembléia verificará, e a
fraudação da preferência será motivo plenamente procedente para que a
própria Assembléia anule a subscrição.
Não se pode também ser alegada a proteção à boa fé do subscritorestranho. A boa-fé dependeria, no caso, de ignorância da lei, que institui em
seu art. 111 20 a preferência, e se presume, de um modo absoluto, conhecida
de cada subscritor.
21. Que dizer, porém, do acionista que retarda a sua impugnação à
subscrição ilegítima até depois de aprovado o aumento de capital? O provável, nesse caso, é que ele, não tendo exercido seu direito no tempo fixado
pela Assembléia para a manifestação da preferência, haja sofrido os efeitos
extintivos do prazo, e visto a decadência consumir a sua faculdade de reclamar. Se ele exerceu, porém, o direito, lançando tempestivamente o seu
nome numa lista de subscrições, ou fazendo chegar à sociedade, dentro do
prazo, o seu pedido, que afinal viu desatendido por haverem sido contemplados, antes dele, candidatos sem preferência, então penso que a sua reclamação terá cabimento, mas se resolverá em perdas e danos.
De fato: se a anulação fosse pedida antes de aprovado o aumento,
com ela o acionista prejudicado atacaria o contrato de subscrição, e poderia obter o cancelamento dos efeitos dele decorrentes; como, entretanto,
deixou que o aumento fosse aprovado pela Assembléia, de que, aliás, participou, o subscritor de ontem se transfigurou em acionista, e o direito de crédito condicionado cedeu lugar a um direito de propriedade.
Ante essa propriedade das ações novas, de que o subscritor aparece
revestido, o direito de preferência do acionista prejudicado não se pode resolver de modo diferente daquele que a lei assina ao titular da preempção
contra o adquirente do domínio, e de um modo geral a todo credor de coisa
certa, quando a propriedade dela é transferida, de modo válido, a terceiros.
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Art. 168, § )0 , d, da Lei n° 6.404/76.

INCORPORAÇÃO DE EDIFÍCIO
DE APARTAMENTOS

INCORPORAÇÃO DE EDIFÍCIO
DE APARTAMENTOS
Mandato ou sociedade Natureza do direito do promitente comprador
1. No dia 27.04.1942, o C.P. P. prometeu, por escritura pública, inscrita no Registro de Imóveis, vender um terreno de sua propriedade a G. L.

F., pelo preço de Cr$ 1.600.000,00, pago em prestações. Convencionou-se
no instrumento que a promitente, dentro do prazo de um ano, firmaria com
o promissário uma escritura de quitação do preço ou de venda definitiva,
em que o promissário se poderia fazer substituir, na posição de adquirente,
por pessoas de uma designação e escolha.
Pretendendo o promissário "incorporar" e fazer construir um ediflcio
de apartamentos na metade da área adquirida, outorgou a O. M. T., em data
de 19.06 do mesmo ano, por instrumento público de procuração, os poderes
irrevogáveis assim discriminados:
" ... para o fim especial de financiar direta ou indiretamente a
construção de dois Edificios a serem construídos, em terreno de sua
propriedade, bem assim promover todos os atos necessârios à execução por empreitada ou administração das obras em apreço, celebrar
contratos de construções, venda dos apartamentos de acordo com a tabela a ser por si aprovada, fiscalizar as obras, representâ-lo em todas as
repartições públicas federais e municipais, Institutos de crédito, inclusive Institutos de Aposentadorias e Pensões, passar recibos, dar e receber quitações e substabelecer; podendo mais - transigir, acordar e
praticar os demais atos necessários ao desempenho deste mandato;" ...

Outros contratos foram depois concluídos, em prosseguimento da
operação imobiliária idealizada.
No que respeita à aquisição do terreno, a 22.07.42 e a 26.04.43, foram
firmadas escrituras públicas respectivamente de quitação parcial e total do
preço, em ambas intervindo como partes G. L. F. e a promitente-vendedora.
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No que respeita à construção e venda do futuro edifício, foi firmado
um contrato de empreitada com uma firma construtora assinando conjuntamente, como outorgantes, G. L. F. e O. M. T. e igualmente foram celebrados
contratos com os candidatos à aquisição de apartamentos, aos quais era fornecido um recibo-instrumento fixando os futuros direitos e obrigações.
Narra a consulta que, a essa altura, já estando convencionada a venda
de vários apartamentos e iniciada a construção com o financiamento exclusivo de G. L. F., foi lavrada por determinação de O. M. T., aos 14.10.43,
uma escritura definitiva de venda da metade do terreno em que se projetara
o edifício, na qual o mesmo O. M. T., usando dos poderes que lhe conferia a
procuração de 19.06, designou a si próprio e aos adquirentes de apartamentos futuros como compradores, em lugar do promissário, pelo preço certo e
já pago de Cr$ 10.000,00. Cumpre notar que a escritura de promessa versava sobre o domínio útil do imóvel e a escritura de venda versou sobre o domínio pleno, por haver o promissário remido o foro, no intervalo; e que,
além de venda, fez-se no mesmo ato a cessão aos outorgados de todos os direitos decorrentes para o promissário da escritura de 27 .04.
2. Indaga-se se é nula a escritura de 14.1 O, alinhando o consulente,
nos quesitos apresentados, as hipóteses que poderiam firmar ou infirmar
essa nulidade. Propõe o caso de ser O. M. T. sócio de G. L. F. ou simples
mandatário; pergunta se os poderes conferidos na procuração de 19.06 envolviam a autorização para designar os beneficiários da compra do terreno;
e finalmente consulta se o direito do promissário, em face das leis em vigor,
é real, e se a designação dos compradores não envolve, por conseguinte,
alienação para que é indispensável a outorga uxória.
3. A primeira questão que deve ser examinada é a da natureza das relações contratuais entre G. L. F. e O. M. T.
A cláusula de irrevogabilidade inserta na procuração, a latitude dos
poderes conferidos, e o fato de O. M. T. haver firmado, juntamente com o
outorgante, o contrato de empreitada avençado com a Construtora, podem
inclinar o intérprete à opinião de que entre o procurador e o seu constituinte
se houvesse tacitamente formado uma sociedade.
Não penso que esses fatos denotem a existência de um vínculo social.
Pode o procurador dispor em tão larga medida da confiança de quem o constitui, que a ele se dê muito maior liberdade de iniciativa do que se daria em
iguais circunstâncias a um sócio, e isto precisamente porque os sócios têm
interesses concorrentes, nem sempre harmônicos, enquanto o mandatário
tem a seu cargo o exclusivo interesse do mandante. As normas peculiares a
um e a outro contrato traduzem os seus diferentes conteúdos econômicos e
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as formas psicológicas distintas a que correspondem. Na sociedade, o espírito de colaboração e o propósito de dar maior eficiência ao esforço próprio
conduzem a uma limitação voluntária e temporária da própria liberdade.
No mandato, a confiança e o intuito benévolo impregnam tão intimamente
as relações das partes contratantes, que a ambas é facultado, em princípio, a
todo tempo, o rompimento do vínculo contratual (vd. R. DE RUGGIERO,
Jstituzioni di Diritto Civile, III, págs. 392, 425).
Basta, porém, ler os poderes conferidos no instrumento de 19 .06, para
observar que, ao lado da representação do outorgante, finalidade precípua
do mandato, ali se previam outros encargos que seriam naturalmente regulados por convenção posterior especial: o outorgado assumia a obrigação
de financiar direta ou indiretamente a construção dos dois edifícios, o que
deve ser entendido como um compromisso alternativo de financiar com recursos próprios ou de angariar a assistência de um financiador.
Qual seria a posição recíproca do outorgado e do outorgante em face
do contrato de financiamento futuro? É o que o instrumento de 19.06 não
deixa prever, e jamais será esclarecido, uma vez que o primeiro não deu
cumprimento àquele encargo adjeto ao seu mandato. Poderia vir a nascer
uma sociedade entre o promissário do terreno e o financiador da obra; e
também poderia surgir um simples contrato de financiamento, o qual, não
comunicando ao financiador os riscos do negócio, via de regra exclui a
existência de qualquer laço social.
Seja como for, esse aceno que a procuração faz a um financiamento
futuro explica cabalmente a irrevogabilidade dos poderes e a assinatura do
procurador no contrato de empreitada. Era a construção dos edifícios, não a
compra do terreno, que ele viria a financiar. Nada mais lógico e curial do
que assinar ele o contrato de empreitada, em seu próprio nome, ao lado do
mandante, já que as disposições de tal contrato poderiam eventualmente repercutir no seu próprio patrimônio, tão logo ele entrasse a desempenhar o
seu encargo de financiador.
E pelo mesmo motivo se concebe que os poderes tenham sido outorgados irrevogavelmente. A irrevogabilidade se insere nos mandatos quase
sempre para garantir um outro negócio a que eles aderem. Não raro é um
empréstimo, cujo reembolso depende de recebimentos para os quais conferimos um mandato ao emprestador; ou, como no caso da consulta, é uma
operação complexa em que diminuímos o risco do creditador ou financiador, pondo em suas mãos, de maneira irrevogável, a prática dos atos que asseguram a receita do negócio visado.
Seria, porém, temerário deduzirmos de tais indícios a existência atual
de uma sociedade.
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Admitamos mesmo- o que não está provado- que a remuneração do
procurador estivesse convencionada sob a forma de uma participação nos
lucros resultantes da venda de apartamentos. Ainda aí não teríamos suficientemente caracterizada uma sociedade.
CARVALHO DE MENDONÇA chama a atenção para a diferença entre o encargo para a venda de certos objetos mediante a participação nos
lucros resultantes da operação e a sociedade (Tratado de Direito Comercial Brasileiro, III, pág. 533).
E cita a observação de HUFFCUT:
"The participation in profits in an element in the problem, but is
not decisive" (ibid., pág. 26).

Tudo que caracteriza a sociedade e que pode, por conseguinte, servir
à sua prova, nos termos do arts. 305 do Código Comercial, 1 falta à espécie
descrita na consulta ou apenas se deixar colher na malha de vagas suposições: assim a negociação promíscua e comum, a aquisição, alheação, permutação ou pagamento comum, a confissão incontestada da qualidade de
sócio, a nomeação comum de um gerente ou administrador, a dissolução
como sociedade, o uso dos pronomes e possessivos plurais, a marca comum, o uso da adição e companhia. Qualquer dessas práticas exemplificadas na lei comercial criaria uma presunção relativa em favor da sociedade,
e- mais do que elas- a colação de bens ou de direitos para a obtenção de
um fim comum, e a communicatio lucri et damni. Mas na verdade, tudo falta: as suposições do intérprete não encontram no caso melhor alimento que
a assinatura em comum de um contrato de empreitada, do qual G. L. F. era
comitente, e O. M. T. seria o eventual financiador.
4. Que efeito poderia ter, entretanto, sobre a validade ou nulidade da
escritura de 14.1 O, a existência de um vínculo social entre o outorgante e o
seu procurador?
Se sociedade houvesse entre eles, seria uma sociedade irregular, daquelas que, no dizer do tratadista, "funcionam durante certo tempo sem o
cumprimento das solenidades legais da constituição do registro e publicidade" (CARVALHO DE MENDONÇA, op. cit., pág. 665).
Tal sociedade teria girado exclusivamente sob a firma individual de G. L.
F., e portanto nenhum sócio oculto ou aparente poderia dispor dos direitos encabeçados por ele, senão revestido de poderes suficientes. A questão da exis-
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tência · da sociedade pode importar, por conseguinte, a quem queira
responsabilizar um dos pretendidos sócios por atos de outro que lhe hajam valido benefícios, e pode mesmo importar a um deles para haver do outro sua
cota nos benefícios ou cobrir em parte os prejuízos sofridos, mas não implica
em tomar válidos os atos da disposição que porventura o sócio oculto haja praticado em relação a bens ou direitos de que o outro seja pessoalmente titular.
Mesmo que houvesse sociedade regular não poderia um sócio dispor
validamente dos bens comuns se não estivesse investido na gerência, ou se
não houvesse recebido poderes que lhe permitissem agir como mandatário.
E se os atos praticados ultrapassassem os limites do mandato, poderiam ser
invalidados por ação própria intentada por outro sócio.
Eis por que razão não considero relevante a investigação sobre a existência de uma sociedade irregular entre G. L. F. e o seu procurador. Os fatos
referidos na consulta, inclusive a assinatura em comum do contrato de empreitada, e os poderes conferidos na procuração, não conduzem à afirmação de um pacto social tácito entre eles; mas, ainda, que conduzissem, só
como mandatário poderia O. M. T. dispor de direitos investidos em G. L. F.
e portanto o que importa é investigar se os poderes a ele conferidos o autorizavam a firmar a escritura de 14.10.
S. É certo que entre os enumerados no instrumento de procuração de
19.06 não figuram esses poderes explicitamente, mas pode alguém supor
que na expressão "venda dos apartamentos de acordo com a tabela a ser por
si aprovada", esteja necessariamente compreendida a operação que transferiria aos futuros proprietários de apartamentos as cotas ideais do terreno
onde eles deviam ser edificados.
Semelhante interpretação ampliativa dos dizeres da procuração assim
se justificaria: quando se confere a um mandatário poderes para a realização de certo ato jurídico, todos os atos que são fases preparatórias ou operações elementares dele ficam, ipso jacto, autorizados; ora, vender um
apartamento que é parte de edifício sujeito ao regime de desmembramento
do domínio regulado pelo Decreto n° 5.481, de 25.06.28, é ato jurídico que
envolve, necessariamente, a alienação de uma cota ideal do terreno onde o
edifício está construído. E se a venda, pela iteração particular do negócio,
devia ter lugar diretamente entre a promitente vendedora e os compradores
do apartamento, o mandatário estava implicitamente autorizado a intervir,
pelo promitente comprador, nesta escritura.
Não é fácil compreender a insubsistência dessa dedução, sem preliminarmente estudar a procuração de 19.06 à luz das praxes que emprestam certa
constância e tipicidade ao negócio que a fez nascer. Estamos diante de uma in-
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corporação de apartamentos, operação econômica que nos últimos anos se
vem repetindo com freqüência, a ponto de constituir, talvez, o mais lucrativo
negócio dos chamados "corretores de imóveis". Finnas individuais e grandes
companhias nela se têm especializado; o surto de inversões imobiliárias, característico das épocas de inflação, de queda acelerada do poder aquisitivo da
moeda, tem fomentado a sua multiplicação, atraindo.ao negócio os capitais
disponíveis das autarquias, dos bancos hipotecários e dos particulares.
É natural, assim, que nas praças do Rio de Janeiro e de São Paulo se
venha fixando um tipo constante, ao qual obedecem tais transações. Variantes ocorrem de empresa para empresa, mas certas linhas gerais estão gravadas na prática dos negócios e na mente de todos, e a elas devemos
recorrer se precisamos interpretar objetivamente esta ou aquela minúcia
das convenções. Com isso aplicamos uma regra usual de hennenêutica, tão
valiosa (senão mais) para a boa compreensão dos contratos como para a das
leis, a saber, a investigação do occasio, que é, no dizer de RUGGIERO, "a
particular circunstância do momento histórico, que detenninou a formação
do preceito" (lstituzioni, I, pág. 129).
É óbvio que quem estipula um contrato já moldado pela praxe em vigor num certo meio, mentalmente se reporta a ela quando clausula S\laS
obrigações. E, se quer fugir às nonnas geralmente seguidas, fere com ressalvas claras, com explicações minuciosas, o que tem o fito de evitar.
Examinemos, pois, as linhas constantes a que vem obedecendo, entre
nós, a incorporação de apartamentos.
6. O Decreto n° 5.481, de 25.06.28, introduziu em nosso direito oregime de desmembramento do domínio em planos horizontais, pennitindo
que, nos prédios de mais de cinco andares (número reduzido para três pelo
Decreto-Lei n° 5.234, de 08.02.43), com certas características construtivas,
pudesse o direito de propriedade recair sobre um apartamento isolado, ficando em condomínio necessário o terreno e os elementos conectivos do
edificio. A nonnajá fora conhecida dos antigos (vd. CUQ in Nouvelle Revue Hist. de Droit François etc., 1910, pág. 458; "Une statistique des locaux
a.ffectés à I 'habitation dans la Rome império/e"), estava implícita no nosso
direito reinícola (Ord., livro I, 68, § 34), aparecia em códigos modernos
(Cód. Napoleão, art. 664; Cód. italiano, art. 562), mas o Código Civil não a
consagrara, e a sua introdução por lei especial encontrou justificada simpatia. Foi, porém, o recente surto de inversões imobiliárias que deu ao sistema
uma grande repercussão econômica, fazendo com que sob a sua influência
prosperassem as grandes e pequenas "incorporações".
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De vários modos se pode chegar ao regime especial de comunhão num
prédio de apartamentos. Pode o proprietário único de um tal edificio resolver
desmembrar a sua propriedade, alienando separadamente os apartamentos, e
pode um grupo de pessoas, visando esse resultado, adquirir ou construir um
edificio em condomínio, e discriminar afinal as suas cotas segundo as moradas em que ele se divide. Em qualquer desses casos estamos diante de uma
transação sem característicos próprios, redutível a uma ou várias vendas de
imóveis. A "incorporação" aparece, como operação especulativa, quando
um empresário se dispõe a vender ou adquirir um terreno para nele erguer
um edificio divisível em apartamentos, e antes de iniciar ou de concluir essa
construção, angaria compradores para os apartamentos futuros e a eles aliena
o terreno e transfere os compromissos assumidos com o construtor:
"Le morcellement des raisons existantes" - escreve ROBERT
BERNARD- "est fréquemment l'oeuvre de spéculateurs auxquels différentes combinaisons se sont offertes pour leur permettre d'échapper
au paiement à deux reprises, lors de l'acquisitibn en bloc, puis de la revente en détail, du droit de mutation" (Le Propriétaire d'appartement,
1929, pág. 37).

A praxe criada pelos incorporadores, entre nós, é diversa da que se
tem formado em outros meios, como se pode ver no livro citado e no que
escreveu o advogado J. C. PIMENTEL DUARTE (Ediflcio de Apartamentos, 1935, págs. 19-44), mas as preocupações de ordem fiscal e as modalidades usuais do crédito hipotecário têm sido, em toda parte, os fatores
preponderantes na sua fixação.
o interesse económico da operação reside na transferência do domicílio de um imóvel ainda não edificado e já valorizado pelo compromisso
de construção de um grande edificio, cujo custo, inferior à soma das contribuições ajustadas com os futuros donos de apartamentos, ainda deixará ao
incorporador um lucro que remunera o seu esforço de organização.
Quanto à sua estrutura jurídica, a operação não se apresenta como
um contrato sui generis ou misto, mas como uma seqüência de contratos,
todos eles facilmente identificáveis. A primeira operação é a incorporação
propriamente dita, na linguagem usual designada como "venda de apartamentos". Consiste na angariação dos futuros condóminos os quais, sob a
forma de uma promessa de compra, aderem a uma série de obrigações de
caráter pré-contratual: assumem o compromisso de pagar certo preço, via
de regra em prestações, de adquirir uma cota ideal do terreno, e de respeitar
um contrato de construção e financiamento já firmado pelo incorporador.
Algumas vezes essas obrigações constam de uma carta que os futuros
condóminos dirigem ao incorporador, outras vezes constam de uma fórmu-
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la impressa por ambos firmada, outras, ainda, de uma verdadeira escritura
de promessa, lavrada nas notas de um oficial público. Quase sempre o compromisso está descrito, por óbvias razões comerciais, como uma verdadeira promessa de venda, de onde o chamar-se a esta operação "venda dos
apartamentos", quando outros são os seus efeitos jurídicos.
Angariados os "compradores" para todos os apartamentos, e reunidos
os pré-contratos em mãos do incorporador, passa-se a escritura de venda do
terreno, adquirindo cada futuro "apartamentista" uma cota ideal do solo,
que, desse modo, cai em condomínio. Daí por diante, a presença do incorporador no negócio é, do ponto de vista jurídico, meramente acidental. Via
de regra ela se justifica pelos contratos de financiamento e de construção,
em que ele foi parte e a que permanece ligado por certas responsabilidades.
Os proprietários do solo, porém, são os condôminos, e a eles cabe decidir
tudo que respeita à utilização e administração do imóvel.
Eis por que, tendo havido anteriormente um simples pré-contrato entre o "comprador" e o incorporador, deve ser agora assinada- se possível
simultaneamente com a de compra do terreno - uma escritura na qual os
condôminos assumem, reciprocamente, obrigações quanto à construção do
edifício e sua administração futura e discriminam antecipadamente, por
apartamentos, seus direitos de propriedade individual. Nessa escritura, que
os corretores denominam "convenção" ou "escritura de discriminação",
estão contidos vários atos jurídicos: 1) As obrigações recíprocas durante a
construção representam mais do que uma simples comunhão; nelas é fácil
entrever uma verdadeira sociedade, com o seu fim comum a atingir mediante a combinação de esforços (art. 1.363 do Código Civil),2 e a sua duração subordinada à consecução de fim social (art. 1.399, 111), 3 que é a
construção do edifício. 2) As obrigações recíprocas depois da construção
decorrem da comunhão, e entre nós, não induzem sociedade; são normas
de convivência que ampliam as disposições da lei e estão por elas circunscritas. 3) A discriminação do condomínio, que pode ser objeto exclusivo de
uma escritura, é um ato jurídico autônomo mediante o qual passam os condôminos do estado de comunhão, em que por força da aquisição do terreno
se haviam colocado, ao de propriedade fracionária apenas possível depois
de criado o edifício com as características materiais exigidas por lei.
Toda esta iteração pode sofrer, é evidente, modificações acidentais.
Pode o proprietário do terreno financiar a construção, e pode- o que é mais

2
3

Art. 981, CC/2002.
Art. 1.033, CC/2.002;
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comum -tomar o financiamento de um estabelecimento de crédito. Pode,
além de ser proprietário, desempenhar o papel de construtor. E o que representa o tipo mais complexo de incorporação: pode o incorporador ser um
mero organizador do negócio, que não constrói, não financia, não vende nem
compra terreno, mas apenas aproxima e conjuga os elementos formadores do
negócio, tomando de um proprietário de terreno uma opção ou promessa de
venda, estipulando a construção com uma firma habilitada, obtendo de um
particular ou de um estabelecimento de crédito os meios financeiros para a
execução da obra, e "vendendo" na praça os apartamentos, isto é, estipulando com terceiros os contratos preliminares de adesão, que os conduzirão à
compra do terreno e à assunção das demais obrigações futuras.
7. É interessante observar, diante do exposto, que no negócio de incorporação jamais se verifica uma venda de apartamento, no sentido próprio do termo. Venda- contrato objetivando a translação do domínio- só
existe, a rigor, a do terreno, cabendo a construção do edifício aos condôminos, que afinal discriminarão suas propriedades. Nem se pense que o apartamento é vendido como coisa futura, pois o proprietário do terreno, ao
transferir aos compradores a propriedade deste, exonera de si o que, no
caso de uma venda de coisa futura, seria o pressuposto essencial ao cumprimento da sua obrigação. A "venda de apartamentos" não ~ mais do que a
angariação de adesões ao contrato preliminar, ajustado entre o incorporador e os "compradores", e fadado a desaparecer quando, em cumprimento
dele, se verificar a transmissão da propriedade do terreno e a convenção entre condôminos para construção e administração do edifício e desdobramento da comunhão.
Tal é, em seus elementos constantes e típicos, o negócio de incorporação
de apartamentos, tão praticado hoje em nossos principais centros urbanos.
Nele há, como vimos, duas fases, das quais a primeira, sendo preparatória,
constitui tecnicamente a operação mais delicada, e a segundo, sendo executiva, é a que gera mais importantes efeitos jurídicos. Na primeira fase, o incorporador reúne e articula convenientemente os elementos do negócio: obtém
uma promessa de compra de um terreno (quando não uma simples opção); escolhe um construtor e com ele planeja o edifício, definindo em instrumento de
contrato as obrigações a que a construção dará lugar; obtém financiamento,
quando o não pode prestar diretamente; e afmal elabora um contrato preliminar para o qual busca a adesão dos tomadores de apartamentos. Até aí estamos
na primeira fase, que é a incorporação propriamente dita. Na segunda, estipulados já os pactos necessários à edificação e ao fmanciamento, o incorporador
promove a execução do contrato preliminar, transferindo aos tomadores de
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apartamentos o terreno, e conduzindo-os à elaboração de um convênio, por
força do qual se tomam recíprocas e efetivas as obrigações que cada tomador
de apartamento prometera assumir.
8. Analisemos, agora, à luz desse estudo, as negociações de que foi objeto o terreno mencionado na consulta. Vemos que G L. F. pretendeu incorporar um prédio de apartamentos no lote em questão, mas, em vez de
agenciar pessoalmente a incorporação, cometeu esse encargo a O. M. T. nos
termos da procuração de 19 de junho. Repitamos aqui os poderes principais
que na procuração se outorgavam, e verifiquemos se neles estava compreendida a prática do ato jurídico consubstanciado na escritura de outubro:
" ... para o fim especial de financiar direta ou indiretamente a
construção de dois edificios a serem construídos em terreno de sua propriedade ... bem assim promover todos os atos necessários à execução
por empreitada ou administração das obras em apreço, celebrar contratos de construção, venda dos apartamentos de acordo com a tabela a ser
por si aprovada, fiscalizar as obras, ... (etc.)"

É óbvio para quem tem diante de si o esquema do negócio de incorporações supra-exposto, que o mandato conferido visava àqueles atos que constituem a primeira fase do negócio - a incorporação propriamente dita.
Financiamento, construção, venda. Por ''venda de apartamentos segundo a tabela" o que se entende, outra coisa não é, nem pode ser, senão a angariação de
compromissos preliminares de compra, ou, em outras palavras, a oferta de apartamentos ao público visando à formação de um contrato preliminar. Essa é a inteligência que a expressão teria no sentir dos homens do oficio, e é a única que
lhe deve ser reconhecida pelo magistrado. Quando sabemos, hoje, que alguém
''vende" apartamentos, não esperamos ver celebrado um contrato de venda de
imóveis, a qual seria mesmo impossível antes de colocados todos os futuros
apartamentos do edificio. O que esperamos é ver estipulado um pré-contrato,
um compromisso de ordem pessoal, que se resolverá mais tarde na aquisição de
direitos reais e na tomada de compromissos recíprocos definitivos.
Anexo à consulta encontramos o modelo dos recibos-contratos que o
procurador fornecia aos tomadores de apartamentos. Ali se estipula um
preço que será pago, parte ao incorporador, parte a um Instituto de Aposentadoria e Pensões durante I 5 anos; convenciona-se o direito de arrependimento com perda da prestação já paga, como é característico dos contratos
preliminares (remissão ao art. 1.095 do Código Civil); 4 e afirma-se:

4

Art. 420, CC/2002.
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"O presente recibo é de duração transitória, devendo o comprador
devolvê-lo ao vendedor por ocasião da estrutura de promessa de compra e
venda ou da escritura definitiva, caso a primeira não chegue a se processar."

Era para conclusão desta operação preliminar, que não inclui, antes
exclui, a venda do terreno, que O. M. T. tinha poderes, segundo a procuração de 19.06.
G. L. F. estipulara a promessa de venda em seu próprio benefício, reservando-se a faculdade de nomear terceiros como adquirentes no ato de
compra definitivo. A rigor não haveria venda de terrenos, mas compra.
Exatamente para evitar uma dupla alienação, foi que o promissário inseriu,
na escritura de 27.04, a cláusula que lhe facultava nomear terceiros, aos
quais a vendedora transferiria a propriedade. É o caso de perguntar: se ele
desejasse fazer passar a escritura definitiva em seu próprio nome, podia ser
representado por O. M. T. apercebido dos poderes consignados no instrumento de 19.06? É claro que não. Ali temos um mandato especial, em cujo
âmbito não foi incluída a faculdade de adquirir imóveis para o outorgante.
E seria agora um disparate admitirmos que o procurador sem poderes para
adquirir em nome de G. L. F. os tivesse para indicar, em lugar deste, os beneficiários da aquisição.
Não tenho, por tudo que fica exposto, a menor dúvida em afirmar que
O. M. T., firmando em nome de G. L. F. o contrato de compra e venda de
14.1 O, excedeu os poderes do mandato que lhe fora concedido.
9. Proponho-me agora a examinar se, mesmo com poderes expressos
e suficientes para firmar escritura definitiva de compra, e nomear terceiros
beneficiários da aquisição, podia o procurador obrar validam ente sem a outorga uxória.
O assunto deve ser examinado do seguinte modo: trata-se, primeiro,
de saber se a promessa de venda de imóvel a prazo geral, quando inscrita no
Registro de Imóveis, é um direito real, para cuja missão é indispensável a
vênia conjugal; em caso afirmativo, trata-se de indagar se a nomeação de
terceiro beneficiário da aquisição, prevista e autorizada na escritura de promessa, constitui cessão daquele direito real ou se pelo contrário estamos diante, como indaga a consulta, de um contrato com pessoa a declarar.

10. O primeiro problema pode ser respondido pela afirmativa, em
face dos arts. 5° e 22 do Decreto-Lei n° 58, de I 0.12.37, e do art. 22 do Decreto-Lei n° 3.079, de 15.09.39, que assim dispõem:
"Decreto-lei n° 58:
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"Art. 5° A averbação atribui ao compromissário direito real oponível
a terceiros, quanto a alienação ou oneração posterior, e far-se-á à vista do
instrumento de compromisso de venda, em que o oficial lançará a nota indicativa do livro, página e data do assentamento .
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Art. 22. As escrituras de compromisso de compra e venda de imóveis
não loteados, cujo preço deve pagar-se a prazo, em uma ou mais prestações, serão averbadas à margem das respectivas transcrições aquisitivas,
para os efeitos desta lei."
"Decreto-Lei n° 3.079:
"Art. 22. As escrituras de compromisso de compra e venda de imóveis
não loteados, cujo preço deva pagar-se a prazo, em uma ou mais prestações,
serão averbadas à margem das respectiva& transcrições aquisitivas, para os
efeitos desta lei, compreendidas nesta disposição as escrituras de promessa
de venda de imóveis em geral."
Estamos aqui em face de matéria que vem sofrendo, entre nós, uma
intensa laboração doutrinária e legislativa, parecendo mesmo que não está
alcançada a sua forma definitiva. Sobre ela possuímos estudos recentes, de
exímios juristas {FILADELFO AZEVEDO, voto vencido no Rec. Extraordinário n° 7.052, in Arq. Judiciário n° 59, pág. 263; L. MACHADO
GUIMARÃES, Comentários ao Código de Processo Civil, IV, págs. 470 e
segs.; M. M. SERPA LOPES, Tratado de Registras Públicos, IV, págs. 176 e
segs.) que nos permitem apreciar, em síntese, os precedentes doutrinários e o
nosso atual direito positivo.
No sistema do Código Civil, duas questões dominavam a dogmática
da promessa de venda de imóveis, ambas de ordem teórica, mas com profunda repercussão na prática desse contrato: a primeira dizia respeito à eficácia da promessa contratada mediante instrumento particular; a segunda,
à eficácia da promessa contratada mediante instrumento público. Desta
ninguém duvidava, mas, contra raras opiniões discordantes, sempre se entendeu que o promissário, em caso de recusa do promitente ao ajuste definitivo de venda, não tinha à sua disposição outra sanção senão o pedido de
ressarcimento dos danos, De uma sanção direta, capaz de compelir o promitente à celebração do contrato definitivo, sob pena de se adjudicar a coisa ao promissário, não se cogitava, por vigorar a tese de que da venda
resulta uma obrigação dandi, e da promessa uma obrigação faciendi; ora,
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Quanto à promessa estipulada por escrito particular, a jurisprudência dominante negava-lhe eficácia (vd. Acórdãos do STF, de 03.09.26, in Arq. Judiciário, 1, pág. 116; 06.09.27,inRev. Direito, 87,pág. 276; 11.10.22, inRev. Supr. T.
Federal, 68, pág. 88; Corte de Ap. do DF, de 13.09.28 e 26.12.28, in Rev. Direito, 93, pág. 330; 12.09.27, inRev. Direito, 86, pág. 402; 11.06.28, inRev. Direito,
89, pág. 147; 13.08.26, in Rev. Direito, 82, pág. 609; 04.10.28, in Rev. Direito,
92, pág. 364; 05.10.25, in Rev. Direito, 81, pág. 222; 28.04.33, in Rev. Direito,
109, pág. 364. Contra, vd.: STF, de 19.05.31, in Rev. Direito, 104, pág. 148;
acórdãos da Corte Ap. do DF anteriores ao Código, e 09.10.24, in Rev. Sup. T.
Federal, 14, pág. 311 ), fundada no art. 134, ll, do Código Civil,5 que exige a escritura pública nos contratos translativos de direitos reais, enquanto o art. 1.088
da mesma lei declara:
"Art. 1.088. Quando o instrumento público for exigido como prova
do contrato, qualquer das partes pode arrepender-se, antes de o assinar, ressarcindo à outra as perdas e danos resultantes do arrependimento, em prejuízo do estatuído nos arts. 1.095 e 1.097."6
.Daí se concluía que, onde a lei exige o instrumento público, não ad
probationem, mas ad solemnitatem, como ocorre no art. 134/ o arrependimento antes de assinado o instrumento público não dava lugar a ressarcimento dos danos.
Graves e freqüentes eram os prejuízos trazidos à vida social pela aplicação desta doutrina: sempre que a má-fé de um vendedor lograva obter
parcelas ou mesmo a totalidade do preço de um imóvel, contra recibos e escrituras de promessa particulares, ficava o promitente comprador ao desamparo, tão logo se verificasse o inadimplemento. E, à sombra dessa
impunidade, montaram-se assaltos à economia popular dificilmente reprimíveis com sanções de ordem criminal.
Se eram anti-sociais os resultados da doutrina exposta, não eram menos
contestáveis os seus fundamentos teóricos. Criticou-os SÁ PEREIRA no voto
vencido proferido na Apelação Cível n° 7.955 (ac. de 13.08.1926, in Rev. de
Direito, vol. 82, pág. 618), mostrando que a distinção entre fonna ad solemnitatem e adprobationem tantum é obsoleta e estranha ao nosso direito positivo,
o qual se inspirou na doutrina dos pandectistas alemães (WINDSCHEID,
Pandette (trad. it.), vol. 2°, I,§ 312; CLÓVIS BEVILÁQUA, Código Civil
Comentado, I, pág. 374), e também contestando que o contrato de promessa de

5

6
7

Art. 215, CC/2002.
V. art. 418 do novo Código Civil.
Art. 215, CC/2002.
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venda pudesse ser enquadrado entre os contratos translativos de direito realúnicos e que se aplica o art. 134, II, do Código Civil 8 - tanto que as leis então
vigentes não admitiam sua inscrição no Registro de Imóveis.
Evoluiu depois a jurisprudência, no sentido de reconhecer a eficácia
da promessa, mesmo pactuada por instrumento particular. Já na Apelação
Cível n° 4.833 (Corte de Apelação do D. Federal) lemos o seguinte:
"... Alega a mesma embargada, porém, que nulo é dito contrato, por
ter sido firmado por instrumento particular, desde que o terreno que ela
prometeu vender à embargante tem o valor de sete contos e duzentos mil
réis (f. 24), valor que excede à taxa legal para que possa ser firmado por
instrumento particular. Se é certo que esta alegação se fundava na jurisprudência até há pouco tempo seguida por este Tribunal, não é menos certo,
entretanto, que hoje é vitoriosa nesta Corte a melhor doutrina, que sustenta
que embom excedendo à taxa legal, os contratos de contrahendo de imóveis dependem de escrituro pública. Do próprio relator do acórdão embargado, Sr. Desembargador Nabuco de Abreu, se encontra o acórdão de 28
de agosto último proferido no recurso de revista n° 628."

E o próprio Supremo Tribunal Federal assim passou a decidir, como
se lê na emenda do acórdão proferido no Rec. Extraordinário n° 2.727 (Rev.
de Direito, 131, pág. 102):
"A simples promessa de venda por não ter o efeito de contrato
translativo da propriedade, sem sujeição à transcrição porquanto não
tem a virtude de, por ela, tomar possível a transferência do domínio,
pode-se fazer sem ser por escritura pública que é aliás forma não imposta declaradamente por qualquer preceito legal."

Tudo indicava, porém, a insuficiência da proteção dispensada aos
promitentes compradores, numa época em que os grandes loteamentos de
áreas urbanas e suburbanas abriam à pequena burguesia os atrativos da habitação própria, paga em prestações acessíveis aos que vivem de pequenos lucros e salários. A tutela da boa-fé do subscritor de lotes de terrenos exigia que
se desse um novo e importante passo, reclamado por muitos juristas e fundado em argumentos de ordem tanto prática como teórica, reconhecendo ao
promissário o direito de reclamar a própria coisa prometida, e não uma indenização de liquidação demorada e de incerta e improvável execução.
A esse problema social respondeu o Decreto-lei n° 58, de 10.12.37, regulamentado pelo Decreto n° 3.079, de 15.09.39. Para acautelar dos especuladores inescrupulosos os compradores de terrenos loteados, introduziu a nova

8

Art. 215, CC/2002.
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lei um amplo sistema de publicidade e de investigação prévia dos títulos de domínio, obrigando o vendedor a depositar no Registro de Imóveis, antes de dar
início à oferta dos lotes, um memorial expositivo acompanhado de plantas,
certidões e de um exemplar do contrato-tipo de compromisso de venda. Este
compromisso, uma vez firmado com o tomador de um lote, fica sujeito a averbação no Registro de Imóveis, e a partir desta produz efeitos que ultrapassam a
esfera puramente obrigacional, como reza o art. 5°, acima transcrito.
Eis o que, sobre as finalidades sociais da nova lei, escreveu o Ministro
da Justiça, Dr. FRANCISCO CAMPOS:
"Era um velho abuso que o Governo tinha de coibir. As vendas
de terrenos a prestações efetuava-se sem a menor garantia para os compradores, na maioria gente de recursos modestos. Vendiam-se terrenos
alheios, vendiam-se terrenos de existência fantástica, vendiam-se terrenos gravados. Havia empresas e arapucas que enriqueciam rapidamente à custa das economias do povo, assim ludibriado e furtado, sem que a
autoridade dispusesse de um instrumento adequado de fiscalização e
punição. Foi a esses erros e a esses crimes contra a bolsa popular que o
governo acudiu com um decreto-lei que se acha em plena e eficaz execução" (apud MACHADO GUIMARÃES, op. cit., pãg. 473).

Todo o Decreto-lei n° 58 disciplina o caso especial das promessas de
venda de imóveis loteados, mas a inovação principal nele contida- a eficácia real da promessa- parece extravasar dos limites daquele caso, em face
da disposição geral consignada no art. 22.
Qual o alcance desta equiparação entre imóveis loteados e não loteados, no caso de ser o terreno prometido objeto de uma alienação a terceiro?
Duas opiniões se formaram: para uns, o promissário da venda não podia ter
aquela contra o terceiro adquirente, a não ser que o imóvel proviesse de um
loteamento registrado na forma da lei; e isso porque a realidade da promessa seria a última conseqüência de uma série de atos e medidas, que se aplicam tão-somente à propriedade loteada. Para outros, a amplitude do art. 22
não tolera essa interpretação restritiva, que lhe aniquilaria toda eficácia. O
texto do regulamento veio favorecer o entendimento dado pelos últimos.
Perdurava, porém, uma alternativa que em ambos os seus termos era
contraditória: se a promessa de venda de imóvel não loteado não engendra
direito real, que alcance prático tem o art. 22 do decreto-lei e do seu regulamento? Por outro lado: se toda promessa, uma vez inscrita, o engendra, que
sentido tem as exigências impostas pela lei à venda de lotes?
Sempre se poderia responder que essas exigências logravam, mediante
as sindicâncias prévias, aumentar as garantias do comprador de lotes, ao qual,
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consoante tendência proclamada do direito privado atual (vd. RIPPERT
JOSSERAND, La protection des faibles par /e droit, in Evolutions et actua/ifés, págs. 159 e segs.), a lei dispensa uma proteção compulsiva, mas é óbvio
que se fazia mister uma discriminação clara dos dois casos configurados. O
Decreto n° 4.857, de 08.11.39,9 que dispõe sobre os Registros Públicos, troux.e-nos os elementos necessários para essa discriminação, dispondo:
"Art. 187. No registro de imóveis será feita:
a) a inscrição:

XIV- da promessa de compra e venda de imóvel não loteado, para a
sua validade entre as partes contratantes, e em relação a terceiros.
a) a averbação:

VI- dos contratos de promessa de compra e venda de terreno loteado,
em conformidade com as disposições do Decreto n° 58, de 1Ode dezembro
de 1937;
Art. 237. São somente admitidos a registro:
b) Escritos particulares, assinados, com firma reconhecida, perante

duas testemunhas e devidamente selados, nos casos de locação, de penhor
agrícola, ou de contratos constitutivos ou translativos de direitos reais, sobre imóveis de valor não superior a um conto de réis, ressalvados, nesta última hipótese, os contratos de promessa de compra e venda de lotes pelo
regime instituído pelo Decreto-lei n° 58, de 10 de dezembro de 1937, que
serão averbados em conformidade com as disposições desta lei;
Art. 253. Será inscrita no livro 4, para validade quer entre as partes
contratantes, quer em relação a terceiros, a promessa de venda de imóvel
não loteado".
Do fato de admitir o art. 23 7 que a promessa de venda de imóvel loteado se faça por "escritos particulares", deduzimos, a contrario sensu, que a

9

Revogado pela Lei n° 6.0 15, de 31 de dezembro de 1973.
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promessa de venda de imóvel não loteado exige escritura pública para efeito de inscrição, e ainda mais autoriza essa ilação o fato de haver o Decreto
n° 5.318 10 suprimido da lei de Registro o parágrafo único do art. 244.
Daí chegamos a uma construção que o Ministro FILADELFO
AZEVEDO explana com sua costumada mestria no voto citado, e que tem
o mérito de se harmonizar com a sistemática da nossa lei civil: a promessa
de venda recai sobre terrenos loteados ou não loteados; no primeiro caso,
atendendo à necessidade de acautelar o público interessado nas aquisições
contra as transferências de domínio incerto e as operações inescrupulosas,
a lei sujeita a contrato a uma forma constante e obrigatória, que é a disciplinada no Decreto-Lei n° 58 e em seu regulamento; no segundo caso, vigoram os princípios flexíveis da liberdade contratual: podem as partes
celebrar o compromisso em instrumento público ou particular, sem outra
limitação, neste último caso, que a norma do art. 141 do Código Civil. 11 Se
preferem a forma não solene, sabem as partes que do ato apenas se originam obrigações, eujo inadimplemento se resolverá no ressarcimento dos
danos. Se vazam em instrumento público o compromisso e o inscrevem em
Registro de Imóveis, dão, porém, origem a um verdadeiro direito real em
benefício do promissário, o qual poderá obter judicialmente a própria coisa, reclamando a sua entrega de quem a detenha.
Dois são, portanto, os requisitos de que depende a eficácia real da
promessa de venda a prestação de imóvel não loteado: a) escritura pública;
h) inscrição no Registro de Imóveis.
O primeiro é uma decorrência lógica do art. 134, IT, do Código Civil, 12 já
que a promessa visa ter efeitos francamente translatícios; o segundo, consoante os princípios que regem entre nós a propriedade imobiliária, é o ato que faz
surgir o direito real. Pode ser praticado a qualquer tempo, sem prejuízo dos
ônus ou transferências que medio tempore se hajam registrado (vd. ac. de
25.11.43, do Trib. do DF, em Diário da Justiça de 12.01.44, pág. 193).
11. Se, como afirma a consulta, o contrato de promessa de 27.04 foi levado a inscrição no Registro de Imóveis, criou-se em favor do promissário um
direito real sobre o imóvel de propriedade da promitente senhora Patemot. Suponhamos que o promissário quisesse ceder os seus direitos a terceiros, fazendo lavrar para esse fim uma escritura pública de cessão, como tantas que hoje

10 Revogado pela Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973.
ll Art. 121, CC/2002.
12 Art. 215, CC/2002.
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se lêem nos Oficios de Notas, denunciadoras da atual quadra de especulação
imobiliária, em que os bens circulam mais rapidamente do que as guias de recolhimento de impostos de transmissão. Seria necessária a outorga uxória para
validade de um tal ato? Claro que sim. Quem cede os seus direitos de promissário aliena um direito real, e por conseguinte tem necessidade da aquiescência
do cônjuge, nos termos dos arts. 235, I, do Código Civil. 13
Devemos, portanto, investigar, para esclarecer a interrogação do consulente, se houve ou não cessão dos direitos do promissário através do ato
de nomeação de terceiros em favor de quem devia ser outorgada a escritura
de venda definitiva.
À página 205 do seu Tratado dos Registros Públicos, IV, o douto magistrado e civilista Dr. M. M. SERPA LOPES transcreve uma decisão em que
é focalizada espécie idêntica à que ora consideramos, e assim se exprime:
" ... Não se trata, no caso presente, da figura jurídica da cessão de
direitos, mas de uma figura contratual ainda não discutida pelos nossos
tratadistas, mas conhecida na doutrina estrangeira, precipuamente entre
os italianos, que a estudaram e cujos reflexos na jurisprudência são
contínuos: é a figura jurídica do contrato por pessoa a declarar" (toe.
cit., pãg. 206).

Na Apelação Cível no 2.866 a 3a Câmara do Tribunal de Apelação do
Distrito Federal proferiu, a 10.09.43, acórdão em que se lê:
"Não hã dúvida que Teresa, mãe dos autores, ora apelantes, contratou comprar a prestações o terreno em questão e ainda pagou as restantes prestações mesmo depois de casada com o pai dos réus, em cujo
nome se lavrou a escritura."

Autores e réus concordam em que o regime daquele casamento era o
da separação absoluta dos bens. Mas se Teresa autorizou, como tudo está a
mostrar, que a escritura fosse passada em nome de Albano, seu marido, nenhuma nulidade disso decorre, pois por aquele instrumento é que o vendedor transferiu a propriedade.
Teresa ainda viveu cinco anos e nunca impugnou a referida escritura.
Custas pelos apelantes" (Diário da Justiça de 25.10.43, pág. 4.163).
Trata-se da cláusula mihi aut cui votam, com a qual se pretende, normalmente, transferir do contratante para terceiro, com interesse econômico
variável, os benefícios decorrentes de uma convenção.

13 Art. 1.647, I, CC/2002.
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Não me parece que exista, na hipótese figurada na consulta, um contrato com pessoa a declarar. Esta espécie de contratos, de uso e de estudo bastante raros, tem sua origem e principal aplicação nas licitações em leilão
público e em algumas vendas onde o verdadeiro comprador se deseja ocultar
tão completamente, que manda um preposto sem mandato estipular para pessoa que, dentro de certo prazo, ele, preposto, se obriga a nomear. Nada há de
ilícito ou de contraditório nessa declaração de vontade, que resulta válida e
operante, dado que as obrigações podem ter sujeito indeterminado, contanto
que, de algum modo, determináveis (vd. LACERDA DE ALMEIDA, Obrigações,§ 15, pág. 64; WINDSCHEID, Tratatto dei/e Pandette).
O que, porém, é indispensável para caracterizar o contrato com pessoa a declarar, é que esta, uma vez declarada venha ocupar, no mesmo contrato, o posto de que se retirou o declarante. Se a substituição se fizer com
alteração do contrato, ou se o declarante perceber remuneração para declarar o nome do seu substituto, ou se a declaração visar atribuir ao terceiro
nomeado uma vantagem derivada do contrato, mas diversa da própria posição do declarante, esvai-se a fugidia figura do contrato com pessoa a declarar, e vêm à luz outras figuras e categorias jurídicas.
LUZZATII, um dos autores que mais detidamente examinaram o argumento, assim enumera os requisitos da designação ou declaração de terceiro:
"1°- che lafacoltà di eleggere sia stata espressamente riservata
nel contratto, a/trimenti la vendita si considera come vendita ordinaria;
2°- che la dichiarazione de/ compratore e /'accettazione de/
terzo abbiano luogo entro i/ términe convenuto;
3°- che l'elezione sia gratuita;
4°- che la persona e/etta acceti, i/ contratto per se, senza a/cuna modificazione né dei/e condizioni o clauso/e, né de/ prezzo stabilizo nel/'atto di acquisto" (Trascrizione, I, págs. 65, 66).

No caso considerado - promessa de venda em que o promissário se
resérva a faculdade de designar, não um novo promissário, mas um comprador para o ato de aquisição definitivo- faltam evidentemente os requisitos da identidade do contrato e da gratuidade.
G L. F. cobrava dos tomadores de apartamentos, por intermédio de O.
M. T., um preço correspondente à cota de terreno que iam adquirir, manifestamente superior ao que ele pagara à promitente. O lucro que é ajustaremuneração do incorporador tolhe à designação de terceiro o caráter
gratuito característico deste tipo de convenções.
Argumento principal porém é a diversidade das duas posições: a do
promissário e a do terceiro por ele nomeado. O promissário não se faz subs-
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tituir na promessa, não transfere a um terceiro seus direitos e obrigações.
Apenas a vantagem que o cumprimento do seu contrato lhe traria- a aquisição do imóvel- ele a estipula em favor de terceiro. E aqui tocamos a verdadeira natureza da cláusula de designação de terceiro em lutar do
promissário para haver o imóvel prometido: não há aí um contrato com
pessoa a declarar mas há uma estipulação em favor de terceiros.
Alguns exemplos esclarecerão, talvez, a diferenciação feita. Suponhamos que alguém contrata fazer, por empreitada, certa obra, reservando-se a
faculdade de designar, dentro de certo prazo, a pessoa que assumirá, em seu
lugar, os encargos contratuais; aí temos um contrato com pessoa a declarar,
pois o complexo de direitos e deveres transita do designante para o designado, sem alteração contratual. Suponhamos, porém, que alguém encomenda certa obra, assume a obrigação de pagar o preço, e estipula que a
obra será entregue a terceiro oportunamente designado; agora é de estipulação em favor de terceiro que se trata, pois este não substitui o designante
em sua posição no contrato.
É óbvio que G L. F., pagando o preço, remindo o foro, obtendo quitação da promitente, esgotou os seus deveres contratuais, e ao designar terceiros para a aquisição definitiva não se estaria fazendo substituir em suas
obrigações. A cláusula que autoriza essa designação é uma estipulação alternativa em favor de terceiro, e para decidirmos se cabe ou não outorga
uxória temos de examinar a natureza do direito, em que alguns vêem um direito próprio, originário (Unger), outros um direito originariamente do estipulante e transferido ao terceiro por uma verdadeira cessão.
Sobre o assunto escreveu PACCHIONI uma obra clássica, de larga
repercussão na doutrina nacional (Contratti afavore dei terzz) em que mostra a necessidade de adotarmos soluções diversas, em correspondência com
a índole própria dos casos considerados. Assim, se é certo que o beneficiário de um seguro de vida tem um direito próprio, que não lhe vem por derivação de nenhum titular anterior, também é certo que, noutros exemplos, a
prestação deferida ao terceiro estava anteriormente compreendida no patrimônio do estipulante.
"Prendiamo ad esempio i/ deposito con palio di restituzione afavore di terzi, o il mutuo accompagnato da analogo patto. E qui realmente
necessario, come nel caso di assicurazione, definire i/ diritto dei terzo
come un diritto indipendente diverso dai diritto de/ promissario? La risposta non puà essere che negativa. II diritto che i/ terzo acquista, e che a/
terzo vuo/si attribuire, non ein questi casi che ii diritto medesimo che ii
depositante e ii mutuante avrebbe acquistato per se, se non I 'avesse stipulato afavore dei terzo. Qui dunque I 'operare co/ concetto de/la cessio-
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ne e de/ mandatum actionis non ha nu/la di logicamente impossibile
(PACCHIONI, op. cit., pág. 111)."
Aquele que paga o preço de um imóvel, preenchendo todos os requisitos para obter o cumprimento de uma promessa, e a seguir ordena que a
propriedade do imóvel seja transferida a um terceiro, faz indubitavelmente
a transferência de um bem do seu para o patrimônio alheio. Admitamos que
o promissário, antes de cumpridas as obrigações que estipulou, não conquistou o direito real, tanto que o não pode exercer sem preencher aqueles
requisitos. O promissário Fiuza, porém, pagara o preço, remira os foros,
obtivera quitação da promitente, e se esta não viesse espontaneamente satisfazer o seu direito, outorgando a escritura definitiva, podia obter judicialmente a adjudicação da coisa prometida.
O ato de designação de um terceiro beneficiário da aquisição constitui uma cessão do direito decorrente da promessa, e só dispensa as formalidades próprias dessa operação, porque na promessa se estipulara a
faculdade de designar. Os objetivos da vênia conjugal estariam frustrados,
e cada cônjuge recuperaria sua faculdade de negociar livremente seus direitos reais e bens de raiz, se a autorização do outro fosse dispensada todas as
vezes que, num ato de constituição de direito, o adquirente se reservasse a
faculdade de transferir a terceiros, mediante designação ao alienante, as
vantagens mesmas da aquisição.
Penso, por isso, que é indispensável a vênia do cônjuge sempre que a
designação de terceiro, em favor de quem se estipulou, venha fazer passar
para o patrimônio deste bens imóveis a que o estipulante já fizera jus. Foi o
que sucedeu no caso, e por isso reconheço à esposa do promissário o direito
de anular a escritura de 14.1 O, outorgada sem o seu consentimento.

LESÃO ENORMÍSSIMA
EM TRANSAÇÃO COMERCIAL

LESÃO ENORMÍSSIMA
EM TRANSAÇÃO COMERCIAL
I

A consulta
1. Em 1913 a Companhia C. encontrava-se às portas de um pedido de
falência, pois estavam a vencer-se obrigações líquidas e certas, para cujo
pagamento lhe faltava numerário. A firma D. & F. ajustou, então, com a
companhia, uma operação complexa, por força da qual abriu-lhe um crédito de 80.000 libras à taxa habitual dos bancos da praça, assumiu a responsabilidade dos seus débitos, deu quitação a diretores e acionistas, pagou
créditos especiais que estes tinham contra a companhia, e em troca recebeu, por transferência definitiva, ações em número suficiente para lhe assegurar o governo das assembléias gerais.
Três anos depois, em janeiro de 1917, os cedentes dos títulos e alguns
membros remanescentes da administração anterior moveram contra D. &
F., em juízo, duas ações no intuito de anular, por vício de coação, a transferência e o mútuo com as garantias adjetas. Encerrou-se a dupla demanda
por transação de que se lavrou escritura pública a 13 de julho de 1918, ficando expressamente consignado que eram pelas partes considerados válidos e sem vício algum todos os atos impugnados nas mesmas questões.
Passou o tempo sobre o caso, e a 25 de julho de 1941 os herdeiros dos
alienantes das ações da Companhia C. ajuizaram contra D. & F. uma ação
ordinária, em que pleiteiam a restituição das ações transferidas e das outras
em que estas se desdobraram, mais o pagamento de todos os dividendos
que umas e outras produziram até 1916 e de 1920 a 1940. Fundam agora o
pedido no vício de lesão enormíssima, do qual lhes parece inquinado o primitivo contrato, não sendo considerada obstativa a transação de 1918, por
duas razões: primeiro, porque a lesão não foi argüida no primeiro feito, e
assim não ficou compreendida na desistência; segundo, porque nos termos
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da lei vigente ao tempo do contrato, o benefício da lesão é irrenunciável
por aquele a quem a sua invocação pode aproveitar.
Trata-se de opinar, em última análise, sobre a procedência desta ação,
mediante o exame das questões de direito que ela suscita, e que se desdobram em planos sucessivos aos olhos do julgador.
II

Ordem das questões

2. As duas questões fundamentais contidas na consulta são, em primeiro lugar (1), o efeito preclusivo da transação de I 9 I 8 e, conseqüentemente, o seu poder de impedir ou não a propositura de nova demanda; em
segundo lugar, vencida essa preliminar, ou apenas afastada grafia argumentandi, (II) a própria admissibilidade da rescisão do contrato pelo vício
de lesão enormíssima alegado.
3. A primeira questão (1), relativa à eficácia da transação para saneamento da situação jurídica, de que na outra causa se questionara, envolve o
exame de dois argumentos principais. Pode supor-se que, malgrado a transação, a nova demanda seja admissível:
I", por ser irrenunciável o beneficio que a lei concede à parte
prejudicada pela lesão;
2", por não ter sido este vício invocado no primeiro pleito, a ele
não se estendendo, por conseguinte, os efeitos da desistência.

4. A segunda questão (II) que se apresenta, uma vez afastada a primeira, (I) refere-se à rescindibilidade do contrato de 1913 pelo vício ora argüido,
e ela própria enseja o exame de duas questões.
A primeira (II, 1) tem caráter de preliminar- diz respeito à prescrição;
e não é possível decidi-Ia sem debater o problema de direito transitório e o da
natureza comercial ou civil, real ou pessoa, da ação de lesão enormíssima.
O problema de direito transitório (II, 1 a) resulta do desaparecimento
da lesão quer enorme, que enormíssima, do nosso direito civil codificado,
de modo que temos de indagar se à controvérsia é aplicável o direito anterior ou o novo. Admitindo que se aplique o anterior, surge o segundo problema (II, I, b), pois, sendo a ação comercial ou sendo real, estará prescrita
mesmo entre ausentes, e sendo pessoal ainda manterá o seu vigor.
Finalmente, vencida ou abstraída essa preliminar, atingiremos o mérito da pretensão (II, 2) para verificar se o contrato de 19 13 apresenta ou
não o vício aludido. Teremos de ver, então, se o contrato assinado entre D.
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& F. e a Companhia C. é suscetível de lesão enorme ou enormíssima, vícios
pertinentes à só categoria dos contratos comutativos. E afinal verificare-

mos se ocorreram, na espécie, os extremos da lesão enormíssima, dadas as
circunstâncias de fato conhecidas.
Essa será a ordem em que, sucessivamente, estudaremos as questões
levantadas na consulta.

m
Exceptio litis per transactionem finitae
5. O primeiro obstáculo que se levanta ao recebimento da ação de lesão enormíssima, ora ajuizada, é o efeito consumptivo da transação que pôs
termo à demanda anterior. Fora essa intentada para anular por vício de coação o contrato de 1913, mas na transação as partes declararam que tinham
por "válidos e sem vício algum todos os atos impugnados". Parece claro
que, à vista dessa ratificação expressa, outros vícios que porventura eivassem o contrato estariam sanados, e que não mais seria admissível duvidar
da sua perfeita validade.
Aos autores da ação ora intentada, assim não pareceu, entretanto. Em
1° lugar, considerando o art. 1.027 do Código Civil, 1 que manda interpretar
restritivamente as transações, entenderam que, malgrado a amplitude dos
seus termos, a de 1918 não encerrava senão a controvérsia examinada na
demanda, subsistindo a possibilidade de anular-se o contrato por vício diverso da coação. Em 2° lugar, mesmo que se houvesse transigido nos termos mais amplos, o vício da lesão enorme ou enormíssima sempre poderia
ser argüido pela parte lesada, por ser essa beneficio irrenunciável, nos termos da Ord., IV, 13, § 9°.
Não creio que tenha fundamento qualquer das razões invocadas. As
partes contenderam em 1917 relativamente à coação na conclusão do contrato, mas quando puseram fim ao litígio mediante transação, estenderam a
quaisquer outros vícios a ratificação que faziam, e muito especialmente aí
compreenderam os vícios, como a lesão, que ao tempo já eram conhecidos.
6. Não é possível dar ao art. 1.027, J8 parte, do Código Civi1,2 o alcance pretendido pelos AA. De há muito a doutrina vem esclarecendo a preten-

1
2

Art. 843, CC/2002.
Art. 843, CC/2002.
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dida regra de interpretação restritiva das transações, a qual, reposta nos
seus justo'S tennos, não autoriza, de modo algum, o emprego que dela se
quer fazer na presente ação.
De fato, é sabido que quem diz interpretação restritiva não indica um
método, mas um resultado a que pode chegar o intérprete, no seu trabalho de
indagação do sentido da nonna para submeter ou não, a ela, um caso determinado. Se, cotejando as palavras e o sentido da nonna, descobre o intérprete uma perfeita equivalência, a interpretação diz-se declarativa; se, porém,
descobre que as palavras empregadas na lei ou na convenção exprimem, literalmente, mais ou menos do que numa ou noutra se quis dizer, então a interpretação será restritiva ou ampliativa, pois no primeiro caso as palavras
serão tomadas numa acepção reduzida, que não excede a mens legis, e no segundo serão tomadas com significado extensivo a tudo que o legislador quis
mas não soube dizer (minus scripsit quam voluit; plus scripsit quam voluit). 3
Nada seria mais ofensivo do senso comum, do que supor que as transações exigissem sempre interpretação restritiva, pois isso equivaleria a supor que as partes sistematicamente se exprimissem com palavras no
sentido mais amplo do que o seu pensamento, ou então, rejeitado esse absurdo da vontade das partes, o que redundaria em absurdo indubitavelmente maior. A primeira hipótese que na transação se configura, como em
qualquer lei ou ato jurídico, é a da perfeita equivalência entre a letra e o
sentido, entre a vontade e a sua manifestação; em casos tais, não se pode
cogitar de restringir e nem de ampliar, mas apenas de identificar o exato alcance das palavras e de por elas reger os casos que compreendem. É o que
ocorre, no dizer de UNGER, "wenn die Worte des Gesetzes ganz klar und
unzweideutig sind, undjur sich selbst einen recht guten Sinn geben". 4
Não é, pois, admissível que as transações estejam sujeitas a regras interpretativas diversas das que prevalecem para as nonnas legais ou convencionais,
e que todas têm por escopo a exata evidenciação da vontade manifestada.
"Quando se dice, percià, che I 'interpretazione di alcune leggi deve
essere sempre restritiva" escreve Degni "se dice cosa exata se s 'intende
che i criterii che devono guidare lafunzione deli 'interprete debbano essere
piú rigorosi, ma si cade in um grave errare, se si vuole affermare che tale
interpretazione debba essere cosi limitada da bandire addirittura ogni in-

3

4

Unger, System des osterreichischen allgemeinen Privatrechts, I, págs. 87 e segs.;
RUGGIERO, /stituzioni di Diritto Civile, I, págs. 119 e segs.; Degni, L '/nterpretazione
de/la legge, cap. IV,§ 128.
Op. cit., pág. 87.
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dagine /ogica. Se cio cose vero (/ 'ho già notato innanzi, ma é necessario
insistere su questo concetto, parlando dei metodo), I 'interpretazione di
queste /eggi sarebbe monca, diffettosa, dappoiche escluderebbe arbitrariamente da/la sua sfera I 'elemento logico, che deve sempre concorrere, invece, per la determinazione esatta dei significa/o de/la legge". 5
.
O art. 1.027 do Código Civil6 não pode ter maior alcance que o de prevenir as interpretações ampliativas e sobretudo as analógicas, para que a
transação limite o seu efeito aos fatos a que alude, e não se mude em norma
diferente de fatos diversos, passados ou futuros.

"La rego/a tramandataci da alcuni giureconsulti che le transazioni
devono interpretarsi restrittivamente", escreve Butera, "e solo esatta in
quanto /e si dá i/ senso che /e transazioni sono riferibii a/l'oggetto, su cui
/e parti hanno transatto, senza che si estenda a cià de quo cogitatum non
est. Come tale la rego/a non e propria delle transazioni, ma di ogni contralto in generale". 7
Um sofisma que, no caso em exame, precisa ser cuidadosamente evitado, é o que confunde a questão de quo cogitatum fuit, procurando fazer
crer que a transação não se estende além daquilo que se controverteu na demanda. A verdade é outra: a transação não se estendeu além daquilo que
nela própria se regulou, e que pode ser mais ou menos do que a matéria
controvertida na lide. A transação tem, sob muitos aspectos, a posição e a
eficácia da sentença; assim como se encontra no dispositivo desta o âmbito
da res iudicata, assim é no instrumento da transação que se definem as
questões sobre que se implanta a segurança jurídica.
Note-se, mesmo, que sendo a transação um acordo por meio do qual
as partes põem fim ao litígio fazendo-se concessões mútuas- concessões
que, muitas vezes, não eram reclamadas na ação, nada mais natural, lógico
e provável, do que incluírem-se nas concessões renúncias de direito, desistência, soluções para outras lides possíveis, tudo no interesse daquela segurança de relações que move as partes a transigirem entre si. Regular matéria
estranha à controvérsia não é, pois, apenas possível, é comum nas transações; e seria retirar-lhes toda eficácia o privá-las de efeito quanto a essa
parte essencial. Acrescente-se que o equilíbrio das concessões recíprocas
ficaria rompido, e desfeita a eqüidade do pacto, se de tudo que as partes

5
6
7

L 'interpretazione de/la legge, IV, § 128.
Art. 843, CC/2002.
yo Transazione inDigesto italiano, pâg. 1.765.
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acertam apenas retivéssemos como válido o que dissesse respeito, diretamente, ao litígio e à sua extinção.
7. Pareceu a alguns escritores que a cessação da lide fosse o fim precípuo da transação. A exagerada assimilação desse instituto à sentença, que
com ele tem, realmente, tão importantes relações, terá levado a essa conceituação, rejeitada pela boa doutrina, e incompatível com as funções que a
transação desempenha na vida jurídica. Pode dizer-se que o fim a que visa a
transação quer judicial, quer extrajudicial, é produzir a segurança nas relações jurídicas que se apresentam duvidosas às partes nelas implicadas. A
existência de uma res dubia é, assim, o pressuposto da transação; as concessões recíprocas são o seu instrumento; a segurança jurídica, o seu fim. O
que BUTERA bem exprimiu nestes termos:
"La transazione, invece, ecaratterizzata dai concorso cumulativo
di due condizioni, cioe la res dubia e /e concessioni reciproche, convergenti nell'único fine che edi por termine ali incertezza dei rapporto." 8

Nenhuma dúvida pode existir, à vista do exposto, sobre o alcance da
transação avençada em 1918, quanto a outros vícios de que estivesse, porventura, eivado o contrato de transferência de ações. Ares dubia era a validade do contrato de 1913; dela se questionava com alegação de coação, e
quando as partes decidiram pôr termo à contenda estipulando nova transferência aos R. R. de ações restantes aos A. A., o que se visou foi substituir
pela certeza a incerteza da relação anterior, fazendo-a convalescer do vício
alegado e de outros que nela se pudessem apontar.
É interessante notar que CHIOVENDA, ao estudar a possibilidade de
se propor uma nova ação anulatória de ato jurídico, baseada em vício diferente do que na primeira ação se alegara, conclui com estas palavras que,
mutatis mutandis, esclarecem perfeitamente o nosso caso:
"Ai possibili inconvenienti di questa reiterazione indefinita di
giudizi puà rimediare ii convenuto chiedendo in via riconvenzionale
una sentenza che dichiari valido /'atto in generale. "9

No caso em exame, a lide terminou por transação em vez de sentença,
mas visou-se e atingiu-se o mesmo resultado considerando "válidos e sem
vício algum todos os atos impugnados". A interpretação desse dispositivo,
por mais estrita que seja, não pode obliterar a verdadeira intenção das par-

8
9

Loc. cit., pág. 1.749.
/stituzioni di Diritto Processuale Civile, I, pág. 331.
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tes, que as palavras usadas fielmente traduzem, e que foi como sói acontecer nas transações, tolher o estado de incerteza provocado pela demanda e
tornar indiscutível daí por diante o ato jurídico.
8. Não se dirá, tampouco, que o beneficio conferido por lei à parte prejudicada, de rescindir a compra e venda em que houve lesão enorme ou enormíssima, é irrenunciável, e portanto inatingível pela desistência contida na transação.
Reza a Ord., IV, 13, § 9°:
,"E posto que as partes renunciem o beneficio desta Lei, ou digam nos contratos, que fazem doação da maioria, que a cousa mais valer: e posto que se diga, ou se possá provar, que saibam o verdadeiro
preço da cousa, todavia as partes poderão usar do beneficio desta Lei,
não sendo os Oficiais, de que acima fazemos menção. E a tal renunciação, doação ou certeza havemos por nenhuma, posto que nestes caso
outra cousa seja determinada por Direito Comum."

A questão que se levanta para boa inteligência da primeira parte desta
lei é a seguinte: proíbe a Ord. que se renuncie ao beneficio rescisório apenas no mesmo instante em que se estipula o contrato lesivo, ou proíbe. mesmo a renúncia posterior, em ato jurídico distinto?
9. Muito lacônica é a observação de Melo Freire; "ut huic beneficio
renuntiari non possit, ead. Ord. ". 10
· Mas já os antigos autores aprofundaram e resolveram cabalmente o
problema, postulando que a única renúncia incabível é a que se faz contemporaneamente com a estipulação. É óbvia a razão da disposição proibitiva:
se a lesão decorre da simpleza de uma das partes, quem logrou obter dela o
negócio iníquo, de modo igual alcançaria uma declaração de desistência do
beneficio rescisório. A ratio iuris não é diversa da que inspira a Ord. IV, 61, §
8°, ao proibir a renúncia aos beneficias do senatus consulto veleiano, nem,
sob outro aspecto, da que impede a renúncia à prescrição em curso, ou à anulação de atas por vícios de consentimento contemporâneos da renúncia.
ALMEIDA e SOUSA (Lobão) estudou a questão percucientemente
nas Notas a Mel/o:
"É bem notável dizer o dito § 9" que as partes não possam renunciar os beneficios destas, nem doar a maioria do preço nos contratos:
aqui está o mistério da proibição: olha o legislador os vendedores oprimidos da pressante urgência quando assim sacrificam os seus bens a
preço diminuto: por isso diz, que não poderão renunciar a lei, nem doar

1O Inst. Iuris Civ. Luz., IV, e, § 17.
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a maioria do preço nos contratos, porque a mesma causa os arrasta também ao sacriflcio dessa renúncia ou doação; nesta inteligência, nada hã
que obste a que depois do intervalo, tendo jã cessado a necessidade, e
respirando jã livre o vendedor, ele possa expressamente renunciar por
novo ato a lesão, ou doar a maioria do preço, como também demonstrou
o nosso MORAIS, De Exec. L. 5, sub. n° 22, Silv. ao mesmo§ 9", n° II,
depois do nosso grande PINELLO e COVARRUVIAS." 11

SILVA PEREIRA, 12 depois de afinnar concisamente: "Lesão se pode
intentar ainda que as partes a renunciem nos contratos que fizerem", expõe
as distinções que fazem os doutores sobre a validade da renúncia no mesmo
ou em diverso instrumento, e sobre a restrição da irrenunciabilidade a certos casos e condições, para concluir que no direito pátrio a proibição versa
sobre o pacto a que adere a renúncia ao beneficio:
"Sed de iure nostri Regni, dispositione iuris communis reiecta, et
sublatis distinctionibus supra latis, proihibitum fuit pactum cum renuntiatione laesionis, ex eo quia contra bonos mores est ut laesio infra di. midium renuntietur."

Outra não era a opinião de VALASCO, quando afinnava:
"Verum tamen hoc argumento nõ obstãte, pulo indagatione laesionis ultra dimidiam. quia istud remediu. quidquid sit de iure communi, quo
attento potest renuntiari a partibus, attamen de iure Regio nequaquam potest renuntiari, nec tacite, nec expresse, ut per Ord. lib. 4, lit., 30 § 5." 13

10. Seria, aliás, absurdo que se proibisse a renúncia ex intervalo ao
beneficio da lesão, e ainda mais absurdo que se compreendesse na proibição a faculdade de transigir sobre o contrato lesivo. Se o negócio eivado de
dolo, coação ou qualquer outro vício convalesce com o decurso do tempo,
com a transação e com a simples renúncia aos meios anulatórios, porque
escapariam à regra os negócios lesivos em que a prescrição pode operar um
saneamento inteiramente eficaz?
Uma coisa é a renúncia contemporânea do vício, outra a renúncia
posterior. Naquela, tolhendo a eficácia ao ato amissivo, influem as mesmas
causas (dolo, coação, simpleza) que invalidam o negócio principal. Nesta,
esclarecido o ânimo, pesados os interesses, atuam causas livres que podem
legitimamente aconselhar a desistência. Especialmente se a desistência ocorre

Op. cit., I, pãg. 238.
Repertório das Ordenações, II, pãg. 94.
13 Praxis partitionum et co/lationum, 40, II.
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em transação, podem as concessões reciprocamente feitas compensar melhor, na balança das utilidades, o prejuízo sofrido, do que a ação anulatória
com os efeitos restitutórios que se seguem.
Assim, penso que nenhum dos argumentos concebidos para elidir a
exceptio litis per transactionemfinitae tem no caso o menor cabimento: a
interpretação das transações não pode ampliar seus efeitos além da intenção manifesta das partes, é verdade, mas a que se impõe à simples leitura do
instrumento público ora examinado não é mais que declarativa, isto é, não
precisa estender ou encurtar o sentido das palavras; e quanto à possibilidade de renunciar ao benefício da lesão, não só é certo que ela foi sempre admitida ex-intervalo, como jamais a proibição impediria que o vício se
purgasse por obra de uma transação.
11. Concluo, por conseguinte, o exame da primeira questão contida
na espécie controversa, reputando a ação improponível por versar sobre
matéria que foi objeto de transação.
IV

Admissibilidade de ação fundada na Ord. IV, 13
12. Afastada, porém, grafia argumentandi, a exceção derivada da
transação, cumpre-nos examinar se no contrato de 1913 ocorre a lesão
enormíssima de que se queixam os A. A. e bem assim se lhes é possível
mover ação rescisória fundada naquele vício, depois de decorridos 29 anos
do contrato e de abolido o instituto da lesão do nosso Código Civil.
Comecemos pelo problema de direito transitório, que tanto tem agitado o
foro brasileiro, sem que os escritores e juízes uniformizem jamais o seu parecer.
13. A lesão enorme e enormíssima constituía, nos termos da Ord., IV,
13, um vício capaz de fulminar os contratos comutativos, assim como o
dolo ou a coação fulminam quaisquer contratos. Na técnica pouco apurada
do tempo fala-se em nulidade, anulabilidade ou rescindibilidade indiferentemente; a ação fundada na lesão enorme prescrevia, ex vi da Ord. cit., § 5°,
em 15 anos, e a fundada em lesão enormíssima em prazo que a lei não determinava e que de modo diverso era entendido pelos autores.
Quanto às diferenças entre uma e outra figura, a lei só as apontava rio terreno das sanções: a parte lesada enormemente podia mover ação contra quem
com ela contratara, e o réu podia restituir a coisa ou compor o valor justo; a
parte lesada enormissimamente tinha ação contra quem detivesse a coisa, para
pedir a sua restituição com os frutos produzidos desde o contrato. Para que o
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negócio fosse considerado lesivo era necessário que uma das partes fosse enganada "além da metade do justo preço"; havia, então, lesão enorme; para que
houvesse lesão enormíssima é assaz duvidoso quais fossem os requisitos indispensáveis e os próprios escritores antigos queixam-se da obscuridade do direito pátrio. Parece, porém, certo que a enormíssima era a lesão que excedia
em iniqüidade o critério da metade do preço, a ponto de se poder presumir nela
o dolo, dolus re ipsa. Esse é o ponto que avulta no raciocínio dos autores, e
dele não podemos abstrair um só instante para a boa compreensão dos problemas que a natureza da ação de lesão, dentro em pouco, nos levará a meditar.
14. Em tempos mais modernos, evoluem as idéias num rumo adverso
ao instituto da lesão e, ao se elaborar o Código Civil, está decidida a sua supressão dentre os vícios dos atosjurídicos. Erro, dolo, coação, simulação e
fraude esgotam a relação dos defeitos conducentes à anulação dos atos, e a
lesão como figura autônoma desaparece do nosso direito civil.
Pergunta-se agora: é admissível que, vigente o Código Civil, venha
alguém propor a anulação de contrato celebrado antes da sua entrada em vigor, alegando como vício aquela lesão enorme ou enormíssima que desapareceu das nossas leis?
O problema foi examinado no país diversas vezes, e a autoridade dos bons
escritores num e noutro sentido, bem como a autoridade dos julgados. Garba, na
obra que tanta influência tem tido entre nós, assim opinou expressamente:
"Dei casi nei quali si debba ammeltere la rescisione per lesione
enorme, si deve giudicare secando la /egge solto i cui impero venne
posto in essere i/ contralto che si vuol rescindere." 14

Ele próprio, entretanto, expõe e debate as opiniões contrárias de MEYER,
WEBER e BAUER:
"/ quali vorrebbero invece rego/ata la rescisione per lesione
enorme da/la legge vigente nel giorno in cui la relativa azione viene
proposta in giudizio, la quale opinione venne anche accolta da/la legge
transitaria badese de/ /809." 15

A divergência - que prossegue entre os juristas posteriores - deflui das
teorias que cada um acolhe para disciplinar os conflitos de leis no tempo. A uns
parece que as condições de validade de um contrato e bem assim os seus efeitos
jurídicos fixam-se no momento da sua formação e não podem ser alterados por
leis posteriores (GARBA, ROUBIER, e entre nós PAULO DE LACERDA e

14 Teorie de/la irretroattività dei/e /eggi, IV, pág. 265.
15 Op. cit., pág. 263.
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CARVALHO SANTOS). Outros, atentos à doutrina de que as nonnas de ordem
pública sempre retroagem, como bem esclareceu nclinam-se para a inadmissibilidade da argüição da lesão depois de suprimido o instituto, ou então, aplicando a teoria do direito adquirido, entendem que pedir a rescisão do contrato lesivo
era mera faculdade e não direito adquirido, de modo que, mudada a lei, pela
nova se rege. É esta a opinião de CLÓVIS BEVILÁQUA:
"Depois da vigência do Código é que se não poderá propor ação sob
tal fundamento, porque a lei nova, pelo fato de desclassificar a lesão de entre os vícios dos atos jurídicos, fez desaparecer a faculdade, que o lesado tinha, de agir, mas da qual não quis usar em tempo oportuno." 16
15. Opino na questão do seguinte modo: não é verdade que as condições de validade e os efeitos jurídicos do contrato fiquem definidos pela lei
em vigor ao tempo da sua fonnação. Numerosas vezes, o que inspira a lei
nova é justamente a necessidade de alterar certos efeitos derivados de contratos já estabelecidos, e nenhum intérprete recusa à nonna, em casos tais, o
efeito retroativo. Temos tido disso exemplos numerosos: as leis que fixam
uma taxa máxima de juros, as que proíbem cláusulas de pagamento em
ouro, a que dá direito à renovação da locação de imóveis destinados a estabelecimentos comerciais, e várias outras, alcançam os contratos já anterionnente celebrados e modificam profundamente os seus efeitos, e todos
sentem que, de outro modo, seriam frustradas as intenções do legislador.
Na verdade, para decidir da retroatividade de uma lei, sempre que o legislador não deu expressamente a norma transitória, devemos indagar, com
os recursos interpretativos de que dispomos, qual terá sido a vontade da lei:
visou ela modificar certos efeitos jurídicos, derivados da lei ou dos contratos
anteriores, ou visou modificar o modo, as condições em que tais efeitos se
produzem: Quando a lei, para a produção de um certo efeito jurídico, exige
um requisito novo, ou suprime um que anteriormente se exigia, ou altera o
modo de produção do efeito, ou lhe modifica os pressupostos de direito e de
fato, estamos, geralmente, em presença de uma lei irretroativa, isto é, de uma
lei que não alcança os efeitos engendrados pela lei anterior. Quando, pelo
contrário, a lei nova vem modificar não o modo por que se produz o efeito jurídico, mas o próprio efeito jurídico, então, via de regra, a vontade do legislador foi submeter à norma nova mesmo as relações jurídicas anteriormente
constituídas, e à lei se há de reconhecer inteira retroatividade.

16 Soluções Práticas de Direito, I, pág. 135, nota.
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À luz dessa observação fica plenamente esclarecido por que razão,
por exemplo, os nossos tribunais reconheceram a retroatividade da chamada "lei de luvas" (Decreto n° 24.150, de 20 de abril de 1934), a qual inovava
profundamente os efeitos da locação, e do mesmo modo se explicam sem o
apelo constante à obscura noção de ordem pública, os casos de retroatividade que a consciência jurídica impõe ao juiz, malgrado os tropeços criados
pelas doutrinas, especialmente pela do direito adquirido.
16. Ninguém melhor que SAVIGNY ditou critérios ao intérprete na dificil matéria da retroatividade das leis. 17 Sua distinção das normas em duas categorias - normas relativas à aquisição dos direitos, normas relativas à
existência ou ao modo de ser dos direitos- exprime sob outra perspectiva a diferenciação a que aludimos, entre normas que inovam as condições de produção de efeitos jurídicos, e normas que modificam os próprios efeitos jurídicos.
"Chiamamo rego/e sull'esistenza dei diritti innanzi tutte quelle, che
concernono la contraposizionefra /'esistere o i/ non esistere di um istituto
giuridico, cioe /e /eggi con le quali viene abolito interamente un istituto
giuridico vigente per I 'addietro; inolter que /Ie che, senza abolire un istituto giuridico, ne modificano essenzialmente la natura, cioe quelle rego/e
che concernono la contrapposizione di due modi diversi di essere
deli 'istituto giuridico. No i a.ffermiamo, che per tutte queste rego/e e impossibile considerare como principio direttivo i! mantenimento dei diritti acquisiti (l 'irretroattività), come si fa per /e regole sul! 'acquisto dei diritti,
perocche /e leggi piú importanti di questa specie, se si volesse applicarle in
questo senso, non avrebbero valore alcuno." 18
Está neste caso a norma que aboliu o instituto da lesão no direito brasileiro. Segundo a teoria de SAVIGNY, ela é uma das que dizem respeito à existência dos direitos, e por conseguinte o seu império incide sobre as relações
jurídicas já constituídas, o que exprimimos dizendo que ela se refere aos efeitos jurídicos, e não ao modo por que eles se produzem. A rescindibilidade decorre, nos contratos comutativos, segundo a lei antiga, da lesão no preço ultra
dimidiam partem; a lei nova estabelece que os contratos não são rescindíveis
por lesão, e suprime este instituto; a conseqüência é clara: os contratos que
apresentavam esse vício convalescem, pois aquilo que se considerava impeditivo da eficácia da convenção já não é mais relevante para o direito.

17
18

Sistema de/ diritto romano attuale, VIII, § 384.
Op. cit., VIII,§ 398, págs. 521 e 522.
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17. Nem se diga que a teoria do direito adquirido conduz a conclusão
diversa; a base desta doutrina está na diferenciação entre o "direito adquirido", a "expectativa" e a "faculdade", e mais razão assiste aos que, como
CLÓVIS BEVILÁQUA, reconhecem à parte lesada uma simples "faculdade", exposta ao vigor da lei nova, do que aos autores que reconhecem às
partes contratantes um bloco indivisível de direitos, todos adquiridos no
momento da formação do contrato.
A doutrina defendida por tantos escritores, que faz da distinção em leis
públicas e privadas o único critério diferenciador das leis retroativas e irretroativas, igualmente sufraga a conclusão a que chegamos, pois a supressão
da lesão enorme do nosso direito civil correspondeu a uma certa concepção
da liberdade de contratar a da iniciativa livre nas transações, em que logo se
manifesta o caráter público da lei, e a sua conseqüente retroatividade.
É, pois, indubitável que, suprimido o instituto pela promulgação do
Código Civil, nele não mais se pode apoiar o pedido de rescisão do contrato
anteriormente concluído. Cumpre-nos agora examinar, para satisfazer a
consulta, qual seria o prazo dentro de que a demanda seria proponível se a
ela não se opusesse o direito novo.

v
Ato de comércio e prescrição
18. Mesmo que fosse admissível a propositura de ação fundada em lesão enorme ou enormíssima, depois de abolido esse instituto pelo Código
Civil, seria necessário verificar se o contrato ora impugnado está ou não na
categoria dos atos de comércio, para os quais vigora a norma do art. 220 do
Código Comercial: 19
"A rescisão por lesão não tem lugar nas compras e vendas celebradas entre pessoas todas comerciantes; salvo provando-se erro, fraude ou simulação."

Essa regra, que se funda na inadmissibilidade da presunção de simpleza quando as partes são comerciantes, isto é, pessoas avisadas nas práticas do seu oficio, estende-se por analogia a qualquer contrato comutativo

19 Revogado pelo novo Código Civil.
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em que a alegação de lesão seja possível. De sorte que a lesão não é alegável como vício autônomo, para invalidar atos de comércio.
É o contrato de 1913 um ato de comércio? Da resposta a essa questão
deflui conseqüência importantíssima, pois se ele como tal se caracterizar,
nem se pode admitir a existência do vício capaz de induzir à nulidade, nem se
poderia fugir às conseqüências do art. 442 do Código Comercial,20 que reza:
"Art. 442. Todas as ações fundadas sobre obrigações comerciais
contraídas por escritura pública ou particular prescrevem não sendo intentadas dentro de vinte anos."

Podem surgir dúvidas no espírito do julgador quanto à natureza civil
ou comercial de uma simples transferência de ações de sociedade anônima,
mas, no caso ora em exame, não é lícito tomar à parte, como um ato autônomo, a transferência operada, abstraindo-se das outras operações simultaneamente concluídas, e que formam com ela um todo indivisível.
O Contrato de 1913 é um ato complexo, em que os vários elementos
postos em ser, reciprocamente se equilibram e compensam, condicionando
o mútuo interesse das partes. Nele não podemos ver um "mútuo", uma
"quitação" liberalmente dada, um pagamento de créditos dos diretores,
uma transferência de ações. Todos esses elementos figuram no contrato,
mas nenhum deles seria aceito pelas partes se, como operações complementares, não fossem previstos e incluídos todos os demais.
Essa unidade, que faz do contrato de 1913, não um conglomerado de
atos jurídicos independentes entre si, mas um contrato sui gene ris, formado
de operações financeiras inseparáveis, é essencial para se compreender,
não só- como adiante veremos- a inaplicabilidade da lesão ao caso configurado, como também o caráter comercial da transferência de ações efetuadas. Pouco importa que o mútuo de í 80.000 tenha sido feito à Companhia
e que as ações tenham sido transferidas pelos acionistas. A identidade de
interesses existentes, no caso, entre os acionistas e a Cia., faz com que a
vantagem dada a uma justifique ou equilibre o sacrifício feito por outros,
tal como diariamente estamos vendo na prática comercial, em negócios
cuja comutatividade só não está rompida porque temos de adicionar aos interesses de uma sociedade o dos sócios, que de outro modo se beneficiam.
Note-se, aliás, que a jurisprudência tem clareado largamente esta
questão, no sentido que estamos apontando, e o Código de Processo Civil

20 Revogado pelo novo Código Civil.
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no seu art. 36221 consagrou a interpenetração dos interesses e direitos do
sócio e da sociedade, no que toca à renovação dos prazos locativos.
Tenho, pois, como certo que o contrato de 1913 não pode ser visto
como uma congérie de atos jurídicos distintos entre si, mas como um ato
complexo, do qual não podemos separar a transferência de ações. Ora, não
há quem possa negar o caráter mercantil a esse ato complexo. Nele se coordenam operações várias, atinentes à empresa de fábrica, que é a Cia. C., e
os atos que, isolados, poderiam parecer atos civis, sofrem a vis atractiva do
negócio principal e são atos de comércio indiscutíveis.
Mesmo que se admitisse, portanto, a existência material do vício capaz de autorizar a rescisão intentada, a ação não seria intentável dada a natureza comercial da operação, além de estar irremediavelmente prescrita
decorridos 20 anos da conclusão do contrato.
VI

Natureza da ação civil e prescrição
19. Se não fosse comercial, mas civil, o contrato celebrado em 1913, seria de se indagar a natureza da ação de lesão enormíssima para decidir da prescrição. É vã a pesquisa dos autores antigos para estabelecer a norma vigente no
direito anterior. Escritores dos mais autorizados sustentam a natureza real da
ação, fundados na sua proponibilidade contra o terceiro adquirente, e outros de
não menor valia sustentam a natureza pessoal, sob a alegação de que a seqüela
é própria também das ações in rem scriptae. Outros pretendem que, embora
pessoal in rem scripta, a ação de lesão enormíssima está sujeita ao mesmo prazo de 15 anos que a Ord., IY, 13, § 5°, estabelece para a lesão enorme.
O problema, a nosso ver, deve ser colocado de outro modo. O que caracteriza a lesão enormíssima? MELLO FREIRE, e com ele muitos outros
autores, aponta uma característica apenas: a obrigação de restituir os frutos
engendrados pela coisa desde a época do contrato, e não - como na lesão
enorme- desde o início da lide. Outros, cotejando o § Io e o § 1Oda Ord. IV,
13, concluem que na lesão enorme a parte lesada terá de aceitar, ou a repetição da prestação dada, ou a composição do justo valor, enquanto na lesão
enormíssima poderá exigir sempre a restituição precisa da coisa.

21

Art. 1.218, CPC.
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Ora, é evidente que essas características referem-se aos efeitos da lesão enormíssima, mas não diferenciam o instituto conceitualmente, nem
lhe explicam, tampouco, o fundamento.
"Qual é a lesão enormíssima?", pergunta COELHO DA ROCHA,
"Nem a lei diz, nem os praxistas se têm atrevido a fixá-la". 22
Inclinam-se os escritores a reconhecer, entretanto, uma lesão enormíssima naqueles casos em que é consideravelmente excedida a desproporção taxada como enorme; e analisando a essência do instituto,
identificam sistematicamente a lesão enormíssima ao dolo, fazendo do defeito objetivo uma presunção iuris et de iure da ocorrência daquele vício da
vontade (dolus re ipsa).
Ter-se-ia, desse modo, na lesão enormíssima o único caso de dolo
presumido tolerado pela legislação. 23
"Nam ex Laesione enormissima", diz SILVA PEREIRA no seu conhecido Repertório, "semper praesumitur dolus". "Iste dolus preasumptus ex
enormissima laesione aequiparatur dolo ex propositu et vero."
"Et ex hac interventione do/i, contractus a principio corruit, et annullatur, tanquam sifactus non esset."24
Vê-se, pois, que a lesão enormíssima sempre participou mais intimamente da natureza do dolo do que da natureza da lesão enorme. Desta tinha
a aparência, a caracterização objetiva. Daquele tinha os efeitos jurídicos.
De modo que, no tocante ao prazo prescritivo, seria mais lógico que seguisse o prazo da ação de dolo, do que o prazo especial de 15 anos criado para a
de lesão enorme.
Ora, dessa assimilação que somos levados a fazer, da lesão enormíssima ao dolo, resulta um efeito capital para o caso que examinamos, pois é
evidente que, se o vício de lesão enormíssima for argüível depois do Código Civil, o prazo que neste se concede à ação anulatória do dolo será necessariamente aplicável à ação fundada na lesão enormíssima anterior.
De fato: reconhecemos que a lesão enormíssima é dolo presumido, e
que, por isso, a ação fundada naquele vício devia estar sujeita à prescrição das
do dolo; sabemos que o Código Civil baixou a 4 anos a prescrição das ações
para anular os pactos dolosos, e que esse prazo reduzido foi aplicado aos con-

22
23

24

Direito Civil Português, II,§ 737.
LACERDA DE ALMEIDA, Obrigações, § 56, págs. 228 e segs.; M. I. Carvalho de
Mendonça, Doutrina e Prática das Obrigações, 2° vol., pág. 228.
S. V. Lesão enormíssima.
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tratos concluídos antes da nova lei; somos forçados a concluir que o mesmo
prazo extingue a ação de lesão enormíssima, pois não seria admissível que o
dolo presumido convalescesse em tempo mais longo que o dolo real.
De sorte que, mesmo aceitando, para argumentar, que o vício de lesão
ainda fosse argüível depois do Código Civil, e que fosse de natureza civil o
contrato de 1913, ainda assim estaria prescrito o direito dos autores, pois o
prazo da ação é o mesmo da de dolo, e este foi reduzido a 4 anos desde 1917.

VII
Contratos em que pode haver lesão
20. Examinemos agora, por fim, o mérito mesmo da causa, para verificar se, no contrato de 1913, poderia ter sido apontado o vício de lesão
enormíssima, afastadas que fossem todas as preliminares.
Parece-nos certo que, mesmo inexistindo a transação descrita na consulta, se a ação fosse proposta na vigência do direito anterior, os autores decairiam dela por não existir lesão no negócio avençado.
De fato, o vício de lesão enorme ou enormíssima é peculiar à classe
dos contratos comutativos, isto é, aqueles em que o interesse e por conseguinte a obrigação de cada uma das partes nasce da expectativa de um correspectivo equivalente, oferecido pela outra parte. Quer se dê à lesão
caráter puramente objetivo, levando em conta como defeito do ato apenas a
desigualdade econômica, que nem aquiescência das partes pode legitimar,
quer se lhe dê caráter subjetivo, resguardando através de um elemento objetivo, a simpleza, a rusticidade do contratante lesado, o certo é que a essência da lesão sempre estará na quebra da comutatividade, no rompimento
do equilíbrio econômico das prestações.
Daí resulta que a lesão é inconcebível nos contratos não comutativos.
Basta que o móvel de uma das partes, ao contratar, seja algo que a contraprestação não representa integralmente, ou que se haja assumido um risco
capaz de alterar profundamente a lucratividade do contrato, para ser inaplicável ao caso a norma que toma anuláveis os atos lesivos. Passa, nesse
caso, a ser duvidoso o valor de uma das prestações, quando não o de ambas.
A consciência do risco, a eventualidade do ganho, criam entre o que uma
parte dá e o que espera ou recebe, uma proporção tão subjetiva que nenhum
critério constante se lhe poderá aplicar.
"A melhor regra é que só seja excluída a lesão naqueles contratos em
que seja impossível conhecer-se o valor das coisas que constituem seu ob-

260

SAN TIAGO DANTAS

jeto. Assim não podem ser rescindidos por lesão: a) os contratos aleatórios;
b) a transação". 25
21. Basta examinar, nos seus elementos constitutivos, o contrato de
1913, para compreender o seu caráter aleatório e a conseqüente inaplicabilidade da lesão, Para apontar tal vício, seria mister decompor o contrato nos
elementos que ali se acham indissoluvelmente ligados, e tomando da transferência de ações como se fosse um negócio autônomo, nele apontar uma
cessão de efeitos móveis sem pagamento de preço. Mas semelhante decomposição, se aplicada aos contratos que ordinariamente se concluem, faria nascer uma lesão em cada canto, pois não é raro que o correspectivo de
uma operação por nós consentida esteja num ato diverso que ao mesmo
tempo é praticado em nosso favor.
Transfiro a Caio um bem imóvel e ele, além de uma pequena quantia
que me paga, admite-me como gerente da oficina que dirige. É certo que alguém, raciocinando com inexatidão, poderá excogitar nessa venda uma lesão, mas se a operação foi tratada como um todo, dela não poderá ser
deduzido, para apreciação isolada, um dos negócios de que se compõe.
O contrato de 1913 foi um ato complexo, plurilateral, em que o equilíbrio de interesses se obteve à custa de serviços, de bens, de cooperação de
várias naturezas. A Companhia C. ia à falência; seus acionistas e diretores
não podiam com recursos próprios salvar o patrimônio comum, e a firma
D. & F. não só concedeu meios financeiros e técnicos, como proporcionou
aos diretores e acionistas benefícios pecuniários imediatos. Não daria ela,
porém, esse auxílio à Cia. se a não pudesse dirigir, e como complemento da
operação foram-lhe, então, transferidas as ações.
Que essa operação complexa, era aleatória para D. & F., não há dúvida. O valor das ações, a remuneração de sua colaboração técnica e financeira, dependia do êxito da administração então organizada.
E menos pode, ainda, existir dúvida de que as coisas dadas de parte a
parte são incertas no seu valor, o que torna impossível examinar qualquer
aspecto lesivo que se quisesse dar ao contrato.

25

M. L CARVALHO DE MENDONÇA, op. cit., pág. 229.

PERDA DE USUFRUTO E ADMINISTRAÇÃO
DE BENS DE FILHOS MENORES

PERDA DE USUFRUTO E ADMINISTRAÇÃO
DE BENS DE FILHOS MENORES
I
1. No inventário de um pai-de-família, que houve filhos de dois casa-

mentos, foi arrolada como bem do espólio uma usina de eletricidade, montada pelo de cujus com recursos financeiros tirados de uma indústria
pertencente, em partes iguais, a ele e aos filhos do seu primeiro leito. Trata-se, em última análise, de saber, à vista das circunstâncias narradas na
consulta, se a usina- e quaisquer outros bens nas mesmas condições- deve
ser conferida ao acervo hereditário integralmente ou se, tendo sido aplicados nela os frutos engendrados por um bem de que o inventariado apenas
possuía a metade, deve ela também ser conferida por metade.
Está bem esclarecido, segundo a consulta, que a montagem da usina
foi custeada pela empresa, e bem assim a aquisição da queda d'água, de
onde provém a energia aproveitada.
2. Sou de parecer, s.m.j., que a usina pertence, metade ao de cujus, e
metade aos filhos do primeiro leito, devendo ser feita correção do arrolamento nas "declarações finais" do inventário; e assim penso pelas razões
que passo a expor.

n
3. O estabelecimento industrial, com cujos recursos fmanceiros foi adquirida a usina de eletricidade em questão, pertencia ao de cujus e à sua primeira
mulher, com quem em casado no regime de comunhão universal. Falecida a
esposa, foi deferida sua herança aos filhos do casal, os quais houveram a metade do estabelecimento, cabendo a outra ao viúvo por força de sua meação.
Não terminara, porém, ainda o inventário, continuando a comunhão
hereditária entre os herdeiros e o viúvo, quando, a 26.12.1923, veio este a
convolar segundas núpcias, sob o regime legaJ de separação de bens. Dias
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depois homologou-se a partilha, mas, apesar de fixados os quinhões hereditários, continuaram os herdeiros e o pai na indivisão em que até ali se encol'ltravam, exercendo este em seu próprio nome, como sempre fizera, a
indústria comum. Convém notar que, dos filhos, apenas um atingira a
maioridade quando se ultimou a partilha, tendo, portando, o pai deliberado
pelos outros quanto ao prosseguimento da indivisão.
4. É aí que se nos depara o exame da primeira questão relacionada
com a consulta: os direitos do pai sobre os bens dos filhos do primeiro leito,
que ele ficou a administrar. Se reconhecêssemos ao pai o usufruto legal sobre esses bens, os frutos engendrados por eles durante a menoridade de
cada filho pertenceriam ao pai como usufrutuário, e o nosso exame se reduziria ao período posterior à cessação do pátrio poder.
Parece-me certo, porém, que o pai, recasando-se antes de julgada a
partilha, incidiu nas sanções do art. 225 do Código Civil 1 e se tornou, por
conseguinte, mero administrador daqueles bens adventícios.
De fato, o que a lei civil exige sob as palavras "fazer inventário do casal e dar partilha aos herdeiros", é q!lle o viúvo deslinde os seus direitos dos
direitos dos filhos, pondo termo ao estado de indivisão hereditária, e essa
indivisão se mantém, como preceitua o art. 1.580 do mesmo Código, 2 "até
se ultimar a partilha", isto é, até passar em julgado a sentença que servirá de
base ao pagamento dos quinhões. Se a sentença de partilha, no caso em
exame, não fora sequer proferida, o pai ainda não atendera à obrigação indispensável de "dar partilha aos herdeiros", da qual dependeria a conservação do seu usufruto legal sobre os bens dos filhos do primeiro leito.
5. É verdade que uma opinião tradicionalista, agasalhada em arestos
como o acórdão de 14.10.1925 da Relação de Minas (in Rev. Forense, vol.
45, pág. 537), tem sustentad,o, entre nós, a necessidade de uma sentença judicial impondo a perda do usufruto cominada no art. 225. 3
Funda-se a exigência no art. 228, parágrafo único, 4 1a parte, que reza:
"Cabe aos interessados promover a aplicação das penas comi na-

das nos art.s. 245 e 226."

I
2
3
4

Não há equivalente no novo Código Civil.
Art. I. 791, CC/2002.
Não há equivalente no novo Código Civil.
Não há equivalente no novo Código Civil.
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E o art. 225: 5
"0 viúvo ou a viúva, com filhos de cônjuge falecido, que se casar antes de fazer inventário do casal e dar partilha aos herdeiros, perderã o direito ao usufruto dos bens dos mesmos filhos."

Do primeiro desses textos parece defluir que as penas do art. 225 6 não
se aplicam se o não pedirem judicialmente os interessados. ·
Eis, a respeito, a opinião de CLÓVIS BEVILÁQUA: "Aos interessados compete promover a aplicação das penas prescritas pelo art. 225,7 isto
é, as que têm por objeto reprimir infrações cometidas por particulares, que
se casam não obstante legalmente impedidos de fazê-lo" (Código Civil
Com., 2°, pág. 101).
PONTES DE MIRANDA, por sua vez, escreve: ''No caso do art. 225, 8
o viúvo ou a viúva que se casou com infração do art. 183, XIII,9 não tem direito ao usufruto dos bens dos filhos do cônjuge falecido. O que os interessados podem pedir é a observância do art. 225, 10 porque, quanto à incidência,
não há dúvida que a houve, e não se há de pensar em pena, ou em qualquer
ato suscitador da perda do usufruto" (Direito de Família, I, 1939, pág. 254).
É fácil compreender as origens do erro em que incidem os que exigem
uma sentença cominatória da perda de usufruto paterno ou materno sobre
os bens dos filhos do primeiro casamento. Todos os autores que escreveram
sobre o direito de família antes do Código Civil consignam a exigência, a
qual decorre, no direito positivo anterior, de um Assento da Suplicação de
20.07.1780 resolvendo dúvidas que se levantavam na aplicação do Código
Filipino.
Diz o Assento:
" ... assentou-se por quase todos os votos que ainda que a pena
pelo mesmo fato esteja imposta pela lei, sempre se precisa sentença
declaratória do fato: porque de outra forma se executaria a pena sem
ser ouvido o réu com as defesas, que pode ter, contra os princípios do
Direito Natural" (in Auxiliar Jurídico, 1869, pãg. 274).

6
7
8

Não hã equivalente no novo Código Civil.
Não hã equivalente no novo Código Civil.
Não hã equivalente no novo Código Civil.
Não hã equivalente no novo Código Civil.

9

Art. I.523, I, CC/2002.

5

IO Não hã equivalente no novo Código Civil.
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O preceito legal sobre cuja aplicação se tomava assento era a Ordenação, livro I, título 88, § 8°, no qual se respeita a norma de direito substantivo
contida na mesma Ordenação, livro IV, título 98, § 6°, onde se dizia:
"Nem haverá outrossim usufruto dos bens dos filhos no caso, em
que não fizer por motivo da mãe deles inventário dentro de dois meses
do dia do falecimento dela, como dissemos no Livro primeiro, no título
88: Dos Juízes dos Órfãos,§ 8°: E mandamos."

Basta a leitura do preceito legislativo acima para revelar profunda alteração introduzida pelo Código Civil no tocante à perda do usufruto paterno
por falta de inventário dos bens do casal: a Ordenação tirava o usufruto independentemente de contrair o viúvo novo matrimônio, bastando que ele postergasse além de dois meses a realização do inventário; o Código, ao
contrário, só tira aquele beneficio ao viúvo que se recasa antes de dar partilha
aos herdeiros do cônjuge falecido. As duas situações são, na prática, muito
diversas, pois o novo casamento é um fato preciso, que não necessita serreconhecido em sentença judicial, enquanto a não abertura de inventário até
certa data, não só precisava ser reconhecida e declarada com autoridade,
como admitia escusas não raro capazes de evitar a imposição de tão rigorosas
conseqüências patrimoniais. Tão rigorosas, na verdade, que não se confinavam na perda do usufruto. Como diz a Ordenação, livro I, título 88, § 8°, o pai
ou avô que não fizesse inventário tempestivo seria "privado da herança dos
filhos ou descendentes" e - como entendiam os autores - "não só perdia o
usufruto", mas também a administração dos bens dos filhos" (Silva Pereira,
Repertório das Ordenações, t. 3, nota a, pág. 933; Borges Carneiro, Direito
Civil de Portugal, II,§ 189; Lafaiette, Direito de Família,§ 116, nota 533).
Era, pois, compreensível e útil que a imposição de tais sanções dependesse do prévio acertamento judicial da sua oportunidade, sob pena de virem depois os interessados reclamar, como seus, frutos percebidos pelo
pai, quando o tempo decorrido já não permitisse fixar com exatidão a falta
de inventário ou as causas, talvez justificativas, da sua protelação.
Seria, entretanto, absurdo que o mesmo se exigisse em face do direito
em vigor. Já o Decreto n° 181, que reformou o nosso direito de família, cominara a perda do usufruto e da administração dos bens dos filhos apenas
ao viúvo ou viúva que se recasasse, sem haver partilhado os bens do seu
primeiro casal, e a essa pena acrescentava outra, censurada pelo excessivo
rigor (CÂNDIDO DE OLIVEIRA, Direito de Família, 1916, pág. 250), de
perda de dois terços dos bens a que tivesse direito no mesmo inventário
(art. 99 do decreto citado). O Código Civil abrandou mais ainda o tratamento do caso. Aboliu esta última e desarrazoada pena; fez perder o usu-
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fruto, mas não tirou a administração ao pai, que se recasa sem haver
ultimado a partilha dos bens adventícios dos filhos.
Que sentido poderia ter, em face da norma atual, a exigência de uma
sentença cassando o usufruto paterno? A perda do usufruto depende de dois
fatos que, por sua natureza, deixam prova documental pública e irrecusável: a sentença de partilha e o casamento. Se este ocorreu antes de transitar
aquela em julgado, não há escusa que autorize a conservação do usufruto.
De modo que ajuizar uma ação com o fito de decretar a perda do usufruto,
fundada no artigo 225 do Código Civil, 11 seria o mesmo que pedir judicialmente o estabelecimento da comunhão universal entre cônjuges que se uniram sem impedimentos matrimoniais.
Outro, e bem claro, é o sentido do art. 228, parágrafo único, 12 pr.: na verdade, embora o pai haja perdido com o novo matrimônio, ipso facto, o usufruto dos bona adventícia, é possível que, dada a sua autoridade de administrador,
ele se confunda e retenha no seu próprio patrimônio. Quem pode vir a juízo
alegar a extinção dos direitos de fruição inerentes ao pátrio poder e reclamar os
frutos indevidamente percebidos? É ao que responde o artigo citado:
"Cabe aos interessados promover a aplicação das penas comi nadas no art. 225 (om.)." 13

Não há, pois, dúvida alguma de que o usufruto legal se perde pelo
simples fato do novo casamento sem partilha feita dos bens do cônjuge falecido, como têm, aliás, compreendido os nossos tribunais de apelação em
numerosos julgado (vd. especialmente o acórdão de 19 de janeiro de 1934,
da 63 Câmara da Corte de Apelação in Arq. Judiciário, vol. 30, pág. 156,
onde se lê: "A aplicação das penalidades constantes dos arts. 225 14 e 385 15
do Código Civil à perda do direito ao usufruto dos bens de sua filha, a menor Dulce- e da administração dos mesmos bens-, independe de ação proposta em juízo contencioso, visto que se não trata de perda ou suspensão do
pátrio poder, mas simplesmente de um de seus atributos" (sobre o art.
226, 16 também referido no parágrafo único do art. 228, 17 vd. Rev. dos Tribunais, vol. 51, pág. 494; vol. 88, pág. 399; vol. 90, pág. 346).

li
12
13
14
15
16
17

Não há equivalente no novo Código Civil.
Não há equivalente no novo Código Civil.
Não há equivalente no novo Código Civil.
Não há equivalente no novo Código Civil.
Art. 1.689, caput e II, CC/2002.
Não há equivalente no novo Código Civil.
Não há equivalente no novo Código Civil.
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No caso em exame, o pai, ao contrair segundo matrimônio, perdeu,
portanto, o usufruto dos bens dos filhos menores que tinha sob seu poder. Os
quinhões hereditários que lhe ficaram confiados, e que foram discriminados
na partilha decretada dias depois, frutificaram, portanto, não em benefício do
pai, mas dos próprios menores, incrementando o seu pecúlio adventício.
6. Era o pai, em relação a esse pecúlio, mero administrador. Não há dúvida que uma corrente de civilistas, autorizada com o exemplo de CLÓVIS
BEVILÁQUA e de JOÃO LUÍS ALVES, tem sustentado, entre nós, que o
art. 225 arrasta, com o usufruto, o direito de administração (CLÓVIS
BEVILÁQUA, Código Civil Comentado, 1928, II, pág. 361; JOÃO LUÍS
ALVES, Comentários ao Código Civil). Era essa, como há pouco mencionei, a opinião dominante nos autores que versaram o direito anterior à codificação, mas nesta matéria não podemos deixar de ter em mente as inovações
consideráveis trazidas pela lei de 1916.
Distinguiu esta, sistematicamente, na seção III do capítulo dedicado
ao pátrio poder três situações em que se pode achar o pai com relação aos
bens próprios do filho-de-família. A primeira, constituindo caso geral, é
aquela em que o pai tem o benefício do usufruto e o encargo de administrar.
A segunda é aquela em que o pai perde o usufruto, mas não a administração
dos bens. A terceira é aquela em que, subtraídos os bens totalmente à ingerência paterna, devem ser confiados a um curador especial.
Não se admite mais que a administração se perca enquanto o usufruto
se conserva; compreende-se, porém, que este benefício esteja excluído,
continuando o pai com o encargo de administrar e defender os bens dos filhos. Nesta última hipótese, o pai se equipara ao tutor, e se algum antagonismo vier a existir entre os seus interesses e os do filho, aos deste se dará
um curador ocasional (art. 387 do Código Civil). 18
Em qual dos dois casos especiais, acima referidos, se encontra o
pai-de-família que contrai segundo matrimônio com infração do art. 183,
XIII, do Código Civil? 19
Relendo o art. 225 20 e atentando aos termos usados pelo legislador,
nenhuma dúvida parece cabível de que o viúvo deva perder o usufruto e
conservar a administração. Essa inteligência clara e imediata da lei conduz
a uma interpretação declarativa, que a meu ver só com desmentidos de

18 Art. 1.692, CC/2002.
19 Art. 1.523, I, CC/2002.
20 Não há equivalente no novo Código Civil.
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igual evidência poderíamos legitimamente abandonar, máxime se consideramos que o codificador tinha consciência de estar modificando o direito
anterior onde expressamente se dispunha a perda do usufruto e da administração, e tinha igualmente consciência da diversidade de tratamento que
adotara quanto à perda de uma ou de ambas as faculdades.
O que, entretanto, leva os autores citados a uma interpretação ampliativa do art. 225~ 1 é apenas a ressalva final do art. 385: 22
"O pai e, na sua falta, a mãe são os administradores legais dos bens
dos filhos que se achem sob o seu poder, salvo o disposto no art. 225."

Ora, o art. 385 23 formula uma regra geral com a qual se abre a seção
do "pátrio poder quanto aos bens dos filhos", e não declara literalmente que
os pais deixam de ser administradores no caso do art. 225?4 "O disposto no
art. 225"25 é apenas a perda do usufruto, e, assim, só uma interpretação bastante livre dessa ressalva pode autorizar que a entendamos como "salvo no
mesmo caso do art. 225."26
Parece preferível não ofuscar a clareza do art. 22527 com a obscuridade
desta ressalva, mediante a qual talvez não haja o legislador querido mencionar
senão o caso de privação de usufruto regulado em seção diversa da mesma lei.
Sobre o assunto raciocinam, com muita proficiência, o Prof. CÂNDIDO
NAVES (Rev. Forense, vol. 40, págs. 353-354) e CARVALHO SANTOS
(Código Civil Brasileiro Comentado, vol. VI, pág. 68): "O art. 225 28 do Código Civil", comenta CLÓVIS BEVILÁQUA, "fala somente na perda do
usufruto; mas no art. 385 29 se diz que os pais administram os bens dos filhos,
salvo o disposto naquele, deixando perceber que o usufruto está em conexão
com o direito de administrar, o que se confirma com o prescrito no art. 389'.3°
(Código Civil, vol. II, pág. 368). JOÃO LUÍS ALVES interpreta do mesmo
modo os dois artigos:

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Não há equivalente no novo Código Civil.
Art. 1.689, caput e II, CC/2002.
Art. 1.689, caput e II, CC/2002.
Não há equivalente no novo Código Civil.
Não há equivalente no novo Código Civil.
Não há equivalente no novo Código Civil.
Não há equivalente no novo Código Civil.
Não há equivalente no novo Código Civil.
Art. 1.689, caput e II, CC/2002.
Art. 1.689, I, CC/2002.
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"Está nos parecendo, porém, que essa interpretação não pode ser
conciliada com o disposto na segunda alínea do art. 389: 31 'O usufruto é
inerente ao exercício do pátrio poder, salvo a disposição do art. 225'.32
Quer dizer a restrição: na hipótese do art. 225 o usufruto não é inerente
ao exercício do pátrio poder. Logo, se, no caso do art. 225, o 'viúvo perde o seu fruto, conserva o exercício do pátrio poder, e, pois, o direito de
administrar'."

CÂNDIDO NAVES escreve:
"A interpretação que estamos defendendo está de acordo com a
índole do instituto do pátrio poder e com a epígrafe: 'Disposições penais', do cap. VII, do título I, do livro I da Parte Especial do Código,
porque, conservando o viúvo no exercício do pátrio poder, é, pois, obrigado à administração dos bens dos filhos, mas privando-o do usufruto,
o Código lhe impõe verdadeira e efetiva pena, de vez que o usufruto é
concedido como uma recompensa aos múltiplos encargos que pesam
sobre quem exerce o pátrio poder" (/oc. cit., págs. 353-354).

E CARVALHO SANTOS:
"Pode haver a administração sem o usufruto."

O próprio Código admite estas verdades em vários de seus dispositivos.
Haja vista o art. 390/3 em que deixa subsistir o direito de administração, embora não permite o usufruto, o que, aliás, também ocorre no tocante
à tutela e curatela, em que o tutor ou curador administra os bens dos tutelados ou curatelados sem ter direito ao usufruto.
Onde, porém, mais se acentua a orientação do Código no sentido da
verdadeira doutrina, acima exposta, é quando ao retirar o direito de administração do pai tem a cautela de retirar igualmente o direito do usufruto,
como se vê no artigo 391, 34 porque não seria possível admitir subsistisse o
usufruto, sem o direito de administrar. O que vem confirmar que o art.
38935 não quer dizer outra coisa senão que o usufruto é inerente ao pátrio
poder, salvo se ocorre a hipótese do art. 225/6 em que subsiste o pátrio poder sem o usufruto, e que o artigo supra não quer outra coisa significar senão
que, verificada a hipótese do art. 225,37 o pátrio poder subsistindo de pé, na

31
32
33
34
35
36
37

Art. 1.689, I, CC/2002.
Não há equivalente no novo Código Civil.
Não há equivalente no novo Código Civil.
Art. 1.693, CC/2002.
Art. 1.689, I, CC/2002.
Não há equivalente no novo Código Civil.
Não há equivalente no novo Código Civil.
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forma do art. 389,38 com ele subsiste o direito do pai de administrar os bens,
só não lhe cabendo mais o direito de usufruto, como uma pena por ter transgredido a disposição legal que o proibia de casar naquelas circunstâncias"
(op. cit., pág. 68).
Voltando à consulta, tinha o pai, por conseguinte, em relação ao pecúlio adventício dos filhos menores do seu primeiro casamento, o direito de
administrar, e foi no exercício dele, certamente, que deliberou manter os
quinhões indivisos em vez de liquidar e retalhar o estabelecimento industrial onde eles estavam materializados.

III
7. E aqui passamos ao segundo ponto visado na consulta, relativo à
natureza dessa indivisão, na qual podem alguns querer descobrir uma verdadeira sociedade e outros uma comunhão.
Não considero, no caso, de grande relevância a distinção, pois se o
que temos em vista é examinar o direito dos filhos aos frutos correspondentes à sua cota no estabelecimento industrial, quer os consideremos sócios,
quer comunistas, não podemos ter dúvida da legitimidade da pretensão. É
no ponto da communicatio lucri et damni que a comunhão e a sociedade
mais perfeitamente se igualam, embora, na maneira de reclamar a divisão
dos lucros, deva o sócio agir com a ação derivada do contrato (actio prosacio) e o comunista intentar a ação de divisão (communis dividendo). Em
outros pontos, porém, são profundas as dessemelhanças das duas relações,
o que torna útil a investigação solicitada.
8. É sabido que a comunhão e a sociedade guardam entre si uma relação de gênero e espécie. Comparando as inúmeras variedades sob que uma e
outra se podem apresentar, os autores apontam várias peculiaridades que não
raro permitem a imediata classificação, sob um ou outro tipo, de uma espécie
dada (vd. L. PATERNO, La comunione dei beni, Castello di Bicocca, 1895,
págs. 20 e segs., onde enumera cerca de 12 elementos diferenciais: M.
VITALEVI, De/la comunione dei beni, I, págs. 52 e segs.: R. LUZZATTO,
La comproprietà nel diritto italiano; GUILLOUARD, Traité du contrai de
société; TROPLONG, Du contra! de société civile et commerciale, 1843, §§
20 e segs.). Assim, se a indivisão se estabelece por obra de um fato jurídico
alheio à vontade das partes, faltando o consenso indispensável à caracteriza-

38 Art. 1.689, I, CC/2002.
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ção da sociedade, podemos imediatamente reconhecer uma comunhão (societatem contrahimus, in communionem autem incidimus); igualmente se
houve contrato capaz de engendrar uma pessoa jurídica, nenhuma possibilidade resta de confusão: estamos diante de uma sociedade.
A distinção entre as duas modalidades de relação jurídica toma-se árdua,
e começa a requerer sutileza do intérprete, quando nos defrontamos com aqueles casos em que nenhum elemento objetivo de diferenciação está presente,
obrigando-nos, assim, a buscar no próprio vínculo voluntário o elemento subjetivo que estrema o contrato de sociedade e o pacto de indivisão.
Se, v.g., dois vizinhos resolvem misturar os seus vinhos num mesmo
tonel para o gasto comum (si qui vina sua confuderint), não estão contraindo
sociedade, mas fundando voluntariamente uma comunhão (Inst., § 27, de rerum div.); se, porém, dois vizinhos adquirem um tonel para alugá-lo a quem
quiser armazenar seu vinho, é uma sociedade que se delineia diante de nós.
"La comunione", escreve o mais perspicaz dos monografistas
que a estudaram, "rappresente cosi una semplice coesistenza, una iuxta-positio, di interessi: la società suppone l'azione, ii movimento,
l'idea de/lucro mediante /e cose indivise. La comunione e subita per
una, se cosi ci elecito esprimersi,forza d 'inerzia che porta i condomini
a lasciar continuare lo stato di indivisione; ma la società evoluta per
un intento e per una affezione speciale direita a conseguire un lucro comune. Dunque: la différenza consiste nel fine e nel/o intento propostosi
dai/e partt' (op. cit., vol. I, pãg. 56).

Nessa affezione speciale, a affectio societatis dos romanos, reside, em
última análise, o quidi diferenciador entre a sociedade e a comunhão voluntária. O que ULPIANO exprime com veemente clareza no fr. 31, Dig.
XVII, 2: "cum non affectione societatis incidimus in communionem (om.)".
Essa affectio, porém, não se há de entender como simples.fim de lucro,
pois outro não é o que decide os comunistas a permanecerem na indivisão.
Deve ser antes compreendida como um animus complexo, em que se reúnem
o intuito lucrativo, o espírito de colaboração, a aceitação do risco comum, e a
adução de bens próprios para constituição do patrimônio social. Tudo isso
dinamizado pela iniciativa criadora que é a alma da sociedade, justificando o
paralelo de TROPLONG: "Que/ est donc le signe qui sépare la communion
de la société? C 'est que la communion est um état passif, tandis que la société se sert de la communauté comme moyen pourfaire un bénéjice et la partager" (Du contrai de société civile et commerciale, 1843, vol. ,I, pág. 31 ).
9. Vejamos, agora, antes de examinar a indivisão descrita na consulta e
de lhe determinar a natureza, que diferenças ocorrem entre a sociedade e a
comunhão quan~o aos efeitos que produzem entre aqueles que as contraem.
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Uma primeira e importante diferença diz respeito à cessação do vínculo por iniciativa das partes: da comunhão pode sair a qualquer momento
o comunista, compelindo os demais à divisão ou fazendo cessão a terceiros
de sua cota ideal; da sociedade, mesmo a prazo indeterminado, não pode
sair o sócio senão pela renúncia de boa-fé e em tempo oportuno, entendidos
este e aquela segundo o art. 1.405 do Código Civil; 39 tampouco pode o sócio alienar a sua cota, embora possa associar aos beneficios dela um estranho. A falência, a morte ou a incapacidade do sócio extinguem, via de
regra, a sociedade, mas se recaíssem no comunista não afetariam a comunhão, a qual magis ex re quam ex persona nascitur (fr. 29, Dig., X, 3, om.).
Se o comunista não quer contribuir para as despesas da coisa, procede-se à
divisão; o sócio que não atendesse aos seus débitos para com a sociedade
poderia ser compelido pelos demais. Se o bem que o comunista tem na indivisão perece casu aliquo, sofre ele próprio o prejuízo; mas o bem conferido pelo sócio como cota, perece por conta da sociedade. Quanto à
communicatio lucri et dammi, como acima ficou dito, ocorre na comunhão
e na sociedade, salvo estipulação contrária, em proporção às cotas individuais (Código Civil, arts. 1.381 40 e 63841 ).
10. Passemos, agora, a examinar o estado de indivisão em que ficaram, desde 29.12.1923, o pai-de-família e os filhos menores e maiores tidos do primeiro casamento. O bem que entre eles se mantinha indiviso era
um estabelecimento industrial, que se explorava com evidente .fim lucrativo, convindo a cada um dos proprietários manter em funcionamento a empresa, em vez de liquidar e partilhar as cotas que a cada um tocassem no
valor. A empresa girou sempre sob a firma individual do pai-de-família, e
algum tempo sob a forma. A. & Filhos, cujo emprego induz à opinião de se
haverem estes constituído em sociedade.

11. Que sociedade, porém, deveria ser esta, que perante terceiros se
apresenta sob o nome de uma pessoa natural, e internamente tem o seu capital formado pelos aportes do pai e dos filhos, consubstanciados em imóveis, móveis e acessórios diversos?
Somente poderíamos pensar numa sociedade em cota de participação, a qual, segundo CARVALHO DE MENDONÇA, "é a que se forma
entre pessoas das quais uma pelo menos deve ser comerciante, para a práti-

39 Não há equivalente no novo Código Civil.
40 Não há equivalente no novo Código Civil.
41 Art. 1.326, CC/2002.
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ca de uma ou mais operações de comércio determinadas, trabalhando um,
alguns ou todos os associados em seu nome individual para lucro comum"
(Tratado de Direito Comercial Brasileiro, 1934, vol. IV, pág. 225; cf. o
art. 325 42 do Código Comercial).
É a sociedade tácita do direito alemão: "Quando há um contrato pelo
qual alguém quer participar numa atividade comercial e põe uma cota de
capital em participação no ganho e na perda, tem-se uma sociedade tácita"
(THOLL, Trattato di Diritto Commerciale, trad. ital., 1881, vol. I, pág.
339).
Tais sociedades se distinguem entre as outras do direito mercantil, 1°, por
lhes faltar personalidade jurídica e mesmo qualquer visibilidade a terceiros; 2°,
pela ausência de firma ou razão social, todos os atos sendo praticados sob a firma do sócio ostensivo; 3°, pela falta de sede ou domicílio especial; 4°, pela falta de um capital, "conquanto", escreve CARVALHO DE MENDONÇA, "entre
os sócios possa haver 'um fundo social"' (op. cit., págs. 231-232).
12. A que conceito técnico devemos filiar a indivisão em que se mantiveram, após o inventário de 1923, o de cujus e os filhos do primeiro casamento?
Houve entre eles sociedade tácita, nos termos do art. 325 do Código de Comércio,43 ou uma comunhão voluntária, prolongamento da incidental a que os
conduzira a adição da herança materna?
Ao invés de pesquisar diretamente os elementos diferenciadores da sociedade e da comunhão, podemos considerar um aspecto concreto do caso em
apreço, que tem o mérito de dissipar dúvidas e poupar sutilezas: a presença de
menores na indivisão. É verdade que houve, desde o primeiro momento, um
filho maior entre os cotistas da indústria, e que, com o decorrer do tempo, os
menores foram cobrando sua plena capacidade civil. Comecemos, entretanto,
por considerar o vínculo jurídico entre o pai-de-família e os filhos menores,
examinando depois as alterações decorrentes da superveniente maioridade.
13. Entre o pai-de-família e os filhos menores é óbvio que não se po-

dia estabelecer sociedade.
"Entre o pai e seus filhos-família" já escrevia BORGES CARNEIRO,
"não pode haver contrato ou obrigação: porque nos negócios privados se
reputam uma só pessoa" (op. cit., pág. 287).
"Como, porém, a razão da identidade de pessoa do D. R. passa por sutileza, se opina hoje que o pai pode contratar com o filho-família, dando-se

42
43

Revogado pelo novo Código Civil.
Revogado pelo novo Código Civil.
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a este, sendo menor, um tutor que atende por ele" (ibid., pág. 288; cf.
MELO FREIRE, vol. IV, 6, VIII, pág. 5).
Outra não pode ser a doutrina moderna, em face dos arts. 38644 e
38745 do Código Civil, que dispõem:
"Art. 386. Não podem, porém, alienar, hipotecar, ou gravar de ônus,
reais, os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que
ultrapassem os limites da simples administração, exceto por necessidade,
ou evidente utilidade da prole, mediante prévia autorização do juiz (art.
178, § 6°, n° 111).46
"Art. 387. Sempre que no exercício do pátrio poder colidirem os interesses dos pais com os do filho, a requerimento deste ou do Ministério Público, o juiz lhe dará curador especial."
O pai que pensasse em contrair sociedade com o filho não poderia deixar de solicitar a intervenção do curador especial, pois quer na estipulação do
pacto social, quer no desempenho das obrigações dele resultantes, surge entre os sócios aquele antagonismo de interesse que tolhe a isenção necessária
ao bom cuidado dos bens alheios.
"Haverá colisão de interesse entre o pai e o filho, sempre que as vantagens procuradas ou os direitos defendidos pelo pai possam acarretar detrimento do filho" (CLÓVIS BEVILÁQUA, op. cit., vol. II, pág. 365).
E CARVALHO SANTOS (op. cit., vol. VI, pág. 99): "Não é necessário nem essencial que essa inconciliabilidade já se tenha travado, para que
haja lugar a nomeação do curador especial."
Se não se procede com essas precauções indispensáveis à constituição de um vínculo contratual, mesmo que o pai houvesse pretendido criar
com seus filhos uma sociedade mercantil, haveria no caso o que se sói chamar sociedade de fato, a qual outra coisa não é senão comunhão de bens.
"Se a sociedade não estiver contratada 'em forma legal'", rezava em
seu art. 1.275 a Consolidação de CARLOS DE CARVALHO, "será simplesmente de fato, e constitui estado de comunhão de bens".
E o nosso sumo civilista:
"Quando não existe sociedade legalmente constituida ou contrata·
da em fonna legal, existiu todavia uma sociedade de fato - uma comunhão de bens ou interesses" (TEIXEIRA DE FREITAS, Consolidação,
nota 6 ao art. 747, pâg. 463).

44 Art. 1.691, CC/2002.
45 Art. 1.692, CC/2002.
46 Não há equivalente no novo Código Civil.
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De sorte que- força é concluir- a indivisão em que o pai-de-família
manteve as cotas dos filhos menores, após terminação do inventário, não pode
induzir entre eles o estado de sociedade, com as conseqüências rigorosas que
lhe são inerentes, mas uma simples comunhão, na qual, como esclarece a consulta, os filhos perseveraram mesmo depois de atingida a maioridade. Começou, daí em diante, a haver sociedade entre eles? Não creio.
14. Se a distinção entre a comunhão voluntária e a sociedade reside
na especificidade da affectio, como podemos admitir que o implemento da
maioridade, por si só, sem novo pronunciamento da vontade, pudesse novar o título qualificativo daquela indivisão? O que distingue as duas categorias examinadas é o conteúdo voluntário, numa delas animado de ativa
cooperação, noutra inclinado à passiva fruição de um consórcio econômico, de origem freqüentemente incidental. Se o conteúdo voluntário não sofreu modificação visível quando os incapazes se tornaram capazes, não há
como atribuir a esta alteração de posição jurídica das partes a eficácia de
transmudar a natureza de indivisão.
O mesmo se deve dizer para o maior que, terminada a partilha, aquiesceu com o silêncio em continuar o consórcio incidental criado pela sucessão. A falta de um ato novo, de uma declaração de vontade ou de um
comportamento que a revele, impede de admitir a introdução da affectio societatis lá onde apenas existia comunhão.
É interessante transcrever, em abono do que fica dito, a análise feita
por VITALEVI de uma situação semelhante à da consulta:
"Due coeredi di una medesima sostanza, dopo verificatasi tra
/oro, coi/a addicione dei/a eredità, la comunione, invence di scioglierla
subito coi/a divisione, continuano a possedere in comune ed indivise /e
sostanze pervenute. Essi fanno cosi perche trovano piu comodo ed utile
di non dividersi ancora e di non /asciare nel medesimo tempo infruttuosi quei beni. Cio implica /'idea di un qua/che /oro accordo certamente,
ma di quale? Forse di que/lo d'entrare in società?
Evidentemente no. II/oro consenso e limita/o alia continuazione
dei/o stato di falto in cui si sono trova/i ed e questo: 'rimanere nella indivisione '. La /oro volontà e di perseverare in que/la condizione quasi
passiva, non apunto di contrarre una società, se non ne manifêstarono
l'intenzione in qualche modo preciso.
Edunque un errore (e grave) que/lo di chi pensa che due condomini coeredi possano dirsi aver contralto società in riguardo ai/e cose
ereditarie unicamente perche possedettero in comune e per longo tempo la paterna eredità. II tito/o de/ /oro possesso e godimento non mula,
se non ne mula la causa: i/ tempo per cui si protrae la comunione non
ha ri/evanza: essa era comunione incidentale, e lo resta, se non vi se
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aggiunga un vero animo ed intento sociale. E non sarebbe errore men
grave que/lo di credere che i/ tito/o di comunione incidentale si cambii
in società per sià solo che nel condomínio siano caduti degli enti esposti e destinati ai commercio e i qua/i siansi effettivamente negoziatt'
(op. cit., págs. 62-63).

Com essa doutrina concorda o monografista do "Di gesto Italiano" (G.
SCHIFANI), o qual, depois de estudar a mesma espécie, conclui: "Ne crediamo che in subiecta materia i/ consenzo a trasformare la comunione in
società possa presumersi: cià puà dirsi quando /e parti hanno messo in comune una cosa senza esprimere in un modo concreto ii/oro pensiero, ma
quando abbiamo già un negozio giuridico, perche si possa mutare, non
basta la presunzione e dovrassi invece app/icare que/la /egge di Paolo che
dice: 'quae cumque' etc." (L. 21, § 2°, D., de negot., gest., III, 5).
IV

15. Dois pontos, ainda, admitem exame, antes de concretizados as
respostas aos quesitos do consulente. O primeiro é a influência que pode ter
sobre o direito dos filhos, à usina de eletricidade, um tópico do testamento
do de cujus, em que este dispõe da referida usina como se fosse bem seu individual. O segundo é a possibilidade de retificar o rol dos bens do de cujus
nas "declarações finais" do inventário.
16. De nenhuma importância pode ser a passagem do testamento que
me foi referida pelo consulente em quesito suplementar. Seja a sucessão do
de cujus regulada pela lei ou por ato de última vontade, na herança não podem estar compreendidos bens pertencentes a diversa pessoa. O que se viu
linhas acima, foi que o pai perdeu por infração do art. 183, XIII, do Código
Civil,47 o usufruto sobre os bens dos filhos do seu primeiro casal, de sorte
que estes se tornaram donos da metade dos frutos engendrados pelo estabelecimento industrial, em que eram consortes. Se a usina de eletricidade foi
adquirida e equipada com os recursos do estabelecimento, pouco importa
que o pai-de-família apareça como titular do domínio, do mesmo modo que
era ostensivamente o dono do estabelecimento: metade da usina pertence
aos filhos do primeiro casamento, e assim como não podia ser inventariada,
assim não poderá ser objeto de qualquer ato de disposição do testador.

47

Art. 1.523, I, CC/2002.
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Onde este se refere a usina deve-se entender "metade da usina" para que se
favoreça a sua vontade.
17. Quanto à retificação do rol de bens em declarações finais, considero questão incontroversa no procedimento de inventário.
Diz o art. 485 do Código de Processo Civi1: 48
"Feitas as avaliações, tomar-se-ão por termo as declarações finais do inventariante, que poderão suprir as anteriores."

"Suprir" não tem o sentido de "acrescentar", mas o de corrigir e retificar. Pode o inventariante ter omitido um bem nas suas declarações anteriores, como pode ter indicado um que depois apurou pertencer a terceiro ou
haver perecido. Abre-se-lhe, com as declarações finais, a oportunidade
para emendar a demasia e seria admirável que estivesse obrigado a insistir
nela.
Se o bem retirado parece aos herdeiros caber no montemor, terão eles
meios processuais próprios para disputar com o inventariante.

48 Não há equivalente no CPC/73.

INCAPACIDADE DE TESTAR
DOS PARANÓICOS

INCAPACIDADE DE TESTAR
DOS PARANÓICOS
1. Uma senhora brasileira, interdita em 1935 por insanidade mental,
faleceu em 1940, tendo disposto de seus bens em dois atos sucessivos de
última vontade: o primeiro datado de 23 de julho de 1914, e o segundo, de
25 de maio de 1924.
Em ambos os testamentos liam-se disposições extravagantes. No primeiro, depois de instituir diversos legados, acrescentava: ... "e o sobejo
desta minha fortuna particular deixo para formar uma nova associação,
que ponha abaixo a lei, que uma mulher independente tenha que suportar
maus tratos do seu esposo, este fazendo a sua fortuna à sua custa, durante
dois anos, por não ter testemunhas, e querer evitar escândalos".
No segundo, fundamentava suas deixas com obscuros e acrimoniosos
comentários, em que aparecem acusações, queixas, ressentimentos contra
pessoas de sua família e bancos internacionais. Assim, por exemplo:
"Nota promissória de 80:000$000 (oitenta contos de réis) de primeiro de setembro de mil novecentos e vinte e três a mil novecentos e
vinte e cinco, que deve-me Georges e Mercedes Masset, lego-a, a ele
mesmo, meu irmão Georges, não pela proteção ou carinhos que
deu-me; pois, como os outros da família, foram nulos, mas pelas perseguições que sofreu, ele também outrora, do nosso irmão Gustavo Masset, instigado pela sua mulher judia May Hime; e que tanto mal
fizeram-me, aos meus direitos legítimos, continuando a entrar no Brasilianisch Bk f. D., como corretor, aonde fez boa fortuna devido a proteção oculta, que recebia do Diretor Emil John, que necessitava
ferozmente abafar os crimes do seu banco, na tragédia que sofri, eu sua
irmã, por este banco, em mil novecentos e quinze."

E afinal consignava as recomendações seguintes:
"Não desejo, por forma alguma, ser enterrada no Brasil, onde tanto
sofri, tão injustamente, pelo que peço, que o meu corpo, devidamente preparado, seja embarcado o mais rapidamente possível em um vapor, que
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trafegue pelo Estreito (canal de Panamá), e daí seja ele retirado ao mar.
Assim os tribunais brasileiros e alemães estreitaram a minha vida, para
abafarem crimes de banqueiros alemães e políticos brasileiros, consentindo os governos destes dois países, por suas próprias conveniências prejudicando a política universal."
"Se falecer, antes que a Justiça internacional me tiver feito justiça,
restituindo os meus legítimos direitos:falecerei, levando comigo, os possantes segredos que possuo, na política da guerra e armistício, visto que,
não os posso declarar, antes que tenha, os meus direitos em plenos, e assim continuará o desassossego no universo; não poderei mais apontá-los, sou humana, e por conseguinte, neutra; vítima e martirizada,
mas, não santa.- Deus somente, poderájulgar-me. 9- Marco o prazo do
dois anos, prorrogáveis, para o cumprimento deste testamento. I O- Nomeio meus testamenteiros e inventariantes dos meus bens, o Tribunal de
Justiça Internacional em La Haye, Holanda, que nomeará Juízes e advogados, competentes nos países; para que, assim, ao menos, seja feita a
justiça (para mim tardia); mas, que será de grande proveito à humanidade; substituindo-os, por outros, caso venham a falecer, antes do cumprimento deste; os testadores, do tribunal universal. A todos tenho por
abonados. Juntarei a este testamento uma carta, na qual nomearei todos
os meus haveres e onde eles estão depositados exatamente, visto hoje,
correrem, ainda, os meus processos ilícitos; acaparando-se do meu tempo, e atrasando a minha administração; avantajando, ainda, os culpados
impunes. II - E por esta forma tenho concluído o meu testamento, que
foi escrito por meu próprio punho, e depois, de lido e achado conforme a
minha vontade e ao que escrevi, e dou por bom, firme e valioso, rogando
às Justiças competentes que o cumpram, e o façam cumprir, na Holanda,
aonde há Tribunal permanente universal, tão inteiramente, como nele se
contém, e declara; ficando nulo, e sem efeito, quaisquer outros testamentos que anteriormente tenha feito."

2. Vendo em tais disposições testamentárias sinais de um juízo perturbado, e julgando que a sua psicopatia devia ter origens bastante anteriores
ao ano da interdição ( 193 5), os herdeiros legítimos da testadora intentaram
ação de nulidade de ambos os testamentos. Peritos examinaram a sua copiosa correspondência, e as peças que já haviam integrado o processo de interdição. Todos concordaram em definir a testadora como uma personalidade paranóica, acometida de delírio chamado dos querelantes, reivindicação, ou dos perseguidos-perseguidores, que nela se desenvolveu e sistematizou contínua e progressivamente, começando por ser uma constituição
sem caráter psicopático, e afinal se apoderando de sua personalidade para
fazê-la transpor os limites da demência. Não chegaram a acordo, entretanto, sobre a questão, que lhes foi proposta, de ter ou não a testadora plena capacidade de testar ao tempo em que elaborou seus dois atos de última
vontade, isto é, em julho de 1914 e em maio de 1924.

PROBLEMAS DE DIREITO POSITIVO

283

Assim, o perito Dr. ODILON GALLOTII opinou pela capacidade da
testadora em 1914 e pela incapacidade dez anos depois, enquanto os Drs.
XAVIER DE OLIVEIRA e LOURIVAL RIBEIRO DA SILVA se inclinaram, o primeiro, pela capacidade, e o segundo pela incapacidade em ambos
os momentos.
3. Estudando a documentação relativa às condições mentais da testadora, o primeiro desses psiquiatras assim retrata a sua personalidade:
"Eis os documentos que, existentes nos autos, nos informam sobre as condições mentais de D. Gabrielle Brune Sieler até meados de
setembro de 1914. Eles nos revelam o caráter paranóico da paciente, no
qual se percebem o desmedido orgulho, a desconfiança e a tendência a
querelar e ao qual se associavam manifestos componentes do caráter
histérico, grande tendência a ostentar-se, labilidade e irregularidade
dos sentimentos, exuberância da fantasia, pervicácia e egoísmo."

Entretanto, passando a opinar sobre o testamento feito naquele ano
conclui:
"Não encontro nessas peças documentais elementos que me autorizem a dizer que D. Gabriel/e Brune Sieler; quando em 1914 testou, já
apresentasse perturbações mentais que a incapacitassem para testar."

Quanto ao 2° testamento, a cujo exame chega o perito depois de analisar os resíduos epistolares de 1Oanos de inquieta e atormentada existência
da testadora, radicalmente diversa é a sua conclusão. Não só o ato lhe parece eivado de insânia, mas através dele se revela, com as características específicas definitivas, a psicose da sua autora:
"Basta a leitura dos trechos transcritos desse instrumento para
convencer; mesmo a uma pessoa leiga em psiquiatria, de que foi ele
elaborado por uma mente delirante. Deles ressumbram as idéias mórbidas de perseguição, reivindicação e grandeza que então apresentava
a disponente. Não pode haver dúvida de que ela, ao tempo que escreveu
o seu segundo testamento. em 25 de maio de 1924, sofria de um delírio,
que já datava de alguns anos. A modalidade de delírio de que estava
afolada D. Gabriel/e possui várias denominações: delírio dos querelantes, delírio querelante, delírio de querela, delírio processivo, delírio
de reivindicação, delírio dos perseguidos-perseguidores, paranóia
querelante, litigante, reivindicadora ou pleiteante, paranóica expansiva ou de combate, 'querelância' paranóica, psicose reivindicadora ou
querelante, loucura processiva e neurose jurídica."

E mais adiante, após erudita digressão sobre a conceituação dessa espécie nosológica:
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"Para o leigo nesse assunto a multiplicidade de denominações e
opiniões pode, com efeito, causar embaraço. Mas, no meio de tudo isso,
um fato não sofre dúvida: é que o delírio dos querelantes, seja como for a
denominação que se lhe dê, é insânia; sendo o segundo testamento de D.
Gabrielle Brune, como já afirmei, obra de uma delirante, cujo delírio
nele próprio se patenteia.forçoso é concluir que, quando ela, em 1924, o
fez, estava louca, e, portanto, lhe faltava capacidade para testar."

4. Esta conclusão do Dr. GALLOITI convenceu o perito-assistente
Dr. RIBEIRO DA SILVA, ao qual, entretanto, não pareceu igualmente fundada a opinião favorável à validade do 1° testamento. A seu ver, em 1914 a
testadora já não apresentava mero "caráter paranóico", e sim "uma verdadeira psicose, que a evolução do caso veio confirmar".
De oposto parecer foi o perito-assistente Dr. XAVIER DE
OLIVEIRA. Em sua apreciação do caso, sustentou este psiquiatra "que as

perturbações afetivas da paciente foram sempre os mais graves sintomas
psíquicos que apresentou ela durante toda a sua longa existência, toda a
sua egofilia, toda a sua egolatria, todo o seu narcisismo estiveram, sempre,
dominando o eu que ela mesma se criou, polarizando-o entre duas entidades reais a que se viu, moralmente, presa, toda a sua vida, a contar da morte do seu primeiro marido: sua família e sua fortuna. Em função de novos
casamentos e em função de suas reivindicações. Nada mais que isto. A
acrescentar, apenas, a sua beleza física de que, realmente, foi dotada, sem a
qual, somada à fortuna que veio a herdar, talvez não tivesse oferecido motivos, em sua existência, para que dela se houvesse ocupado a Justiça. Não
há negar o fato, visível, ainda, através de sua vasta correspondência, toda
ela ligada aos seus velhos complexos: sua família e sua fortuna".
Parecendo-lhe que "a paranóica, de acordo com grandes mestres da
psiquiatria, apresenta períodos de lucidez e de remissão, e numerosos autores aceitam a validade de certos atos- muito especialmente, um testamento
- praticados por seus portadores, máxime, se em tais fases de sua vida de
insano"; e que as perturbações mentais da testadora não tinham caráter demencial, pôde concluir:
"3" Do exame clínico pessoal da paciente, bem como do estudo
das numerosas peças de seu processo, verifica-se, facilmente, provadamente, que D. Gabrielle Brune Sieler passava por longos períodos de
relativa tranqüilidade equivalente a uma trégua, uma suspensão, ou,
mesmo, uma parada nas manifestações de suas perturbações mentais, o
que vale dizer que experimentava remissões bem nítidas e persistentes
em sua psicopatia; 4" Tudo indica que ambos os testamentos de D. Gabrielle Brune Sieler foram elaborados em períodos de remissão bem ca-
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racterizados ou, talvez mesmo, de completa lucidez; nada obstante,
conforme a minha observação pessoal do paciente, em 1932, poderia
tê-los feito em qualquer fase da evolução de sua psicopatia, até aquele
ano, o que afirmo louvado no pensamento da maioria dos mestres abalizados da moderna psiquiatria forense, com vistas à capacidade de testar
dos paranóicos."

S. Entre essas diferentes conclusões, teve de situar-se o ilustre magistrado a quem coube proferir a decisão de primeira instância. Valendo-se das
perícias retrospectivas e das que se realizaram no processo de interdição da
testadora, em 1935, preferiu a tese da validade de ambos os testamento, que
apoiou nas observações seguintes:
"Os laudos dos peritos que, no processo de interdição de D. Gabrielle, examinaram a paciente, constituem peças de expressivo valor.
Refletindo sobre tais laudos, não tenho qualquer dúvida em reconhecer
que, naquela época, mais precisamente, em 1935, D. Gabriel/e se encontrava na condição de paranóica. Chegando a este ponto que todos
os psiquiatras, eles mesmos, qualificam de escorregadio, volto-me para
a esplêndida obra de FRANCO DE ROCHA- autoridade das mais altas
no meio científico nacional - O Esboço da Psiquiatria Forense e, aí,
procurando um conceito sintético e claro de paranóia, encontrei-o formulado sob felicíssima expressão: 'a paranóia é a ponte por onde a razão vai à loucura"'.

"Essa ponte- quem o ignorará?- é transitada, permanentemente, por
milhares e milhares de pessoas, homens e mulheres ... Muitos dos transeuntes da sinistra ponte vão até sua extremidade final e também ao abismo da
loucura: muitos outros, porém, ficam a meio do caminho ... Quantas e quantas destas últimas criaturas de Deus, cada um de nós conhece, estima, confia, aplaude e respeita!"
"Pessoas prestantes, seguramente capazes para todos os atos da vida
civil, muitas delas até notáveis nas letras jurídicas, na diplomacia, na política, pelo talento, pela cultura, pelos grandes serviços prestados à coletividade! E paranóicos existem que, invadindo a História, se fazem chefes de
povos, dominam nações e desviam o curso normal da civilização: Kemal
Ataturk, Mussolini, Hitler!"
"O paranóico é louco de juízo- disse, com sua habitual sabedoria, o
Mestre AFRÂNIO PEIXOTO."
"Insisto: não tenho dúvida de que O. Gabrielle, ao ser submetida ao
processo de interdição, já se encontraria bem próxima do extremo final daquela extensa ponte referida por FRANCO DA ROCHA e, por isso, em
1935, a Justiça a socorreu com a medida legal adequada. Mas, em 25 de
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maio de 1924, quando D. Gabrielle fez o segundo testamento, 11 anos antes, a pobre senhora estaria ainda muito distanciada daquela sinistra extremidade. Em 1924, D. Gabrielle, possivelmente, se encontraria, ainda, num
período prodrômico, vencendo sucessivamente etapas da paranóia, aquelas
etapas que AFRÂNIO PEIXOTO delineia no seu trabalho Paranóia."
6. Desse modo, quer nos considerandos da douta sentença, quer na
fundamentação dos laudos periciais, fez-se depender a validade dos dois
testamentos do estado evolutivo da pamnóia, e circunscreveu-se toda indagação a um ponto único: verificar se, em 1914 e em 1924, as perturbações
mentais apresentadas pela testadora haviam adquirido caráter demencial,
afetando-lhe as faculdades intelectuais e destruindo, por conseguinte, a capacidade específica de testar.
De fato, todos os autores que se ocupam da paranóia põem em evidência o seu caráter evolutivo, e distinguem a etapa inicial, que é a da constituição paranóide, da etapa final em que a anormalidade atinge o nível de
psicopatia. A constituição paranóide apresenta-se como um tipo de personalidade mal adaptada ao meio, às vezes excêntrica, de reações injustas e
despropositadas, mas dentro dos limites da normalidade mental. A inteligência, via de regm, está íntegra, e se exerce normalmente sobre os temas
que lhe são submetidos; as reações afetivas, porém, não são proporcionais
aos motivos que as provocam, sobretudo se esses motivos entram em relação direta com aquilo que parece ser o foco da personalidade paranóica: a
exagerada estima de si mesmo, raro compensatória de um sentimento de insuficiência ou de inferioridade.
"Elfondo de laparanoia", escreve BLEULER, "consta:
1) de una afectividadfuertemente dirigible en un sentido, pero
que se diferencia de la histería en que sería sólida y duradera.
2) en un sentimiento de sí exaltado que quizá está en contra de
uno de insuficiencia.
3) en conflitos externos que agudizan o producen conflictos internos que verosimilmente han sido reprimidos.
4) quizá debe de haber una desproporción entre la afectividady
la comprensión, por lo que en ciertas cosas la primera es la que dirige" (Tratado de Psiquiatria, E. BLEULER, 1924, pág. 394).

É em tomo desse foco primordial, dessa "autofilia que a educação
permitiu e favoreceu" (AFRÂNIO PEIXOTO, Psicopatologia Forense, 23
ed., pág. 280), que se vão criando, por aluviões imperceptíveis e, às vezes,
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por inesperadas avulsões, os temas delirantes, as interpretações falseadas,
as idéias fixas, as suspeitas, que o futuro paranóico tece com lógica implacável, até construir a hipotética fábula de que a sua personalidade é o centro, e em cujas tramas seu espírito não tardará em cair prisioneiro.
Qual o momento em que o delírio sistematizado empolga a mente do
paranóico, dele fazendo um alienado, é impossível determinar. Por algum
tempo seu espírito reage normalmente a tudo que não tange o delírio, como
se nele existisse uma área mental sã e outra insana; mas não tarda que o
tema delirante imponha a sua lei a toda a conduta do paciente, e que os
maiores e menores fatos da sua existência sejam reflexos mais ou menos
próximos do delírio.
"O delírio possui integralmente o paranóico", escrevem TANZI e
LUGARO, "se ensimesma na sua personalidade e se torna a regra inspiradora da sua conduta" (Trattato delie Ma/ati e Menta/i, 1916, II, pág. 73 8).
Estaria a testadora, nos anos em que elaborou seus atos de última vontade, já no estado demencial da paranóia, que foi reconhecido em 1935 pela
sentença que a interditou? Tal foi a questão sobre que se processou a investigação pericial, e da qual se fez depender a validade ou invalidade dos testamentos.
7. Ora, sem entrar no exame daquela questão, de ordem puramente
médico-forense, sobre a qual ninguém melhor que os peritos poderia opinar, entendo que as premissas do problema merecem ser mudadas, pois, se
é certo que a demência da testadora em 1914 e em 1924 invalidaria os testamentos feitos naquelas épocas, não o é, entretanto, que eles seriam válidos
se o limite da demência não estivesse, então, atingido. O Código Civil, em
seu art. 1.627, 1 dispôs:
"São incapazes de testar: I, os loucos de todo gênero; II, os que,
ao testar, não estejam em seu perfeito juízo."

Reconheceu, assim, no inciso II, de acordo com a tradição jurídica,
que, a par da demência- causa de incapacidade testamentária- outros estados de ânimo, em que o espírito se apresenta conturbado, são capazes de tolher a testamentifactio activa. Quais as perturbações capazes de tornar o
juízo imperfeito, no sentido do Código Civil, eis o que, a meu ver, será necessário investigar, se quisermos firmar critérios para conceder ou retirar a
capacidade testamentária aos portadores de perturbações mentais a que a
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moderna psiquiatria não dá foros de psicose. Pois se é certo que a ira, o impulso vingativo, a paixão, as intoxicações podem, no entender dos escritores (COELHO DA ROCHA, Direito Civil português, II, § 675; CLÓVIS
BEVILÁCQUA, Direito das Sucessões, § 56; ITABAIANA DE OLIVEIRA,
Tratado de Direito das Sucessões, II,§§ 350-353;C. MAXIMILIANO, Direito das Sucessões, I, §§ 322-325) conduzir àquele juízo imperfeito que invalida os testamentos, com maioria de razão se atribuirá esse efeito a certos
estados mentais fronteiriços, em que faltem os requisitos psicológicos da
testamentifactio.
Trata-se, por conseguinte, de saber, primeiro, quais são esses requisitos psicológicos, e, segundo, se as observações feitas pelos peritos a respeito da testadora permitem concluir pela perfeição ou imperfeição do juízo
nas duas oportunidades em que testou.
8. É certo que a lei deixou aos cuidados do intérprete e à investigação
do juiz a determinação do que seja juízo imperfeito para testar, expressão
que se diferencia, como um estado intermediário, do juízo perfeito, de um
lado, e da loucura ou alienação mental, do outro. É, porém, na própria lei
civil que devemos buscar o critério para uma delimitação, tanto quanto
possível, rigorosa daquela expressão, que, a ser tomada em sentido muito
largo, tiraria a capacidade de testar aos simples emotivos ou extravagantes,
e em sentido muito restrito se confundiria com a demência. Tal critério, é
fácil deduzi-lo do próprio sistema das incapacidades de testar; eis o art.
1.627 do Código Civil: 2
"São incapazes de testar:
I, os menores de 16 anos; II, os loucos de todo gênero; III, os que, ao
testar, não estejam em seu perfeito juízo; IV, os surdos-mudos, que não puderem manifestar a sua vontade."
O ponto que nos esclarece sobre os requisitos psicológicos da capacidade de testar é a fixação da idade de 16 anos como limite da maturidade
para adquiri-la. Enquanto o homem deve esperar pelos 2 I anos para conquistar a capacidade de agir, e sozinho praticar os atos jurídicos, aos I 6,
quando apenas emerge da incapacidade absoluta, já tem a faculdade de testar, sem assistência de pai ou de tutor.

2
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Qual o fundamento dessa diversidade de limites, quando se sabe, que,
no direito civil moderno a maturidade psíquica é a base em que se firma o
reconhecimento da capacidade?
Inúmeros autores pugnam por uma equiparação desses limites de idade, salie~tando que o ato de última vontade não carece menos que os outros
negócios\civis de um juízo grave e amadurecido em quem o realiza. Não é,
porém, por atribuir ao testamento consideração menor que a lei permite a
sua feitura aos menores púberes, tanto assim que, no tocante à integridade
mental do agente, ela se mostra mais severa quanto à disposição mortis-causa, ao excluir, além dos loucos- incapazes para todos os negóciosa classe acima referida, dos que se acham em juízo imperfeito no ato de testar. Na verdade, a essa diferença de tratamento corresponde uma ratio: para
o exercício dos direitos, em geral, requer-se um maior conhecimento da
vida e melhor compreensão dos negócios, que antes dos 21 anos raramente
se obtém; o espírito deve estar formado, na plenitude de suas faculdades intelectivas, para que o homem possa prescindir, na gestão do seu patrimônio, da assistência do tutor ou dos pais. Já para a feitura do testamento o que
se pede é apenas uma consciência livre e sadia, capaz de exprimir com retidão e equilíbrio os seus próprios sentimentos; através da liberalidade suprema, que é o testamento, o homem recompensa a dedicação de um
parente ou de um amigo, externa os seus próprios afetos, e a lei só não ampara sua preferência quando lhe parece que o seu ânimo estava obliterado
por condições capazes de lhe desnaturarem a vontade.
"Considerando a importância do princípio pelo qual uma pessoa pode
dispor, para quando haja deixado de viver, de todas as suas coisas ou de
parte delas, em favor de uma ou mais pessoas, é a parte afetiva que informa
tal norma", escreve A. G FONTANIVE na Enciclopedia Giuridica, "a lei
confiou o exercício de tal direito ao menor, quando, para o complexo dos
restantes direitos civis, ele não tem ainda a plena possibilidade de exercê-los" (vd. Capacità civile).
Essa diversidade de aspectos sob que a lei encara a forma mentis para
conferir a capacidade testamentária ou a capacidade civil, em geral, poderia ser psicologicamente definida, dizendo-se que na capacidade civil leva-se em conta a integridade intelectual e afetiva do agente, enquanto na
capacidade testamentária atende-se principalmente à integridade da vida
afetiva, fonte do ato de última vontade.
Eis por que as paixões, os impulsos emotivos, como a ira ou a vingança,
embora deixem íntegras as funções intelectuais, são uniformemente reputados
causa idônea de incapacidade de testar. Tais estados de ânimo subvertem, ain-
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da que momentaneamente, a vida ativa. O que abrasado pela cólera, deserda
ou apenas prefere o parente; o que, cedendo à exaltação amorosa, toma de pena e
lega ao ente amado o seu patrimônio, não são insanos, nem mesmo seriam penalmente inimputáveis, mas a turbação afetiva debaixo da qual se encontram,
inutiliza os testamentos feitos em tais ocasiões.
9. Isso posto, que melhor critério poderemos encontrar para julgar da
influência de uma perturbação mental sobre a testamentifactio activa, do
que observar o efeito que ela pode ter sobre a vida afetiva do testador, e sobre a retidão dos juízos e sentimentos que lhe ditam ou moderam a liberalidade? As extravagâncias, as originalidades, em que muitas vezes se
traduzem estados neuróticos do testador, não podem influir na capacidade
de testar se permanecem íntegras e objetivas as suas reações afetivas, especialmente as despertadas pelo meio sobre que terão influência as suas últimas vontades. Quando, porém, a mente permanecer intelectualmente
íntegra, a par de uma desordem afetiva que tira do testador a objetividade e
retidão de sentimentos, devemos entender que o seu juízo está imperfeito,
para os fins do artigo 1.627 do Código Civil. 3 Seu testamento será um reflexo das suas paixões, ou das suas suspeitas, ou dos seus ressentimentos imaginários, e ainda que apresente um sentido humanitário, filantrópico, não
será aquele ato genuíno de destinação do patrimônio e de previdência altruística que o Direito protege, mas o fruto de mente enferma, ao qual se deve
sobrepor o critério de transmissão hereditária da própria lei.
Acham-se neste caso, inúmeras vezes, os paranóicos que ainda não
atingiram o nível demencial. Seu delírio modifica-lhes as reações afetivas e
é raro que o eixo desse delírio não atravesse o círculo familiar. Contra os
parentes, mesmo os mais próximos, voltam-se suas queixas, ressentimentos e acusações. E daí provém o interesse mórbido que, quando abastados,
põem nos seus testamentos, inçados de palavras imprecatórias, formulados
como atos de justiça, dos quais sua personalidade sempre sai aureolada
pela magnanimidade ou benemerência com que buscam transmitir aos seus
inimigos e à posteridade aquela admiração que tiveram por si mesrrios.
Quando o delírio sistematizado os empolga, aniquilando todas as faculdades mentais, o paranóico é um alienado, a que ninguém reconhecerá
capacidade de testar. Antes, porém, de atingido esse limite, quando o delírio atingiu certo grau de expansão, já lhe deve ser recusada tal capacidade,
se, como sói acontecer, seus delírios e reações afetivas tomam por alvo o
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meio familiar, contra o qual quererá ele, em sua exaltação emotiva, manejar a arma vingadora do testamento.
"Tanto nas questões civis como nas penais", escreve KRAFFT-EBING,
"não pode mais subsistir a antiga crença de que só as alterações da inteligência
propriamente dita constituem a loucura" (La Responsabilità criminale e lacapacità civile, trad. it., 1886, pág. 197).
"O legislador teve evidentemente a intenção de considerar como alienação mental as alterações do sentimento e a debilidade intelectual congênita ou adquirida, em que a reflexão, o juízo e o livre-arbítrio não podem
ser tidos como íntegros" (id., ibid., pág. 197).
Seria, certamente, exagerado afirmar que todo paranóide perde a capacidade de testar antes de atingir a demência. Tal generalização precisaria
ser discutida, não à luz de critérios técnico-jurídicos, mas à luz do próprio
conceito de paranóia, e seus característicos clínicos. O que me parece certo
é que diante de um testamento feito por pessoa portadora de um processo
paranóico evolutivo, que os peritos não sabem dizer com precisão se atingiu ou não a psicopatia, o que cabe indagar é se as reações afetivas por ela
apresentadas, especialmente em relação às pessoas contempladas ou preteridas no testamento, estavam ou não sob o império do seu delírio. Se estavam, se, por conseguinte, as disposições de última vontade refrataram-se
através da área mental convulsionada do paranóide, entendo que no ato de
testar faltou-lhe o juízo perfeito, sem o qual o testamento cai sob a censura
do art. 1.627, III, do Código Civil4 (cf. C. BEVILÁQUA, op. cit., §56, pág.
195).
10. Foi o que, a meu ver, sucedeu com os dois testamentos de cuja validade se indaga na consulta.
A respeito da constituição paranóide da testadora estamos seguramente informados pelos peritos, os quais não chegaram a acordo somente
quanto à transcrição para o estado demencial. E de fato, o perfil que se desenha nos laudos e na sentença convém como um exemplo escolar à caracterização que os autores, embora com terminologia variada, oferecem da
paranóia.
"I deliri dei paranici'', observam TANZI e LUGARO, "hanno radice,
piu che in un difetto dell'intelligenza, nella singolarità dei carattere" (op.
cit., II, pág. 738).
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Dessa singularidade, bem como da superestima do eu que permitiu a
FREUD chamar a paranóia de psicose narcísica, deixou a testadora provas
completas reportadas pelos laudos periciais. O fato que desencadeou o processo evolutivo, encerrado em 1935 pela interdição, foi, ao que parece, o
falecimento do seu primeiro marido em 6 de julho de 1912, e o processo em
que ela questionou, sem sucesso, com os herdeiros alemães. Desde essa
época, começa a expandir-se nela o tema da perseguição e o tema grandioso, que são geralmente o verso e o reverso do mesmo sistema de idéias.
"Due formi di delirio, /'ambizioso ed i/ persecutorio, vanno quase
sempre appaiate, sebbene possa avvenire che una di esse emerga e !asei
ne/l'ombra l'altra. Non v 'e paranoico che non abbia un altíssimo concetto
di se; e d'altra parte gli ostaco/i, /e ostilità, JUdisistima e i/ dileggio, che ii
paranoico incontra inevitabilmente nella sua vita, non tardano a provocare un delirio di persecuzione" (id., ibid., pág. 746).
Logo nos primeiros documentos examinados pelos peritos, e datados
do ano da viuvez, através de queixas acerbas e ressentimentos, começa a
visar os parentes, com os quais rompe numa carta de 4 de setembro de
1912, responsabilizando-os pela conjura em que se via envolvida, e que objetivava, a seu ver, enlouquecê-la. O perito assistente Dr. L. RIBEIRO DA
SILVA organizou um resumo da documentação relativa a essa fase do distúrbio mental da testadora, que merece transcrição:
"03.08.1912. Carta a Bibiche em que fala em 'inimigos' e refere
que "dizem que é louca" (doe. n° 29).
"04.09.1912. Primeira carta à sua mãe em que rompe com a familia, fala em 'inimigos mortais', diz que seus parentes são 'monstros'
e que a 'quiseram casar' pois publicou-se imediatamente 'que eu iria
me casar em dois dias'. E onde diz 'que me deixem a liberdade e que não
me procurem excitar despachando minhas visitas, desviando minha correspondência ou metendo minha governante pela porta afora, etc., etc.'
Afirmando depois que 'há uma conspiração contra ela para tomá-la louca ou embrutecê-la e que espera a guerra que a família lhe fará'. Em
meio de numerosas expressões que denunciam desconfiança e interpretações, ela escreve à mãe: 'eu te deixaria até viver e morrer tranqüila se
tu fosses para mim uma verdadeira mãe"' (doe. n° 31).
"10.09.1912. Segunda carta à mãe em que fala que colocou orevólver na bolsa para ir ao cemitério, diz estar nervosa, doente, muito
mais do que o crê a família ou finge não ver, 'para me forçar a ficar louca"' (doe. n° 30, tls. 84v).
"24.05.1913. Casou-se depois de 10 meses e oito dias de viuvez
com Frederich W. Sieler, seu segundo esposo."
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"17.07.1913. Primeira carta do segundo esposo, Sieler, da Alemanha, ao irmão da paciente Hugo em que descreve o temperamento de
D. Gabrielle 'duma violência que sobrepuja qualquer descrição'. E
onde escreve: 'Já no dia do matrimónio em trajeto para o consulado
principiou armando um escândalo violento e no banquete do casamento
ela me ameaçou com as vias de fato'. Não havia dois meses de casado,
seu esposo assim se desabafava" (doe. n° 66).
"21.07.1913. Segunda carta de Sieler ao cunhado Hugo em que
diz que 'Gabrielle toma bastante dificil a minha vida e raramente passa
um dia em que ela, em virtude dos motivos mais fúteis e ridículos, não
me faça as mais violentas reprovações e escândalos'. 'Ela manifesta
uma vaidade desmedida'. 'Ela está tão dominada de seu alto valor'. Decerto, todas estas manifestações mórbidas inexplicáveis ao marido de
Gabrielle, fizeram com que ele procurasse um psiquiatra, é o que se depreende desta carta quando diz: 'Em Berlim consultamos o Prof. Michaelis... ' 'Tão lastimável que seja, isso pelo menos me proporcionou
certa explicação sobre o seu comportamento inaudito"' (doe. n° 65).
"22.09.1913. O Dr. Pires Brandão envia ao Sr. Sieler a minuta do
testamento que deverá ser escrito de próprio punho por D. Gabrielle"
(doe. n° 26).
"23.07.1914. D. Gabrielle faz o seu primeiro testamento."
"17.09.1914. Data da aprovação do primeiro testamento. D. Gabrielle escreveu no envelope que continha o mesmo: 'Testamento de D.
Gabrielle Brune Sieler, entregue ao seu advogado e padrinho Dr. Pires
Brandão, que espera ser atendido, sem as baixezas de processos para
avenças, o que me tem tomado infeliz sendo estes interesses absurdos."'
"18.01.1915. Suicídio de Frederich W. Sieler."

Por essa primeira fase e pelos desenvolvimentos consecutivos, vemos
que a paranóia da testadora evoluiu de forma típica, começando por um delírio de perseguição passiva, em que os parentes se tornaram alvo de suas
suspeitas e acusações; passando, logo após, a conceber em torno de si vastas maquinações financeiras e políticas, que lhe realçavam a personalidade
e conferiam a importância exigida pela auto-estima; reunindo depois parentes e banqueiros na suspeita de uma confusa cumplicidade; e transformando-se afinal de perseguida em perseguidora, que move demandas,
busca escândalos, derrama-se em libelos epistolares e denúncias, assedia
altas personalidades políticas e a quem não faltam mesmo o crime sensacional (tentativa de homicídio do Presidente do Conselho, em Paris), os
manejos espíritas e mentalistas (cartas e quiromantes, centros de espiritismo e candomblé), o mórbido temor do envenenamento e das influências
mágicas. Dir-se-ia que nas palavras seguintes de TANZI e LUGARO é o
perfil psicológico da testadora que se desenha:
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"Anche in caso sono diffidenti; e se nasce contrasto, facilmente
sospettano trame, intese tra la moglie ed i fig/i, o con la moglie ed i fig/i, o con la servitu o con estranei; sospettano persino tentativi
d'avvelenamento, di suggestione, di magie. Hanno un altíssimo concetto di se, amano i/fasto; se pure non dimostrano un vero de/iria genealogico, esagerano la ricchezza ed i/ prestigio sacia/e dei /oro antenati.
Religiosi e superstiziosi a/l'estremo, sono convinte d'esercitare una
missione, se non nella società, a/me no nella /oro famiglia. Con tutto
dià. conservano /e apparenze nei rapporti esteriori; sono persino esageratamente corre ti e cortesi a parole; amministrano i /oro ave ri con
avvedutezza, salvoche anche in questo campo non si lasciano vincere
da ripicchi, da rancori, da sospetti d 'inganno, ai quali sacrificherebbero tutto pur di non cedere. Nelle liti sono assolutamente intransigenti e
cavillosi al/'estremo" (op. cit., pág. 745).

Pouco importa que suas funções intelectuais hajam resistido longos
anos, até que a Justiça lhe veio dar curador. A integridade da inteligência
dos delirantes, a correção convencional de sua conduta na sociedade, nos
negócios, nos espetáculos públicos, é sublinhada pelos estudiosos, e constitui para os leigos um constante motivo de perplexidade.
Eis o que a respeito escreve o insigne AFRÂNIO PEIXOTO:
"Primitiva e originária autofilia que a educação permitiu e favoreceu; inadaptabilidade do eu desmedido, ao meio não conformado; ações
e reações persecutórias; sistematização de idéias e consecutivamente de
delírios, coerentes, lógicos, fixos, possíveis, com retrospectiva falsificação da memória, que chega às mudanças da personalidade; raciocinação
certa, embora sobre premissas erradas; raridade das alucinações e precocidade das auditivas sobre as outras: inteligência lúcida e resistente por
longo tempo sem as deteriorações demenciais - eis uma caracterização
da paranóia que permite facilmente separá-la de outras doenças mentais
em que irregular e despropositadamente, sem fundamento nem coesão,
com arcabouço evidentemente alucinatório pelos múltiplos ou síndromes paranesides, como, de parceria com JULIANO MOREIRA, as chamamos" (Psicopatologia Forense, 2" ed., pág. 280).

Teria perdurado íntegra a inteligência da testadora até uma fase avançada do seu delírio? É possível, e só ao psiquiatra cabe responder. Nos paranóicos, observa Bleuler "siempre es la afectividad con sus ilimitadas

posibilidades de variación, lo que es más importante, mierttras1asfunciones intelectuales, fljas en marcos más estrechos, permanecen igual o só/o
más tarde se afectan secundariamente" (Tratado de Psiquiatria, trad. esp.,
1924, págs. 368-369).
A desordem afetiva da testadora vem dos primórdios do seu delírio,
da época em que o choque da primeira viuvez sobre a sua constituição origi-
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nária fê-la transitar da fase prodrômica para a fase inicial da doença (vd.
AFRÂNIO PEIXOTO, Paranóia, 1942, págs. 72-73). Imediatamente, seguindo a regra geral, foi o meio familiar que recebeu suas reações anômalas,
e que se tomou, para ela, origem de suas atribulações. O ressentimento, as
impressões falseadas, as interpretações cerradas na indestrutível trama tecida
pelo delírio, corrompem os afetos familiares que seriam indispensáveis à retidão de um ato de última vontade. Em todas as deixas, mesmo nas generosas
e louváveis, jaz um motivo oriundo das falsas idéias através das quais o testador considera o meio em que vive, e por isso o Direito não lhe pode dar proteção mais completa e justa do que a anulação do ato dispositivo.
Não me parece impressionante o aspecto de benemerência que se realçou num dos testamentos examinados. Em primeiro lugar é característica
da paranóia, mesmo francamente demencial, a ostentação das virtudes sociais que estofam o grande homem, e a conduta generosa em favor de entidades abstratas ou de coletividades com quem não é possível ao paciente
entrar em conflito persecutório. Os pobres, os doentes, os infelizes, os desamparados- e nunca determinado pobre, certo doente ou certo infelizsão os destinatários da generosidade dos perseguidos-perseguidores. Em
segundo lugar a crônica judiciária registra, mais de uma vez, testamentos
filantrópicos feitos por essa classe de doentes e anulados pelos tribunais;
demos a palavra a KRAFFT-EBING:
"La letteratura ri.ferisce moltissimi casi di testamenti attaccati
per causa di alienazione menta/e, come nella melanconia, ma piu spesso nel delirio de lia persecuzione, ta/volta nel delirio sistematizzatto al
secando grado, e nella paralisi."
"Un individuo affetto da delirio de/la persecuzione ave a donata
la sua fortuna ad un ospedale diseredando i suai. 1/ testamento, ragionevole nellaforma,fu perà annulatto.- MARC-IDELER, II, pág. 519.
Monominia sessuale: un uomo si credeva donna e gravida, e vestiva da
donna. Il su testamento afavore degli ospedalifu dichiarato nu/lo" (La
Responsabilità Criminale e la Capacità Civile, 1886, págs. 195-197).

11. Resumo, pois, as conclusões a que chego através do exame do caso
exposto na consulta.
Não me parece que a validade ou invalidade dos dois testamentos, feitos em 1914 e 1924 pela senhora interditada em 1935, dependa exclusivamente de se averiguar se a psicose evolutiva de que ela era portadora, havia
ou não assumido, naqueles dois momentos, caráter demencial. Não são apenas os dementes, que o Código Civil priva da capacidade de testar. Também
são considerados incapazes os que, na feitura do testamento, não estejam
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em seu juízo perfeito (art. 1.627, III, do Código Civil), 5 e para caracterizar
o juízo imperfeito cumpre-nos examinar os requisitos psicológicos a que o
legislador condicionou a testamentifactio activa.
Vemos que o requisito por excelência é a integridade afetiva do testador: ao menor púbere já se reconhece a capacidade testamentária, porque
ele, embora ainda imaturo para os negócios, já tem o discernimento moral e
a integridade afetiva que lhe permitirão dispor de seus bens segundo os
seus sentimentos. As perturbações na esfera afetiva, quando capazes de
modificar a correta expressão desses sentimentos, prejudicam a disposição
testamentária e tolhem, conseqüentemente, a capacidade. Eis por que as
paixões e emoções violentas devem ser consideradas perturbações inabilitantes do juízo do testador, a elas se equiparando, afortiori, as desordens
afetivas de origem neurótica.
Passando daí a examinar a paranóia, vemos que ele se apresenta como
um delírio expansivo, o qual, lavrando o terreno favorável de certas constituições psíquicas, revolve a vida afetiva, para, em sua última etapa, nem
sempre atingida, consumar a alienação mental do paciente. Esse quadro
evolutivo, os peritos o observam integralmente na testadora. E notaram
mais que as reações afetivas dirigidas pelo seu sistema de idéias delirantes,
cedo a colocaram perante sua família na clássica posição de perseguida e
perseguidora.
Mais não me é necessário para concluir que seu juízo estava perturbado nos dois momentos em que testou, e para concluir pela nulidade de ambos os testamentos, em que pese à superior autoridade das opiniões
diversas trazidas à colação nos anexos da consulta.
Entendo que o legislador, quando tirou a testamentifactio não só aos
loucos, mas aos que se acham em juízo imperfeito no ato de testar, tornou
patente que não são apenas os estados demenciais que fazem o homem decair do uso daquela liberdade. Se a testadora de 1914 estava ou não alienada, repito, cabe ao psiquiatra decidir. Mas ao juiz compete dizer se as
perturbações mentais reconhecidas e descritas naqueles dois momentos,
pelos peritos, tornaram ou não imperfeito o seu juízo para os fins do art.
1.627.6
Por mim, não tenho dúvida em reconhecer a incapacidade da testadora e a conseqüente nulidade de ambos os testamentos.

5
6

Art. 1.860, CC/2002.
Art. 1.860, CC/2002.

VALIDADE DE ACORDO PARA EVITAR A
DECRETAÇAO DE FALENCIA
""

A

VALIDADE DE ACORDO PARA EVITAR A
DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA
Caráter Imperativo das Normas Legais sobre
Liquidação de Sociedade
1. Uma sociedade em comandita por ações, em perigo de falência,
convocou seus credores, e com eles celebrou um acordo sob as cláusulas
seguintes:
1" Em vez da falência, cujos ônus (custas e despesas) viriam absorver parte considerável de seu ativo, promover a sua liquidação por deliberação de sua Assembléia Geral Extraordinária, na forma do disposto
nos arts. 137, letra c1 e 139, parágrafo único/ do Dec.-lei n" 2.627 de 26
de setembro de 1940, sendo designados pelos credores, para a composição do Conselho Fiscal, aludido na lei, três dos maiores deles, confiada
a estes a designação de um outro para ser nomeado Liquidante;
2" Deliberada a liquidação e nomeado o Liquidante, aquela seria
levada a efeito por este sob as determinações do Conselho Fiscal, segundo o que fosse deliberado pela Assembléia pelos credores componentes do mesmo Conselho Fiscal;
3" Alienado o acervo social, ou, por outra qualquer forma legal
viãvel, estabelecida a liquidação do passivo, inclusive a dívida do Instituto Central de Fomento Econômico da Bahia, cujos direitos deveriam ser
considerados precipuamente em qualquer hipótese, e pagos os credores,
pelo apurado ou segundo o provido, seria quitada a Sociedade devedora;
4" Seria autorizada pela Assembléia Geral Extraordinãria a promoção de ação judicial contra o Instituto Central de Fomento para haver deste a indenização de direito pelos prejuízos causados à Sociedade
resultantes de seu procedimento premeditado, abusivo e ilícito.

1
2

Art. 206, I, c, da Lei n" 6.404/76.
Art. 208, caput e§§ I" e 2", da Lei n" 6.404/76.
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O acordo importava, como se vê, primeiro, em não exercício, pelo
menos imediato, do direito de requerer a falência da sociedade, contentando-se os credores com a liquidação; e segundo, em modificação do regime
legal de liquidação, pela transferência aos credores do direito de nomear o
liquidante e o Conselho Fiscal, e pela subordinação do liquidante "às determinações" deste Conselho.
2. Um ano depois de concluído esse acordo, a sociedade reuniu sua
Assembléia Geral, e sem ouvir o Conselho Fiscal de liquidação, formado
pelos credores, destituiu o liquidante que aquele Conselho havia nomeado,
elegendo um outro de escolha exclusiva dos acionistas.
Entenderam os credores, ipso facto, que estavam desobrigados dos
compromissos assumidos no acordo inicial e autorizados a requerer a falência da sociedade, uma vez que deixara de subsistir o regime convencional de liquidação, a cuja vigência haviam subordinado suas respectivas
declarações de vontade. Imediatamente o Banco Econômico da Bahia S.A.
levou a Juízo o crédito líquido, certo e vencido, de que era titular, e requereu a falência da sociedade.
3. Não julgou o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, entretanto,
que a falência devesse ser decretada.
"Se os credores da sociedade Oliveira Xavier & Cia., juízes de
seu próprio interesse e dominados por espírito de conciliação, pactuaram a liquidação amigável como meio de solver o passivo social", reza
o venerando acórdão daquele Tribunal, "é claro, claríssimo que o pedido de decretação de falência articulado por um dos credores que entraram em tal ajuste vulnerou a relação transacional. Não se diga que fora
sem fundamento admitir haverem os transatores renunciado ao direito
de requerer a falência porque o propósito de renunciar deve ser evidentemente isento de qualquer incerteza ou dubiedade. A dúvida excludente da renúncia não existe, no caso sub judice, onde a intenção de
renunciar se patenteia no compromisso assumido pelos credores, constante da proposta a que aderiram, de, 'em vez da falência', promover a
liquidação. Os credores, obrigando-se, como o fizeram, a reconhecer a
sociedade quite de todos os seus débitos, depois de vendidos, extrajudicialmente, os bens do acervo social, e rateado o produto dessa operação
que se encarregaram de realizar, implicitamente renunciaram ao direito
de requerer a falência, bastando, para o demonstrar, pôr em relevo que o
processo falimentar não asseguraria, mas, ao revés, tornaria problemática ou mesmo ilusória a quitação prometida. A renúncia, como observa
FRANCESCO ATZERI-VACCA, pode 'não ser expressa por palavras,
mas induzida da necessidade dos fatos, os quais são, muitas vezes, mais
eloqUentes que as próprias palavras' (Dei/e rinuncia secando i/ Codice

PROBLEMAS DE DIREITO POSITIVO

301

Civile Italiano, pág. 374). É de crer-se, além do mais, que os agravan-

tes, quando se dispuseram a transigir, tiveram em mira compensações,
as quais consistiriam em ficar a sociedade a salvo da decretação da falência e obter, mediante alienação do acervo social, quitação de todos
os credores que interviessem na transação. Foi por isto, essencialmente
por isto, que eles assentiram em entregar os haveres da sociedade ao liquidante indicado pelos credores, privando-se, assim, dos rendimentos,
que a posse desse patrimônio lhes proporcionaria. Seria injusto, pois,
que se viesse, supervenientemente, a reputar a transação válida e eficaz,
apenas em relação aos encargos atribuídos aos agravantes, repudiando-a quando se cogitasse de sujeitá-los aos ônus e vicissitudes da falência. Nem se invoque, em justificativa à atitude do credor requerente da
falência, a morosidade da liquidação combinada. Porque, tendo a liquidação ficando afeta aos credores, a responsabilidade da delonga havida
no particular não cabe à sociedade, mas sim àqueles, por haverem escolhido um liquidante cuja desastrosa atuação, sumamente prejudicial aos
interesses em jogo, veio a demonstrar o desacerto da escolha."

4. Não me parece feliz, data venia, a decisão do ilustrado Tribunal de
Justiça da Bahia. Ela considerou superficialmente duas questões, que se tivessem merecido seu atento exame, certamente lhe teriam modificado o
rumo das conclusões.
A primeira dessas questões diz respeito à nulidade intrínseca do acordo, não só na parte em que ele poderia envolver renúncia ao direito de requerer a falência do devedor, como na parte em que ele modificava as
normas imperativas da Lei de Sociedades por Ações (Dec.-lei n° 2.627, de
26 de setembro de 1940)3 sobre o regime de liquidação.
A segunda diz respeito à vigência dos compromissos assumidos pelos
credores, os quais, ainda que não existisse nulidade, estariam sujeitos à rescisão, desde que se verificasse o não implemento das obrigações a que uma
das partes se sujeitara.
5. O acordo que a sociedade Oliveira Xavier & Cia. celebrou com
seus credores em 19 de dezembro de 1947 não envolve, a meu ver, renúncia
ao direito de requerer a falência do devedor. É perfeitamente lícito ao credor ajustar-se com o devedor, verbalmente ou por escrito, para lhe conceder prazo, para lhe facilitar meios que conduzam à liquidação do débito,
sem que esses ajustes envolvam a renúncia aos meios executivos com que o
credor fará valer eventualmente seus direitos. Só será possível entrever nos

3

Lei no 6.404176.
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ajustes uma renúncia, quando aquilo que eles estabelecem for, por sua natureza, incompatível com a subsistência da execução.
Ora, o que a sociedade Oliveira Xavier & C ia. ajustou com seus credores foi a sua própria liquidação, como sucedâneo ou alternativa da sua
espontânea declaração de falência. Não se cogitou na ata do acordo de 19
de dezembro de falência requerida por credores, mas de falência requerida
pela própria sociedade. Sentindo-se nesta contingência, em virtude de
ação que lhe movia o Instituto Central de Fomento Econômico da Bahia, a
sociedade convocou seus credores para dizer-lhes que, em vez de se declarar falida, julgava preferível entrar em liquidação, sob as cláusulas e condições transcritas no início desta consulta. Eis as palavras da ata:
" ... reunidos os credores da Sociedade a convite do seu Diretor e
sócio solidário Dr. Heron de Oliveira, expôs este o fim da reunião, que
era pôr os credores a par da situação econômico-financeira e das causas
que a originaram as quais outras não seriam senão as evidenciadas em escrito que fez publicar n' A TARDE, do dia 20 de outubro último- sob a
epígrafe - 'OLIVEIRA XAVIER & CIA. EM COMANDITA POR
AÇÕES USINA PITANGA- A VERDADEIRA HISTÓRIA', a que se
reportou, acentuando, um por um, os fatos ali tratados, sobretudo, a conduta iníqua e prejudicial do INSTITUTO CENTRAL DE FOMENTO
ECONÔMICO DABAHIA, que, como os seus maiores credores presentes sabiam, por ter sido tolhida até a sua própria iniciativa quanto a providencial financiamento cogitado, promoveu a execução de seu crédito por
forma premeditada tendente a cercear-lhe inteiramente o crédito e pondo-a na alternativa de requerer a sua falência ou de deliberar a sua liquidação, sob a assistência ou fiscalização direta dos seus credores.

Nessas condições, propunha aos credores o seguinte."

Nem nesse, nem em qualquer outro tópico da ata, foi dito que os credores não requereriam a falência da sociedade. Concordaram eles em que
esta se liquidasse, mas entre esta concordância e o direito de requerer a falência não há a menor incompatibilidade, já que a falência pode ser requerida estando a sociedade em liquidação.
6. Se, porém, quisermos dar às palavras do acordo de 19 de dezembro
a interpretação que lhe deu o egrégio Tribunal da Bahia- a de que os credores se teriam despojado do direito de requerer a falência da sociedade- não
poderemos deixar de concluir pela nulidade do pactuado.
É nula a renúncia ao direito de requerer a falência, sejam quais forem
os motivos ou a contrapartida, em que se funde tal renúncia. Pode o credor
renunciar ao seu crédito como todo titular de um direito patrimonial transferível pode renunciar ao seu direito. Mas a renúncia à aplicação da lei processual nem sempre é legítima, já que envolve, na maior parte das vezes, a
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modificação de normas de direito público, como são as de direito judiciário, estabelecidas no interesse geral. É o que explica, precisamente em relação à renúncia ao direito de requerer a falência, CHIOVENDA, nos seus
Principii di Diritto Processuale Civile, I, pág. 107:
"Ammettiamo come valido i/ patto piu generale di non eseguire in
guidizio un determina/o diritto (pactum de non petendo): qui non v'ha
che una rinuncia ad un diritto individua/e. Ma non e valido i/ patto di
procedere contro i/ debitare solo ne//e vie ordinarie, rinunciando a chiedere la dichiarazione difa//imento, perche /afaco/tà di sceg/iere i/ procedimento concorsua/e e data a/ creditare ne//o interesse genera/e."

Inscreve-se esta questão no terreno dos chamados "contratos processuais", ou seja, dos limites de eficácia da declaração de vontade em relação
à lei processual. Não é a lei processual suscetível, na medida em que o é a lei
civil ou comercial, de ter a sua aplicação modificada ou mesmo elidida pelo
acordo dos interessados. A norma processual é, em regra, de ordem pública,
visa a finalidade que o arbítrio das partes não pode alterar, e por isso já se disse que, no campo do processo, não vigora o princípio da liberdade contratual (K. HELLWIG, System des Deutschen Zivilprozessrechts, I, pág. 450).
É verdade que não são impossíveis, dentro e fora do processo, acordos entre as partes, que repercutem na aplicação da lei processual. Estudando este assunto, mostra CARNELUTTI que é indispensável ao seu perfeito
esclarecimento distinguir entre as normas processuais instrumentais (que
dizem respeito à constituição do órgão incumbido da composição do conflito de interesses) e as normas processuais materiais (que dizem respeito
ao próprio modo de composição). Entre as primeiras, estão as normas relativas à competência, à jurisdição, etc.; entre as segundas, as relativas à forma da execução ou à prestação da atividade jurisdicional.
Se é certo que entre as normas instrumentais encontramos exemplos
numerosos de normas dispositivas (ius non cogens), dificilmente os encontraremos entre as normas materiais, todas elas, via de regra, imperativas
(ius cogens) (CARNELUTTI, Lezioni di Diritto Processuale Civile, I,
págs. 198 e segs.).
Entre essas normas materiais imperativas, colocadas, por conseguinte, fora do alcance das convenções privadas, está a que estabelece a execução concursual falimentar dos débitos de comerciantes. Admitir que estes
se pudessem colocar a salvo da falência mediante acordo com credores, seria dar mero alcance privado a um instituto cujas raízes estão no interesse
geral do comércio e da sociedade.
A essa mesma conclusão chega, em brilhante estudo publicado na Rivista di Diritto Processuale Civile, 1927, I, págs. 24 e segs., o Prof. TULLIO
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ASCARELLI. Depois de configurar a hipótese de um acordo em que as
partes renunciem preventivamente à execução coativa; de outro em que
elas, pelo contrário, se sujeitem a tal execução, mesmo em casos não previstos em lei; e de outro, em que elas modifiquem apenas as formas admitidas para o exercício da execução coativa, analisa nestes termos a primeira
hipótese, que é a coincidente com o caso versado nesta consulta:
"A mio parere deve concludersi per l'inammissibilità di un patto
di rinunzia, e cio per la considerazione che attraverso la esecuzione
coattiva" (através da execução falimentar, poderíamos dizer) "si mira
pur sempre all'attuazione dei diritto oggettivo e non alia reintegrazione dei diritti soggettivi, si che i vari mezzi posti a disposizione
dell'esecutante lo sono pur sempre nell'interesse superiore de/la legge,
per la cui migliore attuazione questa si affida alia scelta dei/e stasso
esecutante, scelta cite perianto deve avvenire secondo la spontanea determinazione dell'interesse di questo, e non puà perianto essere preventivamente vinco/ata" (Sul/a derogabilità dei/e forme di cui a/l'art.
383 Cod Comm., in loc. cit., pág. 35).

Outro estudo a que devemos um amplo esclarecimento da matéria,
com idênticas conclusões sobre a inadmissibilidade dos contratos processuais, é a nota de L. FERRARA, publicada no Foro Italiano, 1907, I, págs.
496 e segs. Seguindo a lição de BUNSEN (Prozessrechtsgeschãjt, in
Zeitschrift.für deutschen Zivilprozess, XXXV, págs. 401 e segs.), explica
em primeiro lugar a diferença entre os atosjurídicos do direito processual,
que são declarações de vontade reclamadas pela própria lei processual, tais
como a nomeação de peritos, renúncia a juramentos, etc., e o que chamamos contrato processual, que é a convenção tendo por objetivo impedir ou
modificar o uso dos meios judiciários, independentemente de renúncia ou
modificação do direito subjetivo tutelado através daqueles meios. E assim
se exprime sobre a admissibilidade destes negócios jurídicos:
"Essa infatti, rientra nel campo dei diritto pubblico; e poiché
/enorme dei diritto pubblico non sottostanno, nella /oro applicabilità, alia libera determinazione autonoma dei/e parti, deve risolversi
essenzialmente secondo /e norme dei diritto processuale la questione dei limiti in cu i /e parti possono influire sul/a instaurazione e prosecuzione dei procedimento mediante accordi vincolativi per ii
giudice, e specia/mente la questione de/la efficacia spettante nel
singo/o caso a un negozio giuridico di tal genere. ln realità non bisogna dimenticare che ii diritto processuale appartiene a/ diritto
pubblico e che, se per mezzo di esso si esp/ica i/ compito massimo
dei/o Stato, ossia la tutela dei diritto, l'attività giuridica degli organi giudiziari in via di principio, indipendente dell'arbitrio de/le
parti. Solo in base a/ diritto processua/e puà quindi decidersi se un

e,
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accordo degli interessati puà o deve esser rispettato dai giudice;
poiche- non sarà inutile rilevar/o -I 'efficacia dei negozio giuridico processuale rappresenta pel BUNSEN I 'eccezione e non già la
rego/a. ln via di massima, anche qui, come nota i/ POLLAK (19),
non tutto cio che ii diritto processuale non viela, in tal senzo, puà
dirsi lecito, ma soltanto cio che esso permette.
L 'efficacia dei negozio giuridico extraprocessuale si ha dunque
allorche ii diritto processuale medesimo consente alie parti nel processo di spiegare un 'attività vincolativa per i/ giudice sul/a instaurazione
e sul/a prosecuzione dei procedimento" (loc. cit., pâg. 502).

A melhor doutrina repele, portanto, que as partes possam, através de
acordos preventivos, renunciar ao uso de remédios processuais, como é a
execução falimentar, salvo se renunciarem contemporaneamente aos próprios créditos (direitos subjetivos), que aqueles remédios protegem. Tais
acordos ferem a ordem pública, não comovem as disposições de lei imperativas, que se lhes opõem, e não podem, portanto, ser invocados nos tribunais como obstativos do remédio judiciário que tentaram inutilmente elidir.
Não me parece que o acordo de 19 de dezembro tivesse o objetivo de
tolher aos credores da firma Oliveira Xavier o direito que lhe requerem a
falência, mas se tal houvesse sido a intenção das partes, como pareceu ao
egrégio Tribunal da Bahia, aquele acordo seria nulo e inoperante por ilicitude do seu objeto.
7. Não seria essa, aliás, como ficou dito acima, a única nulidade do
ato. Outra nele se nos depara, indubitável, e que tolhe a eficácia do convencionado.
Decidindo a liquidação da sociedade, a assembléia do dia 19 de dezembro aprovou, sob a invocação dos arts. 137, c,4 e 139, parágrafo único,5 do
Dec.-lei n° 2.627, as normas de liquidação transcritas páginas atrás. Essas
normas, confiando aos credores e não aos sócios a eleição de um liquidante e
de um conselho fiscal, e fazendo do liquidante um simples executor das determinações do Conselho. contradizem disposições imperativas da lei de sociedades por ações, a saber, aquelas mesmas invocadas na ata da reunião.
De fato, diz o art. 137:
"A sociedade anônima ou companhia entra em liquidação:

4
5

Art. 206, I, c, da Lei n° 6.404176.
Art. 208, caput e§§ ]0 e 2°, da Lei n° 6.404176.
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c) por deliberação da assembléia geral, convocada e instalada na forma prevista para a destinada à reforma dos estatutos,
ou pelo consentimento unânime dos acionistas, manifestado em
instrumento público."

E o art. 139:
"Silenciando os estatutos, compete à assembléia geral, nos casos
do art. 137, determinar o modo de liquidação e nomear o liquidante e o
Conselho Fiscal, que deva funcionar durante o período da liquidação.
Parágrafo único. A assembléia geral pode, a todo tempo, destituir o liquidante e os membros do Conselho Fiscal."

Não é lícito à Assembléia Geral, e ainda menos aos administradores
ou acionistas reunidos fora dela, criar normas de liquidação diferentes das
que se encontram na lei ou nos estatutos sociais, e ainda estes não podem
derrogar certas normas legais de caráter imperativo, que protegem direitos
dos acionistas ou de terceiros. Entre estas normas imperativas (ius cogens)
figuram precisamente aquelas - relativas à nomeação do liquidante e aos
seus poderes- que o acordo de 19 de dezembro teve por fim modificar:
"A lei deixa ao critério dos acionistas", escreve T. MIRANDA
VALVERDE, "a determinação do modo de liquidação da sociedade,
isto é, a escolha dos meios ou operações, que facilitarão a extinção da
pessoa jurídica. Não podem, entretanto, suprimir ou modificar as regras
formais, que organizam a liquidação, que visam assegurar tanto os direitos dos sócios ou acionistas, quanto os direitos de terceiros. Tais são as
regras referentes à nomeação e às atribuições dos liquidantes e do conselho fiscal, ao funcionamento da assembléia, ao pagamento de dividendos
ou rateios, no curso da liquidação, às contas dos liquidantes, à aprovação
destas pela assembléia" (Sociedade por ações, 2° vol., pág. 144).

Não podia o acordo de 19 de dezembro, por conseguinte, subordinar
aos credores da sociedade a nomeação do Conselho Fiscal e do liquidante.
Esta matéria entra na esfera de competência privativa da Assembléia Geral,
definida no art. 87, parágrafo único, da lei de sociedade por ações: 6
É da competência privativa da Assembléia Geral:
h) resolver sobre a fusão, a incorporação, a extinção e a liquidação da sociedade, nomear e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas.

6

Art. 122, VIII, da Lei n° 6.404/76.
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Não é lícito à sociedade, nem por deliberação de seus diferentes órgãos, nem por disposição estatutária, despojar a Assembléia Geral de qualquer das atribuições definidas nesse artigo.
"A assembléia geral", escreve o mesmo autorizado comentarista, "não pode delegar essas atribuições a qualquer outro órgão da sociedade, como também não pode praticar atos ou operações da competência
exclusiva de outros órgãos. A lei, com efeito, distribui a competência
pelos órgãos necessários à vida jurídica da sociedade, garantindo, por
essa forma, o seu normal funcionamento. E, ao distribuir a competência, estabelece a conseqUente responsabilidade civil e penal das pessoas
que ativam esses órgãos, para melhor defesa dos acionistas e de terceiros" (op. cit., ) 0 vol., pág. 420).

Do mesmo modo não é lícito fazer o liquidante, como quiseram as
partes no acordo de 19 de dezembro, um simples executor das determinações do Conselho Fiscal, integrado pelos credores. O liquidante é o diretor
da sociedade no período de liquidação. E assim como não podem ser transferidas para outro órgão as atribuições do diretor (art. 116, § 5°), 7 assim não
no podem as do liquidante.
Exuberante nulo era, pois, o acordo de 19 de dezembro, todo ele infringente de normas legais de ordem pública. Ou porque pactuasse a renúncia à execução falimentar, sem concomitante renúncia ao direito de crédito;
ou porque modificasse as normas imperativas de liquidação das sociedades
por ações, não podia produzir efeitos, e portanto não podia obstar o requerimento, nem a decretação de falência do devedor.
8. Embora a nulidade do acordo de 19 de dezembro solucione, sob todos
os aspectos, a matéria versada na consulta, não me furtarei a examinar a influência que teria aquele acordo, se válido, sobre o requerimento de falência
formulada por um credor. Não me parece que o requerimento pudesse ser
oposta a exceptio litis per transactionemfinitae, e isso pelas seguintes razões.
Toda transação, no sentido do Código Civil, envolve necessariamente
a prevenção ou terminação de um litígio, mediante concessões mútuas (art.
1.025). 8

O litígio eventual ou atual constitui ares dubia, que a transação busca
eliminar. As concessões recíprocas representam o meio com que se alcança
aquele fim:

7
8

Art. 144, parágrafo único, da Lei n° 6.404/76.
Art. 840, CC/2002.
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"Che si possa acertare anche convenztonalmente un qua/siasi
rapporto giuridico senza che entrambe /e parti si diano o si promettano
alcunche, e esatto, ma da cio non deriva che esse stipulino una transazione sibbene che esse concludano un negozio di accertamento, diverso
da que/lo in parola e con esso inconfondibile" (G. STOLFI, La Transazione, 1931, pãg. 154).

As concessões recíprocas, essenciais à transação, e que a diferenciam, como vemos, de um simples ato declaratório ou de acertamento e ratificação, tanto podem ser concessões que se consumam instantaneamente,
graças a simples emissão da declaração de vontade, como podem depender
de execução posterior, às vezes continuada, caso em que a transação se torna um pacto de tractus successivus.
E daí surge a questão de saber em que momento se constitui ares transacta: se quando as partes estipulam as concessões recíprocas, que se obrigam
a fazer no futuro, ou se quando se verifica o implemento dessas obrigações.
A primeira tese envolve o reconhecimento de que a transação, em
vez de um efeito simplesmente declarativo, tem um efeito novativo, isto
é, que ela cria direitos novos em lugar dos antigos, por um novação objetiva. Esta tese, que foi sustentada no estrangeiro por escritores como
GABBA e MORTARA, não tem cabimento no direito pátrio diante do
art. 1.027, 23 parte, do Código Civil. 9 É a transação, entre nós, um negócio declarativo:
" ... siccome essa halo scopo di rimuovere l'incertezza deite parti rispetto a/ diritto già sorto a favore di una di toro, non pu o murare i
caratteri che questo aveva assunto, no tanto me no pu o darvi origine,
mane rinvigorisce soltanto /'ejjicacia" (G. STOLFI, op. cit., pãg. 60).

A segunda tese é a acertada. Quando as concessões recíprocas feitas
pelas partes não produzem resultado imediato, mas dependem de prestações futuras, pode o inadimplemento delas, ou de uma delas, conduzir a
dissolução do negócio transativo. É este um acordo de vontades bilateral sinalagmático, em que uma das partes faz ou promete fazer concessões, porque espera da outra parte uma contraprestação. O descumprimento de uma
induz a rescisão do contrato transativo, por força do que dispõe sobre a
condição resolutiva tácita o art. 1.092, parágrafo único, do Código Civi1. 10

9 Art. 843, CC/2002.
lO Art. 475, CC/2002.

PROBLEMAS DE DIREITO POSITIVO

309

Numa interessante monografia intitulada Causa e disso/uzione de/ .
negozio transattivo civile (ed. Sassari, 1928), FRANCESCO FLUMENE
estuda a condição resolutiva tácita nas transações, e observa:
"... /'estremo relativo alia reciprocità de/la concessioni, costituente una
singolare caractteristica dei neguzio transattivo, ha riferimento
all'interesse particolare dei/e parti, cosicche qualara uno dei transigenti
neghi indebitamente la carresponsione de/la paltuita prestazione, eragionevole che venga salvaguardato, nel modo piu amplo, I 'interesse deli 'a/tro
contraente, i/ qua/e puó trovare conveniente che /e cose vengano remisse
nel/o stato ariginario, come se la transazione non fosse stata convenuta" (op. cit., pâg. 153).

No mesmo sentido: PACIFICJ-MAZZONI, Jstituzioni di diritto civile
italiano, vol. V, 21 , pág. 347 e nota d de Venzi, pág. 350.
Se, por conseguinte, uma das partes deixa de cumprir a prestação, a
que, a título de concessão recíproca, se obrigara, está a outm parte habilitada a promover a rescisão, acumulando este pedido com a reclamação judicial dos seus direitos tais como se achavam no statu quo ante.
9. Tais são as razões por que discordo, data venia, do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia na apreciação do caso versado na consulta.
Resumindo, entendo:
I. que no acordo de 19 de dezembro as partes não tivemm a intenção
de transigir sobre o direito dos credores de requererem a falência da firma
Oliveira Xavier; na ata apenas se cogitou da declaração espontânea da falência pela firma, e os credores aceitamm que esta, em lugar de fazer tal declaração, entrasse imediatamente em liquidação, o que não contradizia e,
portanto, não prejudicava o direito dos credores de requererem a falência,
quando esta lhes parecesse justificável, mesmo em curso de liquidação;

II. que se o acordo de 19 de dezembro contivesse uma renúncia transativa ao direito de requerer a falência do devedor, seria nulo de pleno direito,
já que não são lícitos os pactos modificativos do regime de execução, imposto por motivos de ordem pública, salvo quando esses pactos importam
na renúncia do próprio direito de crédito, que é substantivo;
III. que o acordo de 19 de dezembro, independentemente de conter ou
não renúncia ao direito de requerer a falência, é nulo de pleno direito por
dispor sobre a liquidação da sociedade devedora em desacordo com normas legais imperativas, transferindo para os credores na sociedade atribui-
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ções privativas da Assembléia Geral e para o Conselho Fiscal atribuições
do liquidante;
IV. que ainda na ausência de nulidades, o acordo de 19 de dezembro,
se configurasse uma transação, estaria sujeito a rescisão por inadimplemento da obrigação assumida por uma das partes, o que não permitia fundar-se nele uma exceptio litis per transactionemfinitae.
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DIVULGAÇÃO CLANDESTINA DE OBRA
LITERÁRIA PELA RADIOFONIA
1. Em outubro de 1943, uma das estações rádio-emissoras da Capital
paulista deu início à irradiação de uma peça teatral sob o título Eterna
Esperança, em programa patrocinado pelos exploradores de um produto
comercial. Embora a peça fosse anunciada como original de um escritor, à
medida que se divulgavam suas partes ou episódios, começou a ser notada
a identidade do enredo e mesmo do desenvolvimento literário, com os de
um romance publicado pela conhecida escritora D. Diná Silveira de Queiroz, e recebido com especial louvor do público e dos críticos. Diversas alterações haviam sido determinadas pelas necessidades da transposição, mas
a identificação do plágio se tornou tão patente, que a própria emissora preferiu reconhecer, na irradiação do trecho final, o decalque praticado.
Sentindo-se ferida no seu direito de autor, não só pela reprodução desautorizada, que lhe menoscabava interesses patrimoniais, como pelo aviltamento e deturpação de sua obra, que lhe feria interesses morais e
profissionais superiores, veio ajuízo a romancista propor contra a emissora, o autor do plágio e o radiofonizador, uma ação cível, em que pleiteia ressarcimento de perdas e danos.

2. A consulta versa, em primeiro lugar, sobre a procedência do pedido, vale dizer, sobre a existência de infração do direito autoral; em segundo
lugar, sobre a responsabilidade solidária da emissora; e, finalmente, sobre
o melhor critério para a fixação das perdas e danos.
Foi-me presente um minucioso laudo firmado pelo Dr. Pelágio Lôbo.
Posto o que, passo a dar o meu parecer.
3. Dispõe o Código Civil em seu art. 665: 1
"É igualmente necessária, e produz os mesmos efeitos da permissão, de que trata o artigo antecedente, a licença do autor da obra pri-

Revogado pela Lei n° 9.610/98.
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mitiva e outrem, para de um romance extrair peça teatral, reduzir a
verso obra em prosa e vi ce-versa, ou dela desenvolver os episódios, o
assunto e o plano geral.
Parágrafo único. São livres as paráfrases que não forem verdadeira reprodução da obra original."

A esse texto acrescentamos o art. 11-bis da Convenção de Berna, revista em Roma, e aprovada pelo Dec. n° 23.270, de 24 de outubro de 1933:
"Exclusivamente os autores de obras literárias e artísticas têm o
direito de autorizar a divulgação delas por meio da radiodifusão."

4. Com os dispositivos citados quer o direito proibir o modo, sem dúvida
mais sutil, de apropriação da obra alheia, que consiste em reproduzi-la sob forma artística diversa, ou com o emprego de um meio de divulgação diferente.
Tomar do livro e fazê-lo imprimir sem permissão do autor, levar à cena peças
teatrais ou filmar cenários cinematográficos sem o consentimento dos que os
escreveram, constituem as formas mais elementares da violação da propriedade artística ou literária, cuja grosseria não deixa dúvidas sobre a ilicitude da
conduta do violador. Já, porém, a infração é mais sutil quando se converte a
prosa alheia em versos próprios, ou quando se faz de um romance uma peça teatral ou um cenário, ou, ainda, quando se transpõe para o rádio o que outro vazou em textos destinados à representação e à leitura.
Poderia parecer que, nesses casos, havendo criação de espécie artística ou literária inteiramente nova, seria injusto ver nos atos praticados uma
simples contrafação. A lei tem, então, o mérito de dissipar o equívoco a que
semelhante raciocínio poderia conduzir-nos. Pouco importa que a reprodução
da obra intelectual se faça na mesma ou em outra espécie artística, mediante
estes ou aqueles processos de divulgação: o autor pode reclamar a proteção do
seu privilégio, desmascarando, sob o novo gênero, o contrafator.
É fácil penetrar o fundamento dessa proteção jurídica, desde que fixemos o objeto da chamada propriedade imaterial. Recai este direito sobre a
obra intelectual, isto é, sobre aquilo a que a nossa razão deu o ser. Esse ente
abstrato, mas definido por certas notas com que o logramos identificar e
reconhecer, pode ser expresso por muitos meios, pode ser traduzido em
vários gêneros e estilos literários; o laço da paternidade, que o prende ao
seu criador, nem por isso se dilui ou se ilegítima.
5. Mais difícil, porém, é o problema, quando, em vez de simples
transposição de um para outro gênero literário, ocorre alteração substancial
na própria obra, de tal modo que nela encontramos alguns, mas não todos
nem apenas os elementos da obra anterior.
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É sabido que a criação intelectual não pode aspirar a uma originali-

dade absoluta, e que as influências de um autor sobre outro, bem como os
próprios resíduos deixados em cada um pela experiência artística ou literária, fazem com que numa obra nova se congreguem elementos tomados
honestamente ao acervo da produção intelectual anterior. O grau de originalidade criadora varia de um para outro autor. E não é fácil fixar um critério qualitativo que permita, num caso, reconhecer a influência tolerável
de obras ou processos alheios, e noutro, denunciar a pilhagem do plagiário ou contrafator.
6. Vários têm sido os meios de análise propostos pela doutrina para
lograr essa distinção, PIOLA-CASELLI, no Tratado do Direito de Autor
que escreveu para a coleção // Diritto Civile Italiano, dirigida por P. FlORE
e depois por B. BRUGI, resume e critica com acuidade esses critérios que,
sob sua diversidade, oferecem certos elementos uniformes fundamentais.
A teoria mais antiga, entre cujos expositores se conta RENOUARD
(Traité des Droits d'Auteur, II, págs. 17 e segs., 20 e segs.), deixa ao juiz
uma grande discricionariedade na apreciação das contrafações, cujo caráter ilícito deriva, ou da quantidade da imitação, ou do intuito fraudulento
revelado pelo plagiário, ou mesmo da apreciação do dano efetivo sofrido
pelo autor da obra copiada. Com razão se objeta a esta teoria que o dano
pode faltar, ou estar obliterado por circunstâncias de fato, que não tolhem a
ilicitude da reprodução; que o ânimo de fraudar não merece, no caso, relevo maior do que o concedido, de um modo geral, ao dolo na configuração
de qualquer ato ilícito; e que a quantidade de limitação nàda exprime, podendo o plágio resultar da só imitação de ponto essencial, o que levaria a
tomar quantidade no sentido de gravidade, e a destruir, desse modo, a objetividade mesma do critério (vd. PIOLA-CASELLI, op. cit., pág. 618).
Mais esclarecedoras são as teorias conhecidas como "da forma interna" (Innere Form), do "quadro imaginário" (lmaginãres Bild) e da "identidade reconhecível", esta última formulada pelo próprio PIOLA-CASELLI.
7. A distinção entre forma interna, forma externa e substância da obra
intelectual é a base da primeira dessas teorias. Limitando o nosso exame
apenas ao campo da obra de ficção literária, assunto da consulta, podemos
dizer que a forma externa é a linguagem, o estilo, as palavras, de que se serve o escritor; a substância é o conteúdo da obra, o material não organizado a
que o autor aplica o seu engenho; e a forma interna, finalmente, é a ordenação conceituai e figurativa a que ele submete o tema com que trabalha.
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Substância e fonna externa são partes da obra intelectual não assinaladas pela privativa do autor; a fonna interna, porém, é o que lhe pertence,
o que o seu direito cobre e que não pode sofrer reprodução desautorizada
ou contrafação.
8. A teoria do imaginãres Bild deve-se a KOHLER, que a expôs em
seus trabalhos Das literarische und artistische Kunstwerk und sein Autorschutz e Das Autorrecht. O objeto da proteção jurídica é, segundo esta doutrina, o imaginãres Bild, isto é, a representação em que a mente do autor vazou
o seu tema; nas obras literárias, ele consiste na idealização da fábula ou entrecho, com particular referência à elaboração psicológica dos personagens
no desenvolvimento da própria fabulação (P. CASELLI, op. cit., pág. 622).
9. Para PIOLA-CASELLI, que fonnulou a terceira teoria, o objeto do
privilégio autoral não reside em nenhum elemento da obra, considerado
isoladamente. Os fatos, os personagens, as idéias, o estilo, podem ser tomados a obras alheias, sem contrafação. Mas, se esses elementos são usurpados naquele complexo, do qual "irradia a individualidade da representação
intelectual alheia", então o plágio está caracterizado e cumpre reparar alesão sofrida pelo direito do autor.
10. Não é difícil descobrir em todas estas doutrinas um fundo comum,
pois, embora cada escritor sublinhe as diferenças entre o seu conceito e os
outros que tem ocasião de examinar, percebe-se que o "quadro imaginativo" de uma obra reside naquela tessitura de elementos figurativos em que
uns verão o imaginãres Bild, outros verão a Innere Form, e outros o "complexo identificador" da criação intelectual.
Tenho dito que, a meu ver, nenhuma expressão define com mais clareza esse quid objeto de proteção jurídica, do que a antiga expressão usada
na lógica clássica: objeto fonnal. Com o mesmo tema ou matéria de que se
serviu um autor, pode outro compor obra a que se não negará originalidade.
Há, então, entre as obras, um objeto material comum, mas a cada uma corresponde fonna própria, não no sentido exterior dessa palavra, via de regra
aplicada aos meios de manifestação do pensamento, mas no de ideação, de
arcabouço interno, definição de situações, de personagens, e sua interação
na perspectiva do tempo.
Chamem-lhe uns "fonna interna" outros imaginãres Bild ou complexo identificador, o que aí apreendemos e cobrimos sob a proteção da lei é a
invenção mental do romancista, do dramaturgo, do cineasta ou do homem
de ciência. Pois se muitos têm os seus olhos fitos no cosmos e no homem
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que o habita, cada um com sua mente cria algo infungível, a um tempo individual e universal.
Quando nos debruçamos a examinar uma obra, sobre que pesa a suspeita de contrafação, é dessa concepção, haurida na melhor doutrina, que
devemos estar armados para aceitar ou rejeitar a acusação. É contrafator
aquele que, em vez de dar forma à matéria fornecida pela sua própria meditação, toma a forma elaborada por outrem, vazando-a embora noutra linguagem, e alterando os elementos da sua construção. Se é um romance a
obra copiada- como cuida a consulta- a contrafação resulta da transposição do enredo, da identidade da concepção romanesca, da evolução semelhante dos caracteres e dos acontecimentos, pouco importando que o
contrafator disfarce essa igualdade de linhas com um revestimento mais ou
menos original. Normas diferentes, outros sítios, variantes na sucessão ou
no desfecho dos episódios, disfarçam mas não destroem o plágio, e às vezes servem até para melhor acusar a malícia do plagiário.
11. Eis por que não tenho dúvida em reconhecer na peça radiofônica
Eterna Esperança uma contrafação do romance Floradas na Serra, fundando-se para isso na descrição que, de ambos, faz o laudo pericial. O enredo do aplaudido romance da Sra. Diná Silveira de Queiroz foi transposto
com servilismo pelo contrafator, e embora uma ou outra situação apareça
alterada, embora a mediocridade congênita do plágio- e talvez congênita
do teatro radiofônico - haja buscado para a ação um good-end, ninguém
poderá, em sã consciência, duvidar da ofensa aos direitos autorais da romancista, a qual não sofreu apenas os prejuízos da reprodução ou adaptação desautorizada, mas também os danos mais extensos da contrafação, do
aviltamento e desfiguração de sua obra intelectual.
12. Desde logo cumpre notar que esses prejuízos oferecem nítido caráter patrimonial. A divulgação de uma obra cujo êxito vinha assegurando à
sua autora o beneficio de sucessivas edições, acarreta aquele dano patrimonial chamado direto, pois que tolhe ao titular do copyright a competente retribuição. E a divulgação com adulteração, depreciando a obra,
alterando-lhe o sabor verdadeiro no gosto do público, não se limita a ofender o direito moral do escritor, vai até o seu patrimônio, pela agravação daqueles males que a simples divulgação desautorizada já por si produzia.
13. Não é, porém, fácil encontrar ajusta medida pela qual conseguiremos orçar esses danos.
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Se se tratasse de divulgação por escrito, sem os extremos do plágio,
que ocorrem no caso ~resente, teríamos à nossa disposição o critério do art.
669 do Código Civil, o qual manda pagar ao titular dos direitos autorais o
valor da edição, ao preço por que estiverem à venda os exemplares genuínos. Havendo, além da divulgação, usurpação da autoria, o critério de indenização se alarga, e o proprietário pode reclamar acima daquele valor
per~as e danos (art. 667, § 1°, do Código Civil). 3
Se se tratasse de representação de peça teatral ou da exibição de filme, sem o consentimento do proprietário, poderíamos usar o critério do art.
6° do Dec. n° 4. 790, de 2 de janeiro de 1924,4 que dispõe:
"É permitido ao titular de um direito autoral requerer a apreensão das receitas brutas da representação ou exibição, se a execução ou
representação se fizer sem a autorização a que se refere o art. 2°."

A medida é menos justa que a do art. 669 do Código Civil, 5 pois este,
baseando-se no preço do exemplar genuíno, elidiu a dificuldade do caso de
divulgação gratuita ou por preço inferior ao cobrado pelo proprietário.
Explica-se, porém, o critério da lei de 1924 diante de haver ela restringido
sua proteção aos espetáculos "para os quais se pague entrada".
Postas em tela essas normas legislativas, procuremos transpor delas
para a espécie em exame, por analogia, o comando jurídico.
14. O art. II-bis da Convenção de Berna, revista em Roma, e incorporada ao nosso direito positivo, protege o autor contra a divulgação radiofônica desautorizada dos produtos do seu engenho (vd. supra no 2). O
Decreto n° 5.492, de 16 de julho de 1928, em seu art. 26, estendeu à radiodifusão a norma do Dec. n° 4.790,6 há pouco citado:
"Art. 26. As disposições do art. 2" e seguintes do Decreto n•
4. 790, de 2 de janeiro de 1924, aplicam-se a todas as composições musicais e peças de teatro executadas, representadas ou transmitidas pela
radiotelefonia, com intuito de lucro, em reuniões públicas."

Primeira questão a ser resolvida é, portanto, o caráter gratuito ou oneroso
da radiodifusão. Um brilhante julgado do Distrito Federal, que pode ser lido no
vol. 66 do Arquivo Judiciário, a págs. 328 e segs., com razão estabeleceu:
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"As emissoras radiofónicas estão obrigadas a pagar o direito autoral relativo aos discos por elas irradiados, pois esta irradiação visa um
lucro indireto, que é forçar a audição dos anúncios estipendiados."

Nessa decisão se contém o perfeito esclarecimento da questão. Entre
os espetáculos teatrais ou cinematográficos e as irradiações das estações
emissoras observa-se uma curiosa inversão do processo de remuneração da
atividade desempenhada. Teatros e cinemas vendem ao público seu espetácu lo, enquanto as emissoras lançam suas irradiações a quem as quiser captar. Como, porém, essas irradiações são ouvidas através de milhares de
aparelhos receptores, as estações encontram remuneração para o seu trabalho, colocando-o a serviço da multiforme propaganda requerida pela vida
modema. Fora ingenuidade, senão absurdo, considerar gratuita a radiodifusão, a menos que se pude-sse demonstrar o seu alheamento a toda propaganda- política, comercial ou industrial.
No caso da consulta nem de remuneração indireta se pode falar, eis
que a peça plagiada foi difundida em programa consagrado à propaganda
de um produto industrial: o programa denominado "Teatro Rugol".
15. Sendo remunerada a divulgação, como fixar a quantia devida ao
proprietário lesado?
Impossível pensar numa apreensão da renda, como a que o Dec. n°
4.7907 estabelece para os espetáculos teatrais, pois a renda captada pelarádio-emissora decorre do conjunto de seus programas, e não desta ou daquela parte isoladamente. Devemos, então, pensar no critério sugerido pelo art.
669 do Código Civi1, 8 onde a indenização, em vez de ser baseada no ganho
do violador, é calculada sobre o prejuízo do proprietário lesado.
Ora, este vinha, no caso em exame, divulgando sua obra através de livros postos à venda, e foi a esta venda que a rádio-emissora fez ilegítima
concorrência, lançando ao público, em irradiações sucessivas, o inteiro
teor daquele romance. Não falseamos, antes transpomos harmoniosamente
a vontade da lei, se equiparamos essa irradiação a uma edição clandestina,
derramada em certa área do país. Cada recepção integral da peça Eterna
Esperança correspondeu a um exemplar clandestino da obra plagiada posto em circulação.
Notemos que a lei manda apreender ou indenizar cada exemplar editado, e não cada exemplar lido. Daí decorre que não importa averiguar quantos
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aparelhos receptores efetivamente captaram a irradiação da peça, mas apenas quantos a poderiam ter captado, o que é fácil precisar, dada a área de penetração da emissora e o número de aparelhos existentes nessa área.
Notemos ainda que a lei manda satisfazer o proprietário com a entrega dos exemplares apreendidos ou do valor da edição, calculado ao preço
dos exemplares genuínos. Equiparando a irradiação a uma edição clandestina, não podemos ter a esperança de apreendê-la, mas, se sabemos quantas
audições foram possíveis, e se conhecemos o valor no mercado de cada
exemplar genuíno, podemos com facilidade alcançar o valor pelo qual a
"edição radiofónica" será indenizada.
16. Nem se diga que, com essa indenização, o autor logra maior lucro
que com as edições genuínas do seu trabalho, nas quais tem, via de regra,
uma percentagem sobre o preço do exemplar. Tal crítica iria colher, não a
solução proposta, mas o art. 669 do Código Civil9 e equivaleria a desconhecer o caráter punitivo dessa reparação, com a qual a lei dá, muito de propósito, ao violador da propriedade alheia, tratamento mais severo do que o
habitualmente reservado aos editores nos contratos de edição.
Também não impressiona a consideração do vulto atribuído à "edição
radiofónica", estimada em tantos exemplares quanto os aparelhos receptores existentes na área de penetração da emissora. A divulgação pelo rádio
também excede imensamente a divulgação pelo livro. E, portanto, o dano
sorrido pelo autor com a radiodifusão de sua obra é incomparavelmente
maior que o resultante da derrama de exemplares clandestinos.
Se é verdade que um livro serve a vários leitores, também é certo que um
aparelho receptor proporciona a irradiação a vários ouvintes simultâneos. E,
assim, em tudo vai coincidindo o paralelo entre a edição e a irradiação.
17. Pode ser, porém, objetado que o fato de irradiarem simultaneamente várias estações, torna praticamente fictícia aquela possibilidade de
ser ouvido o mesmo programa por todos os aparelhos ao alcance da emissora em questão. Nesse caso, apenas teríamos de procurar nos dados estatísticos existentes ou de confiar ao prudente arbítrio do juiz a fixação de um
coeficiente adequado para por ele estimarmos a participação daquela emissora no que poderíamos denominar o mercado da radiodifusão.
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DESPACHO SANEADOR E
SINGULARIDADE DO JUÍZO
1. Na reforma por que passou o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, deu-se ao art. 97 a seguinte redação:
"O processo da ação rescisória observará o rito estabelecido no capítulo anterior, nos arts. 93 e 95, inclusive os parágrafos deste último artigo".
O art. 94, compreendido na remissão, enumera os atos da competência do relator designado para o feito, e entre eles menciona:
"Proferir o despacho saneador na forma e no prazo estabelecidos
nos arts. 293 1 e 2952 do Código de Processo Civil, no que for aplicável."

Daí se originou, na mais alta Corte de Justiça, a praxe de submeter a
despacho saneador as ações rescisórias de seus próprios julgados, malgrado não haver o Código de Processo Civil, em seu art. 801,3 incluído tal provimento entre os atos em que decompõe a iteração judicial das rescisórias.
2. Pergunta-se se o dispositivo regimental, como tem sido entendido e
aplicado, está ou não em conflito com o da lei processual vigente, à qual,
nos termos do art. 1.049,4 a primeira se deve subordinar:
"As leis de organização judiciária e os regimentos internos dos
tribunais adaptar-se-ão às disposições deste Código, que sobre umas e
outras prevalecerá" (art. 1.049 do Código de Processo Civil).

3. Não me parece que o problema seja de dificil solução. Se o Código
de Processo omite, entre os termos da ação rescisória, o despacho saneador,
e o Regimento do Tribunal o introduz, haverá ou não conflito de dispositi-
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vos, confonne se possa ou não considerar a nonna regimental mero desenvolvimento do sistema contido no Código, ou melhor, mera aplicação de
seus princípios técnicos a caso congênere e compatível. Se o despacho saneador, segundo os princípios em que se funda, convém ao rito da rescisória, e não fere as nonnas de competência em que o seu julgamento se
enquadra, o dispositivo regimental pode ser considerado simplesmente expletivo da lei. Se, pelo contrário, as nonnas de competência e os princípios
fundamentais do instituto não conduzem à sua aplicação nas rescisórias, a
omissão verificada no art. 801 s deverá ser entendida como exclusão, e o
texto regimental cairá sob a censura de ilegalidade.
4. Das duas alternativas, parece-me que a segunda tem por si a boa razão. O despacho saneador, analisado na função técnica que desempenha, é
uma dissociação do julgamento, uma apreciação antecipada da causa em
seus aspectos preliminares, que pode eventualmente eliminar a decisão de
mérito, extinguindo, por conseguinte, a controvérsia judicial. Apreciado
em suas repercussões sobre os litigantes, ele constitui uma verdadeira limitação do direito de agir, pois tolhe eventualmente às partes a produção de
provas e a sustentação de suas pretensões. O princípio técnico em que se
funda é a economia do juízo; busca-se evitar a prática de atos judiciais já
condenados por nulidades preexistentes, ou por defeitos inerentes às próprias pretensões em conflito. A condição que toma o instituto aplicável não
é outra, a meu ver, senão a singularidade do juízo; sendo o despacho saneador e a sentença dois momentos sucessivos em que se decompõe a decisão da causa, o juízo competente para proferir a segunda está hàbilitado
para a prática da primeira. Se o juízo competente fosse um tribunal coletivo, ou se delegaria a um de seus membros a função de sanear, e nesse caso
corria-se o risco de ver a causa julgada originariamente por juiz singular,
ou se atribuiria ao próprio Tribunal o saneamento, e nesse caso se lograria
efeito bem diverso da economia do processo, pois ficariam duplicadas as
pautas de sessões para julgamento de feitos.
Se o despacho saneador é um instituto que limita o direito de litigar, e
não uma cautela inofensiva sem repercussão na esfera do direito subjetivo,
se a sua finalidade prática é a economia do processo, finalidade que só alcança no juízo singular e desserve no coletivo, é óbvio que não se pode admitir a existência de despacho saneador senão nos processos em que a lei o
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institui ou naqueles que, por serem congêneres dos primeiros, pedem a
mesma praxe. O processo das rescisórias em segunda instância não é congênere do processo de primeira instância, a cujo rito a lei incorporou o ato
saneador; entre eles corre a fundamental diferença que vai da singularidade
à pluralidade do juízo. Não se podendo, em segunda instância, extrair do
mesmo princípio a aplicação do instituto, seria necessário que a lei o mandasse aplicar. Pelo contrário, a lei em vigor, o art. 80 I do Código de Processo Civil,6 enumerando os termos do processo das rescisórias, mencionou a
apresentação da inicial, a citação do réu (art. 801, § 1°)/ a contestação(§
2°), 8 a dilação probatória(§ 3°),9 as razões finais(§ 4°, 18 parte) 10 e o julgamento (§ 4°, 23 parte, 11 e art. 783 12); não mencionou, e se não mencionou
excluiu, o despacho saneador, cujo objetivo fica, assim, absorvido no próprio ato de julgamento.
5. Cada uma dessas proposições comporta, para seu pleno entendimento, uma indispensável demonstração.
A primeira diz respeito à natureza e aos efeitos do despacho saneador.
O despacho saneador, como acentuou Liebman, "representa a contribuição
original dos legisladores português e brasileiro ao desenvolvimento geral e
ao progresso do direito processual civil" (O despacho saneador e o julgamento do mérito, in Revista Forense, I04, pág. 216).
Graças a ele, um avanço efetivo se conseguiu no tocante à separação
das questões preliminares e de mérito, permitindo que se desbastem e resolvam as primeiras, antes de se concentrar na parte essencial do litígio a
atenção do julgador.

6. Uma razão de ordem prática e outra de ordem sistemática inculcavam ao legislador brasileiro a medida. A primeira reside na economia do
juízo, e visa evitar a produção de provas e a audiência de julgamento, quando o processo já se encontra eivado de nulidades, ou quando falta às partes
litigantes legitimidade ad processum ou interesse econômico e moral, que
justifique o ingresso em juízo. A segunda decorre do princípio da concen-
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tração e oralidade, que informa todo o sistema processual vigente: se o
juiz deve, segundo o Código, na audiência de instrução e julgamento, dirigir a prova, circunscrever o debate, e sentenciar, convém que a causa esteja, nessa altura, empostada e reduzida a seus termos essenciais. É o
despacho saneador que abre ao juiz oportunidade normal para o estudo
completo da causa, que o familiariza com a controvérsia e o habilita a dirigir a instrução, e que lhe dá ocasião de expungir o mérito de tudo que possa
ter caráter de questão prévia, permitindo, afinal, que se julgue nos limites
de uma audiência o que, sem aquela depuração, exigiria, na maioria dos casos, as delongas do processo escrito.
"Como problema de técnica legislativa", escreve o Dr. PONTES DE
MIRANDA, "sentia-se de longa data a conveniência de separar e concentrar a apreciação de certas questões não atinentes ao mérito da causa, antes
de se haverem empregado no processo esforço e tempo (princípio de economia processual). A solução de submetê-Ias, todas, ao princípio da eventualidade, foi uma das soluções sugeridas (ainda hoje, art. 182), 13 sem se
ter, porém, chegado à exaustão. Outra, a de audiência preliminar ou de saneamento (solução austríaca). A solução do Código foi a do despacho saneador, criado em Portugal pelo Decreto de 29 de maio de 1907, restrito ao
processo sumário e depois acolhido pelo Código português e pelo nosso,
com mais amplitude" (Comentário ao Código de Processo Civil, II, ed.
Rev. Forense, pág. 403).
Sobre o fundamento sistemático do instituto, escreve, por sua vez, o
Dr. PEDRO BATISTA MARTINS:
''Nos processos do tipo oral-concentrado é, não só de vantagem, senão de imprescindível necessidade, que se isole o tratamento das questões
relativas ao mérito, mediante a instituição de um estágio preliminar em que
se resolvam as questões não atinentes ao mérito. Não só os pressupostos
processuais, mas as próprias condições da ação podem e devem ser submetidas ao exame do juiz em fase distinta e destacada da que se destina ao exame do mérito.
Com esse propósito, criou o Código o despacho saneador, que o juiz
proferirá, logo depois de apresentada pelo réu a sua contestação" (Comentário ao Código de Processo Civil, III, ed. Revista Forense, pág. 420).
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7. Concebido com essa amplitude, o despacho saneador.~eixa de ser
um simples provimento instrutório, através do qual se ordenam os atos ulteriores do processo, e assume eventualmente o relevo de um provimento
decisório, do mesmo gênero da sentença. Nos provimentos instrutórios podem ser decididas, é certo, questões controvertidas pelas partes; questões
puramente processuais, entretanto, que não conduzem ao encerramento do
litígio, seja pela absolvição da instância, seja pelo reconhecimento da procedência ou da improcedência da ação (vd. CARNELLUTTI, Sistema di
Diritto Processuale Civile, I, ed. Cedam, nos 191 e segs., pág. 500). Desde
que ao juiz é facultado, no despacho saneador, prover sobre questões que
põem fim à ação intentada perante ele, a natureza deste ato processual deixa de ser instrutória e passa a ser decisória.
Essas questões são as que LIEBMAN chamou situações terminativas
do processo, "fatos ou circunstâncias que, sem integrarem uma nulidade,
autorizam, no entanto, o réu a pedir a absolvição da instância, isto é, o encerramento do processo sem conhecimento do mérito" (ibidem, pág. 225).
8. Nos processos em que não há despacho saneador, qual a oportunidade técnica adequada ao provimento jurisdicional sobre as questões de
nulidade, de legitimidade ativa e passiva, de nulidade, de interesse legítimo, e terminativas do processo?
Normalmente, a própria sentença final. Até que lhe venham os autos
conclusos para decisão, o juiz fiscaliza, ordena, autentica o processo; quando, finda a instrução, o recebe para sentenciar, decide toda a matéria preliminar que pode afetar o recebimento da ação. Onde a lei cria, como entre
nós, antes da sentença, um despacho saneador, para este momento se desloca o julgamento das questões citadas, cujo complexo forma as chamadas
preliminares.
A instituição do despacho saneador é, por conseguinte, considerados
os seus eventuais efeitos terminativos da causa uma dissociação do provimento decisório em dois atos ou elementos distintos, situados na iteração
processual em instantes sucessivos: um provimento decisório sobre questões preliminares (despacho saneador) e um provimento decisório sobre o
mérito (sentença). Em qualquer dos dois instantes pode ser resolvida, de
modo definitivo, a controvérsia; o juízo competente para se pronunciar em
um deles, é competente em ambos os atos, ou instantes.
É certo que não há necessidade de vincular pessoalmente à causa, até
sentença definitiva, o juiz que proferiu o saneamento. Isso, aliás, se compreende sem dificuldade, dado que as questões sobre as quais foi proferido
o despacho saneador não são daquelas que o juiz precisa apreender com os
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seus próprios sentidos e avaliar com a sua própria experiência, senão daquelas que constam de peças escritas e podem ser, a todo tempo, examinadas nos seus fundamentos legais.
9. Se o despacho saneador é provimento decisório, dissociado, por
motivo de economia, do provimento decisório total, bem se compreende
que o legislador o tenha reservado ao rito de primeira instância, excluindo-o dos processos que se formam, como as rescisórias de acórdãos, perante tribunais coletivos.
No juízo singular o mesmo magistrado saneia o processo, dirige a
prova e profere sentença final. No juízo coletivo, as funções instrutórias,
não podendo ser desempenhadas pelo tribunal, são delegadas a um juiz único, em regra o relator do feit~. Este merece a confiança do tribunal para representá-lo em tudo que é matéria interlocutória, a qual antes constitui a
parte administrativa do procedimento. Não se delega, porém, ao relator,
sem quebra da competência, a função propriamente judicante, que se exprime ao provimento decisório. Decidir a causa, compete indelegavelmente
ao tribunal. Fiscalizar e administrar a marcha do processo técnico, através
do qual se colhe o que se tem chamado a prestação jurisdicional do Estado,
pode ser atribuição conferida pelo tribunal ao seu presidente ou aos relatores dos feitos.
"Existem certos atos da instrução", escreve MORTARA, "para os
quais o encargo dado a um só juiz é não somente oportuno, mas estritamente razoável. São atos puramente formais e atinentes à ordem do processo,
que apenas requerem garantia de regular execução" (Comentarii dei Codice e dei/e Leggi di Procedura Civile, II, ed. Vallardi, pág. 489).
Se o despacho saneador fosse mero ato ordenatório, no qual se traçassem normas à economia da instrução, sem a faculdade de encerrar pelarejeição definitiva o processamento da causa, não haveria razão para que o
relator, em suas funções de juiz-delegado, ficasse impedido de proferi-lo.
Já que, entretanto, nesse termo do processo se reúne um duplo caráter ordenatório e decisório, repugna ao princípio da competência indelegável para
decidir, que o tribunal dele encarregue os relatores dos feitos. Teríamos,
nesse caso, delegação da própria função decisória, o que poderia ser atenuado, em suas conseqUências práticas, pelo recurso ou pela apresentação
em mesa, mas não deixaria de ferir, por isso, o caráter originário da decisão
coletiva e os princípios assentes em matéria de delegação.
10. Poder-se-ia supor, diante disso, que o despacho saneador, nos tribunais coletivos, devesse caber, não ao juiz-delegado, mas ao plenário. A
solução ainda seria doutrinariamente incorreta, mas por diferente razão.
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Falharia, nesse caso, o despacho, às finalidades práticas que o engendraram. Em juízo singular, o saneamento do feito antes do período probatório
representa indubitável economia de atividade judicial. Em juízo plural, ele
acarretaria a duplicação da pauta de julgamentos, e produziria, por conseguinte, efeitos contrários aos visados na sua instituição.
11. É oportuno trazer, em apoio do que fica exposto, a lição do Direito
Comparado. O despacho saneador, tal como o possuímos, sem audiência
em que seja proferida a decisão terminativa do processo, não existe no Direito português, de onde mutuamos a instituição, e de um modo geral é estranho mesmo aos sistemas modernos inspirados na oralidade, como o
italiano, já posterior à lei brasileira. Em Portugal, por força do art. 512, em
despacho saneador- que ali pode alcançar a extensão de um provimento
sobre o mérito da causa- é proferido em audiência de discussão. Nos outros países não se decompõe o ato decisório da lide.
Não me parece descabido relacionar essa diversidade do nosso sistema com a prática do juízo singular em primeira instância, desusada, em geral, nos países europeus inspiradores do nosso direito processual. Sendo ali
coletivos os tribunais, a dissociação e antecipação do saneamento entra em
conflito com os limites técnicos dentro dos quais é tolerável a delegação de
funções a um membro do tribunal.
Tinha o legislador brasileiro presente o mesmo argumento quando regulou no art. 801 14 o rito das rescisórias, processadas originariamente em
segunda instância. Por isso enumerou os termos do processo, e omitiu, ou
melhor, excluiu dentre eles o despacho saneador.
12. Poderia, depois disso, reintroduzi-lo um Regimento de Tribunal?
Claro que não. A obediência do texto regimental aos preceitos do Código, tornada expressa, aliás desnecessariamente (vd. AMILCAR DE
CASTRO, Comentário ao Código de Processo Civil, X, ed. Revista Forense,
pág. 530), pelo art. 1.04915 deste último, impede que se crie um termo processual novo no rito das rescisórias, analisado taxativamente no art. 801. 16
Uma dúvida seria possível se as mesmas razões práticas e sistemáticas,
em que se fundou o legislador para introduzir no rito ordinário o despacho
saneador, militassem em favor de sua aplicação às rescisórias processadas
por tribunais de recursos. Como vimos, entretanto, as situações são antagôni-

14 Art. 493, CPC/73.
15 Art. 1.214, CPC/73.
16 Art. 493, CPC/73.
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cas. O mesmo princípio levaria a conseqüências opostas nos dois casos, ou à
violação da indelegabilidade da competência para decidir.
Seria preciso que uma lei criasse expressamente o saneador nas rescisórias para que a ela se curvasse o sistema processual brasileiro, perfeitamente expresso no texto do artigo 801 do Código de Processo Civil. 17
13. Está, então, sob a censura do art. 1.049 deste Código 18 o art. 97 do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal?
Não creio. A meu ver é inaceitável a praxe de submeter a despacho saneador as rescisórias originariamente processadas naquele Superior Tribunal; mas não me parece que essa praxe decorra do texto regimental, e sim
de uma interpretação que lhe tem sido dada, talvez, sem maior exame.
Diz o art. 94, alínea d, que compete ao relator:
"proferir o despacho saneador na forma e no prazo estabelecido nos
arts. 293 19 e 295 20 do Código de Processo Civil, no que for aplicável".
A ressalva final, "no que for aplicável", refere-se evidentemente a
"despacho saneador", e não às expressões "na forma e no prazo", que levariam o verbo "for'' para o plural. Logo o dispositivo pode ser lido com maior
clareza escrevendo-se "naqueles casos em que o despacho saneador for
aplicável".
Para me conter nos limites da consulta, direi que a ação rescisória está
entre os casos a que o despacho saneador não é aplicável, dada a natureza
decisória desse despacho, a impossibilidade de delegar funções decisórias
aos relatores de feitos, e o texto taxativo do art. 801 do Código de Processo
Civil. 21
A ser aceita a interpretação que me parece exata, o Regimento Interno
do Supremo Tribunal, pelo menos quanto à ação rescisória e seu rito, não
tem necessidade de sofrer qualquer alteração. O que não se poderá justificar, porém, é que, com fundamento nele, se modifique o art. 801 do Código
de Processo Civif2 para expor a despacho de saneamento um gênero de feitos a que ele não é aplicável.

17
18
19
20
21
22

Art. 493, CPC/73.
Art. 1.214, CPC/73.
Não há equivalente no C.,C/73.
Não há equivalente no CPC/73.
Art. 493, CPC/13.
Art..493, CPC/73.
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