SAN TIAGO DANTAS

PROGRAMA DE DIREITO CIVIL
Aulas proferidas na Faculdade Nacional de Direito
[1942- 1945]

PARTE GERAL

3l

Editora Rio

Julho de 1977

Copyright by

EDMEA DE SAN TIAGO DANTAS

Editoração: Sônia Regina D. de Paula
Revisão: Regina Coeli M. D. Gregory

Todos os direitos desta edição
reservados à
EDITORA RIO -

Sociedade Cultural Ltda.

Rua do Bispo, 83- Tel.: 264-6124
Rio de Janeiro -

RJ

Com a morte de SAN TIAGO DANTAS o Direito Civil
perdeu um de seus mais brilhantes doutrinadores.
Por isso mesmo, a edição de sua obra tem acentuado
sentido histórico.

SAN TIAGO
30-X-1911

*

DANTAS
6-IX-1964

t

INDICE

Prefácio ............ ·......................................

7

PARTE GERAL
Capítulo I - O DIREITO CIVIL E SEU ESTUDO; FILOSOFIA, HISTORIA E DOGMATICA DO DffiEITO . . . .

21

Capítulo 11 - A ORDEM SOCIAL E A ORDEM JURíDICA
- História e Dogmática do Direito .......... , . . . . .

33

Capítulo I11- NORMA JURíDICA- Conceito. Estrutura
interna: o comando e a sanção. Seu conteúdo social
e moral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

Capítulo IV -

CLASSIFICAÇAO DAS NORMAS . . . . . . . . .

71

Capítulo V -

FONTES DO DffiEITO . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81

Capítulo VI- LIMITES ESPECIAIS DA NORMA JURíDICA

95

Capítulo V11 -

VIG:tl:NCIA DA LEI DO TEMPO • . . . . . . .

107

Capítulo VIll -

ffiRETROATIVIDADE DAS LEIS . • . . . . .

119

INTERPRETAÇAO DAS LEIS . . . . . . . . . . .

133

Capítulo X - RELAÇõES JURIDICAS .. .. . . .. .. .. .. .. .
Capítulo XI - CLASSIFICAÇAO DOS DffiEITOS SUBJE-

145

TIVOS . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . .

15:.

Capítulo Xll - ESTUDO DAS PESSOAS . . . . . . . . . . . . . . .
Capítulo Xlli- ESTADO CIVIL E REGISTRO DE SEUS
ATOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

169

Capítulo IX -

181

Capítulo XIV - A PERSONALIDADE . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capítulo XV - PESSOA JUR!DICA - Conceito e Class-i-

191

ficação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . .

2015

Capítulo XVI Capítulo XVll -

'n:CNICA DA PESSOA JURíDICA . . . • .

21:.

Dffi:&:ITOS PATRIMONIAIS . . . . . . . . . .

225

CLASSIFICAÇAO DAS COISAS . . . . . .

Capítulo XVIII -

235

Capítulo XIX- AQUISIÇAO, MODIFICAÇõES E EXTIN-

ÇAO DOS DIREITOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

245

ATO JURtDICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

257

Capítulo XXI -VALIDADE DO ATO JURtDICO . . . . . . .

269

Capítulo XX -

Capítulo XXII -

DOLO E SIMULAÇAO ................ , 281

COAÇAO E FRAUDE CONTRA CREDORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

293

MODALIDADE DO ATO JURíDICO.
CONDIÇAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

303

Capítulo XXV ..:._ TERMO E MODO-COMPUTO DO TEMPO

315

EFICACIA DO ATO JURtDICO. NULIDADE-CAUSAS E EFEITOS - Rescisão. Revogação. . .

327

Capítulo XXIII Capítulo XXIV -

Capítulo XXVI -

Capítulo XXVII- ATOS ILtCITOS- Dicito Civll e Dícito

Penal. Dolo e Culpa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

341

ABUSO DO DIREITO - ATO EMULATIVO . .' ...................................... ·.. .

363

DEFESA DOS DIREITOS - LESAO DO
DIREITO E RESPONSABILIDADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

375

Capítulo XXVIII Capítulo XXIX -

Capítulo XXX- DIREITO E AÇAO. PROVA DOS FATOS.

JURtDICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

385

PRESCRIÇAO E DECADt:NCIA - Suspensão e interrupção de prazos. Prazos gerais e especia1s

395

Capítulo XXXI -

·;;

L':

PREFACIO

Para o homem de expressão intelectual acima do comum, a
''ulgaridade, o convencionalismo de rotina, meras repetições do que
se tem dito tantas e tantas vezes de maneira estéril, ao menos em
certa quadra de sua carreira, não assumem qualquer relevo, em face
da sacrossanta missão a cumprir, ainda que tenha esta de ser efêmera
e não raro até mesmo deturpada.
Não é, muito menos, o espaço imerecido, alçado ao incomensurável dos elogios gratuitos, o que pode imortalizar aquele que se
devota ao mundo da ciência e da cultura, mas, sim, e sobretudo, o
conteúdo próprio de tudo aquilo que é suscetível de tomar-se 1mperecível e duradoiro ante a marcha e o progresso da civilização .
O talento e o gênio consolidam-se no silêncio, com a sedimentação lenta, quase insensível, mas progressiva, através do trabalho
persistente, do estudo desinteressado e da reflexão, e, jamais, nas
antecâmaras de valimento, em que tudo vale, menos o valor.
Francisco Clementina de San Tiago Dantas atingiu no período
de 1942 a 1945 a culminância de sua vocação para o magistério superior. Foi a fase áurea de sua carreira, sob o ponto de vista eminentemente intelectual. Tivera, na adolescência, a propensão para a vida
militar, influenciado, talvez, pela profissão paterna, e, segundo afirmava entre alguns alunos que mais de perto o seguiam, porque o
militar cumpre o seu dever, adstrito à sua esfera, nada tendo éom o
que se situa acima do que lhe compete.
Exito não tivera nas tentativas de ingresso na Armada, décidin.:.
do-se pelo · curso jurídico, em que, pode-se acentuar, teria em
Lacerda de Almeida e Francisco Campos os modelos que o haviam
de nortear e produzir tantos frutos. Germanistas, ambos; o primeiro,
espiritualista acima de tudo e de todas as contingências, verSado pro~
fundamente nas raízes históricas do Direito reinícola; o segundo, um
invejável poder de assimilação filosófica, suscetível de' conduzf-lo,
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por vezes, a uma espécie de ceticismo, para muitos até mesmo incompreensível.
Ambos foram decisivos na sua formação.
A cátedra da Escola Nacional de Belas-Artes, a cadeira de
legislação especial, cedo a conquistara. Outro, que não fora o seu
temperamento, contentar-se-ia com o título, nunca, porém, ele, pois
estava sempre insatisfeito com aquilo que atingia, em qualquer ramo
de atividade a que se consagrasse; decidiu-se à obtenção de meta
bem mais consentânea com o patrimônio espiritual já acumulado - a
cátedra de Direito Civil da então Faculdade Nacional de Direito da
Universidade do Brasil, com a tese que se tornaria clássica no assunto - O Conflito de Vizinhança e sua composição (Rio de Janeiro,
1939, X-352 págs.), hoje em segunda edição.
Não fora sem espinhos, decepções e amarguras, que a vitória
teve de ser obtida, mas a duras penas, pois o ambiente, ao menos
em parte, era então adverso ao candidato, motivo por que teria de
afirmar, posteriormente, serem os tecidos mais resistentes justamente
no local das cicatrizes. Seja, porém, como for, conseguiu o alvo a
que visava e pôde o corpo docente da Faculdade Nacional de Direito
contar entre os integrantes de sua Congregação um cultor da ciência
· ·
jurídica de seu gabarito, a partir de 1940. ·
Sua estréia, na cadeira de que passara a titular, e assumindo a
sua regência numa turma de alunos mais ou menos em metade do
4. 0 ano do curso de bacharelado, trouxe a muitos decepções, dissabores e até injustas revoltas, porquanto, o rigor, antes seriedade que
imprimia ao aprendizado em sua disciplina, exigente como cumpria,
a ocorrência de fatores que não devem ser relembrados, resultaram
em dezenas de reprovações no 5. 0 ano do curso jurídico. Foi talvez
o titular da cadeira quem mais se amargurou, embora incompreendido
na missão sacrossanta que então iniciava nos estritos domínios do
Direito Civil, visto como a boa formação de futuros profissionais
era o supremo alvo a que desde cedo imprimiria o seu devotamento
à causa do ensino.
Quando, em 1942, assumira a orientação da turma que levaria
até o final do curso, quase todos o temiam. Em poucos meses,
todavia. os temores se dissiparam, porque àquela espécie de terror
que inspiravam outrora alguns professores, sucedeu a confiança, ,a
admiração espontânea e justificada - quase afeição - naquele que
se convertera no Amigo dedicado a quantos se devotavam à cultura
jurídica e dele recebiam eficiente orientação.
Em lugar do catedrático de timbre doutoral, de tonalidade forçada, ·daqueles sofisticados requintes de voz de barítono, pausada,
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forçadamente pausada, em que pretensas formas de acentuação convencional consomem vorazmente o tempo destinado às preleções em
prejuízo da substância e da assimilação do noviço, nas quais prepondera, via de regra, a primeira pessoa, seja quanto aos próprios
dotes, ainda que nunca tenham existido, a princípios de doutrina só
de oitiva repetidos, seja em relação a venerandos mestres que de venerandos nada tiveram, nunca se viu aquele homem usar tais chavões,
e, nem sequer, mencionar nos pontos de programas pertinentes à
matéria a tese hoje conhecida e já acima referida, com que foi
obtida a cátedra, nem mesmo quando surgiu o ensejo de explicar o
seu conteúdo.
Gestos calculados, à cata de aplausos, em sua atividade inerente ao magistério, nele não havia; o aplauso que ambicionava e
exigia, era a boa e sólida assimilação.
Sua palavra era límpida, cristalina; a expressão espontânea,
suave, de fluência sui generis, embora enérgica em seu enunciado;
nela havia humor sadio, mas sóbrio, discreto e oportuno.
Nunca, em quatro anos, se desperdiçou o tempo de aula, da
Cadeira de Direito Civil; nunca uma sílaba a menos, jamais um momento de seu horário se desviara para tema diverso da programação
religiosamente observada. Houve, contudo, uma exceção: surpreendido o mundo a 12 de abril de 1945 com a morte de Franklin D.
Roosevelt, quase emocionado, dedicou San Tiago inspiradas palavras
à atuação do leader americano, mas, sempre imprimindo-lhe ênfase
doutrinária, prevalecendo o conteúdo técnico, a ponto de assumir o
aspecto ideológico caráter secundário. Nunca, em período relativamente longo, de ensinamentos dos mais profícuos, em que a doutrina, a técnica bem vazada, em suma, o conteúdo estritamente
dogmático de todo o Direito Civil - parte nuclear de todo o sistema jurídico - deixaria de constituir o objeto de suas preleções .
Não é de supor-se fosse indiferente a outros ramos do saber,
mas entendia que numa Faculdade de Direito há de cultivar-se, antes
de tudo e acima de tudo, o ensino jurídico, sua missão exclusiva, com
ressalva de matérias subsidiárias a que não poderia ser indiferente.
Tanto assim foi que, tendo como necessário consolidarem-se os conhecimentos do latim e o do alemão, este contra-indicado no momento - o estudo de tal idioma propugnou, ao seu lado, um curso
de inglês prático, aplicado, mas, pode-se dizer, tudo não passara de
uma idéia.
O conhecimento do latim, ainda que rudimentar, era para ele imprescindível na indagação jurídica, visto o sistema de direito sob o
àngulo científico, segundo o seu feitio naquela quadra. Sem ele se
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tinha como quase impossível assimilar os velhos, porém nunca envelhecidos princípios, condensados em austeros textos de Direito romano, sobretudo o Direito romano atual.
Há muito quem repute este nada mais de que um passado sem
reflexo nos modernos problemas econômico-sociais. Supõem que
aquele vasto e eterno conjunto, ainda que sem adequada sistematização, não passa de um luxo de erudição, supérflua e dispensável,
esquecidos de que fora o gênio prático do romano, com sua disciplina, sua noção de ordem e organização, aliados ao miraculoso
.senso especulativo dos gregos, ao universo da cultura helênica, o que
permitiu a sua perpetualidade.
Mas, se assim entendia, tinha como proveitosa e quase necessária, antes de tudo, a cultura especializada, aplicada ao Direito, da
língua germânica, numa fase em que dizer-se alguém germanista, era
temerário, porque a meia-ciência, as noções de segunda mão, de ponta
de rama, confundiam geralmente o qualificativo germanista com um
neologismo de híbrida etimologia - o germanófilo, in i/lo tempore
ofensivo e perigoso. Quem ousasse como tal declarar-se, arriscaria,
então, incorrer em suspeitas infundadas ou no desdém de muitos a
quem só o convencionalismo rotineiro e estéril há de interessar.
Bem compreendera tais obstáculos o Professor exímio, e seus
conselhos, recomendações e observações cotidianas, nesta parte, eram
prudentes. Seja como for, nem sempre caíram no vácuo, nem, a fortiori, teriam de JUStificar certos preceitos rançosos, entre os quais o
verba volant.
A confiança que não se impõe, como se sabe, mas que se adquire
após lenta sedimentação, a admiração, inspirada, sobretudo, naquela
espécie de devotamento ao aprendizado dos que formavam a primeira
turma por San Tiago Dantas orientada de começo ao fim do curso
de Direito civil, não exigira senão ínfima parcela do período letivo
de 1942, na conquista de todo um complexo de recíproca demonstração de apreço, mútuas revelações de amizade, interesses pelas lições
hauridas, clima de compreensão e de inquebrantável fidelidade aos
princípios doutrinários, desde logo, substituindo-se os temores infun~
dados que a tantos de início atormentavam.
Quis o curso dos acontecimentos, uma vez que ·duvidosa é a
acepção do vocábulo destino, que aquela fase tão atormentada pelos
horrores da guerra, período em que um governo de fato não permitira, jamais, ingerência da classe universitária em assuntos de política
partidária, implicasse numa forma de compensação - aquela consistente na dedicação exclusiva aos estudos jurídicos, até mesmo, e
sobretudo, daqueles que, sujeitos a horário integtal, fosse como fosse,

SAN TIAGO DANTAS

Jl

sempre encontravam um meio, uma possibilidade de assistirem às
aulas, atentos e com aquele acatamento que somente raras figuras
do magistério podem conquistar de maneira natural e espontânea.
Os quatro anos de sadio convívio universitário em que se teve
o autor destas apostilhas ora divulgadas em segunda impressão, cons~
tituem uma fase inesquecível na existência dos que concluíram os
cursos jurídicos da então Faculdade Nacional de Direito em 1945,
ao menos em sua grande maioria.
Além das preleções propriamente - três ou menos de três
vezes - funcionava, durante os primeiros tempos, sem prejuízo do
horário legalmente estabelecido, o seminário, a partir de 8 horas,
coincidentemente com os dias de aulas da cadeira, prestigiado, quase
sempre, pela orientação pessoal dos trabalhos práticos, tema, para
dissertação, de um deles surgindo a idéia, a princípio pálida e que
mais tarde veio a converter-se em estudo a respeito da História do
Direito, parte já em segunda edição, sem embargo de, para o obscuro
aluno de então, tomar-se a freqüência às aulas um dos problemas
que mais desafiaria o seu esforço, o que seria possível chamar-se de
fabricação do tempo, sua multiplicação, qual fosse o da conciliação
de horário de trabalho com as atividades didáticas em seu conjunto.

* * *
Uma reimpressão - e nunca reedição
pois esta, rigorosamente nunca houve, era algo que se impunha e de muitos reclamada
há tempos, mas, para esta havia alguns problemas a enfrentar. O
próprio Autor a tanto não se dispunha, por motivos óbvios, entre
os quais avultava aquele consistente em considerar muito deficiente
o apanhado taquigráfico, sem falar-se na atualização da matéria lecionada, ampliação de toda a bibliografia, sobretudo após a aquisi·
ção da preciosa biblioteca de Giuseppe Messina.
E sugestivo, em tal sentido, o que deixou a respeito, de seu
próprio punho - ressalvados os erros taquigráficos - em exemplar
que veio, mais tarde, a pertencer ao autor destas breves considerações.
Para esse desideratum, após o doloroso e prematuro desaparecimento do Autor, impunha-se, como se impõe, uma corajosa decisão,
sendo esta só recentemente posta em prática, graças à iniciativa da
Exa. Senhora D. Edméa de San Tiago Dantas e do Ilustre causídico
e eminente bibliófilo Plínio Doyle. Mas, como levar a efeito empreendimento de tal complexidade, sob o ponto de vista de ordem
prátiCa? Antes de tudo - a quem confiar a tarefa? a sistematização,
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preparo do texto, uma profunda, e até mesmo ousada revisão? reconstituição e até eliminação de muitas passagens?
Deficiente como era e é o único texto existente, enfim a solução
de todos os problemas que envolvem matéria de tal gênero, somente
sabe o que representa quem a tem enfrentado em casos análogos .
Era natural que a escolha de alguém de gabarito tivesse de
impor a indicação, sugerindo-se personalidade de renome, e, jamais,
podendo ou devendo recair em quem, para tanto, não dispõe de
credenciais necessárias, com ressalva de amor ao trabalho e dedicação à memória daquele a quem tanto deve em sua formação.
Antes de tudo se impunha a adoção de um critério tendente a
expurgar o texto de expressões inúteis, incompatíveis, até mesmo, com
a linguagem técnico-científica, por isso que prepondera, ao menos de
início, um tratamento subjetivo, ainda que de forma coletiva, mas,
seja como for, de cunho pessoal, quando se sabe que a regra, em
casos tais, é o caráter impessoal. O abuso de expressões entre aspas,
ainda quando se saiba que, no Brasil, cada vez mais se prima em
demonstrar a ignorância de tal emprego. Parece, até mesmo, que
muitos se ufanam, orgulham-se de ignorá-lo. No caso aqui versado,
chegou-se ao extremo de seu emprego com o negrito, com o versalete,
e até com o versai, em pleno contexto do período - tudo isso de
maneira cumulativa e simultânea.
Tais deslizes não se devem, contudo, a quem ministrou lições
de tanta utilidade e proveito, sabendo-se que seu Autor nunca as
reviu ou examinou antes de sua composição, e, se as chegou a ver
depois, assim ocorreu apenas de relance.
Outro aspecto não poderia passar sem reparo. :e o da distribuição da matéria. Cada parcela do programa - ponto - segundo
o jargão escolar, era denominado ora capítulo, ora ponto, por vezes
nenhuma indicação encerrando o conteúdo. Preferiu-se, aqui, a designação de capítulo, bem mais conforme à índole da matéria, porquanto, a de ponto, de certo modo, desvirtuaria a forma de dissertação
encerrada, sem embargo de tratar-se de programa de um curso de
Direito Civil. Seja, porém, como for, não se coadunaria com o sistema
adotado na publicação.
Ao conjunto, optou-se pelo título genérico de Programa, visto
como o de aulas não se ajustaria ao momento, nem seria aconselhável; curso, também não, pois há por aí cursos e cursos, alguns que
exprimem apenas o decurso e nada mais do que isso.
Não seriam, nem foram poucos, em realidade, os tropeços e
obstáculos surgidos ou com que se deparou a revisão e sistematização
do .texto a publicar e ora entregue à divulgação. Em primeiro lugar,
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era conhecido o ponto de vista do Autor, por ele mais de uma vez
expresso ao signatário desta breve explicação preambular, segundo
o qual, somente o conteúdo técnico deveria, como efetivamente deve
figurar numa publicação desse gênero, banindo-se tudo o que é de
expressão supérflua, desnecessária, dispensável. Em segundo, é de
observar-se que muitos lances não teriam, nem mesmo, sentido em
sua redação, deixados como se achavam, em sua força de compreensão, em seu alcance, nem mesmo o nome de redação justificando-se.
Passagens truncadas eram incontáveis.
Até mesmo claros havia, como, v. g., aqueles concernentes aos
vocábulos que correspondem em alemão a prescrição e decadência,
cujo nomen iuris - V erjiihrung e V erfall - para mencionar-se apenas
um caso dentre dezenas, fora omitido.
Quanto aos nomes de Autores mais famosos ou consagrados,
nem se fala. Os de Biagio Brugi, Unger, Gerber, Gierke, Fadda,
Waechter, de Ruggiero, uma série interminável de tantos outros,
surgem, a cada instante, de tal maneira estropiados, truncados, deturpados, mutilados na sua grafia, que, em alguns casos, até mesmo
poderia ser dificultada a sua identificação.
Muitas frases, muitos lances ainda ressoam entre os que se beneficiaram com aquele afortunado período de vivência universitária. e,
não obstante, a leitura da versão taquigráfica, impressa tantas vezes
de afogadilho, sem revisão adequada, nem mesmo tosca e apressada,
não raro surpreende, bastando lembrar que ao ouvinte de então persiste o eco em que se disse massa do sangue, e somente sangue aparece
no impresso. Como esse lance, centenas bem poderiam apontar-se.
Há mesmo brocardos antigos, como um atinente ao fundamento
histórico da prescrição como direito substantivo, e que passou em
1811 a constituir o § 1.479, do Código Civil Austríaco, em que se
deixara o espaço em branco, localizado graças a Joseph Unger, para
o que insuficiente fora, até mesmo, a consulta sem êxito, a cerca de
uma centena de volumes de obras da fina-flor dos pandetistas.
Excessivo abuso de locuções, advérbios, partículas, tais como
- p. exemplo, aí, aí então, vamos agora, tantos mais reduzidos ao
mínimo indispensável, ou suprimidos sempre que reputados supérfluos ou contra-indicados, constituem uma constante em quase todo o
impresso. Casos de eliminação de passagens ociosas e, até mesmo,
de lances inteiros, também ocorreram, v. g., longo trecho impresso e
contido no final do capítulo pertinente ao registro civil ( cap. XIII).
Em verdade, o que se achava estampado não comportava uma reimpressão de conteúdo científico, técnico, doutrinário. Simples instruções para comparecimento a um ofício de registro civil, a maneira
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como preceder, a sede do cartório, tantos outros pormenores que não
se justificavam, e, muito menos, se recomendavam como matéri:;~ a
reimprimir-se, salvo quando vista por alguém inteiramente destituído
de espírito crítico, e jamais por quem esteja afeito à redação de
temas de tal ordem .
Entre muitos erros palpáveis, está a versão para o português de
escritos estrangeiros, pois, não familiarizado com eles o taquígrafo,
os substituía por um termo semelhante, retirando-se o sentido, desvirtuando-lhes o conteúdo, como seja Sistema de Direito Privado Hislôrico de Unger, grafado até mesmo este último com H iniciàl quando, de histórico, nada tinha nem tem o famoso trabalho cuja edição
o
é de 1857-59, e de que saíram apenas três volumes primeiro, o segundo e o sexto. Tratava-se, trata-se, aliás, de um sistema atual, baseado no Direito positivo então vigente, em conformidade com o Código de 1811, sem embargo de riquíssimos subsídios
históricos, qual seja o inestimável System des osterreichen allgemeinen Privatrechts, sem dúvida alguma, um dús melhores até hoje divulgados em seu gênero.
A obra máxima de Otto von Gierke, não se falando nos
três preciosos volumes do Direito Privado publicados em 1895, 1904
e 1917, foi também sacrificada quando, em português se lhe deu um
título inteiramente diverso do encerrado pelo original.
Mas, haja o que houver, o apanhado feito pelo ouvinte Victor
Jiirgens evitou ficar a produção didática ora divulgada quase inteiramente esquecida ou entregue à coragem da destruição os raríssimos e imprecisos apontamentos recolhidos por alunos e de curiosidade intelectual mais aguçada.
Alguns dos exemplos apontados fornecem a idéia das complexidades a enfrentar, mas não empanam o mérito do que se conseguiu
preservar, e graças ao que se tem o conjunto por assim dizer intacto,
íntegro, em sua parte nuclear.
E certo que, em proporção à seqüência, vai melhorando, de
algum modo, o texto, seu apanhado, sua tradução, tornando-se mais
sensível a partir do 3. 0 ano, quando já outro taquígrafo, o digno
aluno Jorge Mafra Filho, se incumbiu da tarefa, mas, seja, porém,
como for, de início, bem problemática se tornara a revisão e até
reconstituição de muitas e muitas passagens que seriam inexpressivas,
quando se deixassem como se achavam no original. Ainda assim,
persistem senões, pois evitá-los de todo, numa publicação como esta,
é quase impraticável.
A matéria ora impressa, como se disse, apressadamente, em
tiragem reduzida, sem apuro na sua forma de apresentação, sem indi-
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cação tipográfica, sem técnica, visando-se acima de tudo atender com
imperiosa urgência não somente àqueles que nem sempre tinham
possibilidade de freqüentar as aulas com assiduidade, como também
a quantos, embora freqüentando-as, reputavam indispensável a sua
leitura.
Raros foram os que conseguiram colecionar todos os fascículos,
à proporção que saíam impressos, naqueles quatro anos de aprendizado universitário. Quando muito, uma dezena ou pouco mais, pode-se
admitir que os tenham em sua totalidade, na sua integridade.
A muitos, sem dúvida, interessaria indagar quais, então, as predileções de San Tiago Dantas, na esfera doutrinária, no campo do
Direito Civil, eminentemente deste ramo do Direito. Sua orientação
era marcantemente positivista - positivismo jurídico, é óbvio.
Acima de todos, transparece entre os Autores mais consultados
o nome de Roberto de Ruggiero, com suas lstituzioni di DirittO'
Civile (7.a ed., Messina-Milano, 1934-1935), insuperáveis, sob 0'
ponto de vista didático, por ele recomendada a versão em português,
ante a quase impossibilidade de obtenção da edição original. Depois
desse último, Francesco Ferrara, sem embargo de restrito este ao
único volume publicado, o vol. I de seu substancioso Trattato, além
de mais algumas monografias desse consagrado civilista.
Entre os nacionais, avultavam Lacerda de Almeida, quanto ao
estudo das obrigações e direitos reais, sem falar-se em Francisco
Campos, apesar deste inspirar apenas a orientação imprimida, sabido
como era reduzida em quantidade sua produção literária, então praticamente inexistente. Não escondia sua admiração pelo Conselheiro
Lafayette, mas, acima de todos, empolgava-o, e, com justa razão, o
gênio de Augusto Teixeira de Freitas, pois, até hoje, o seu vulto,
aquém das fronteiras do Brasil, nunca foi erigido às alturas a que faz
jus. Nem o será, jamais, talvez nunca, pois personalidades de tal
envergadura mental não se acham ao alcance de todos.
De Pontes de Miranda, sua predileção eram Fontes e Evolução
do Direito Brasileiro e Sistema de Ciência Positiva do Direito.
Dos reinícolas, avultavam M. A. Coelho da Rocha, Melo Freire,
Alvaro Valasco, este, entre os mais antigos, Gama Barros, sob o
ângulo da História do Direito, restrita à especialidade a que se
consagrara .
Quanto a outros países, é manifesto que o mundo germânico,
neste abrangendo-se alemães, suíços, austríacos e, em ínfima dose,
os suecos, os franceses, não se falando na doutrina italiana, portentc>sa sem dúvida nenhuma, formavam o seu universo no terreno da
ciência jurídica.
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Bemhard Windscheid, o príncipe dos pandetistas, Heinrich
Demburg, o insuperável, quando se permita, entre os alemães, assumiam para ele um lugar de destaque, também Puchta, Bekker, Glück
e outros. Mas, quanto ao primeiro, recaía sua preferência sobre a
versão italiana de Cario Fadda e Emílio Bensa, o que parecia justificar-se. Certamente mais de um motivo a tanto o teriam de induzir,
mas um deles era evidente. f: que tal versão, enriquecida de gigantescas anotações, fizera-se sobre a 6.a edição, ainda não representando
aquilo que seria de reputar-se definitivo, com aqueles acréscimos
contidos na 7.a edição, de 1891 - última de vida de Windscheid,
falecido a 26 de outubro de 1892. O seu Lehrbuch des Pandektenrechts ou Manual das Pandectas, como é chamado, teve sua última
limagem, do próprio Autor, em 1891, mas entre seus papéis, muita
coisa ficaria, sendo aproveitada na 8.a edição, já em conformidade
com o então novo Código Civil Alemão de 18 de agosto de 1896,
graças ao zelo e cuidados de Theodor Kipp, tudo isso, não se falando
na sua 9.a edição, de 1906, de todas sem dúvida alguma, a melhor,
a mais completa. Além de tudo, não possuía, então, a edição original
- então dificílima - só mais tarde vindo a consultá-la na Biblioteca
da Casa de Rui Barbosa, onde há exemplar da 8. a edição.
Andreas von Thur, com justa razão, nunca era esquecido.
Em tema de hermenêutica, avultavam François Geny e Degni,
Emílio Betti, e, quanto a temas de mais acentuada generalidade,
muitos outros que fastidioso seria enumerar. Dos franceses, deixando-se de lado tratadistas clássicos, sobressaíam-se Raymond Saleilles
e seu sogro Bufnoir, mas a doutrina francesa não o seduzia muito,
sendo limitada quanto a ela, a sua predileção.
Autores de renome universal indicavam sempre a preferência de
San Tiago Dantas. Nosso meio cultural ressente-se, todavia, sob tais
aspectos, de falhas imperdoáveis. O instrumento do trabalhador intelectual, que se sabe ou sabem, os que sabem, é representado pelo livro,
em boa edição, o documento, a informação digna de crédito, mas
tudo isso é reputado coisa secundária. Traduções, via de regra de
cunho mais comercial do que reflexo preciso do original e do pensamento do Autor, infestam o mercado; a peça de segunda mão substitui
o que é genuíno e autêntico; o bartolismo, um bartolismo rançoso e
vulgar, é a regra; a verificação quase que só excepcionalmente ocorre.
Alguma coisa é, não porque seja, mas pela circunstância de alguém
de evidência, conforme o rumor do dia, ter afirmado que é, e, jamais
por haver conformidade e adequação entre o objeto e a inteligência.
A colheita do material de primeira ordem, ante as restrições
cambiais, a falta de comunicação direta, então como hoje, constituía,
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como ainda constitui, sem dúvida alguma, problema que desafia a
tenacidade de muita gente. A exigência de edições dignas de confiança, quer de textos antigos, quer de modernas produções, nem se
fala - é coisa em que prepondera uma indiferença genuinamente
nacional, inexpugnável, ostensiva. O desdém requintado, sob esse
aspecto, expõe a um quase ridículo quem quer que tenha o atrevimento de contrariar essa tendência.
Alguns desses fatores - de preferência o meio e a obtenção
de monografias de 1.a monta - explicam o motivo por que, muitas
vezes, San Tiago, à semelhança de Rui Barbosa - este em seus
fragmentários escritos - parecia esquecer certos escritores de qualidade inexcedível, como que preteridos por outros que muito distavam de tais padrões. É o caso, v. g., de, em matéria possessória,
omitir-se referência a nomes como Carl Georg Bruns, Anton Randa,
Strohal, Gustav Lenz, tantos mais, enquanto Emílio Albertario,
jurista eminente, é bem verdade, mas, nunca, jamais, suscetível de
ombrear-se com aquelas figuras, sobretudo o primeiro, que deixou
em seus escritos divulgados em 1848 e 1874, o que há de melhor,
no tema, como sistema, visto como a consagrada monografia de
Savigny é produção de um quase adolescente, ainda sem aquela maturidade intelectual insuscetível de suprir-se pela genialidade, e, por
outro lado, o fenômeno do revolucionário Jhering, em tal matéria,
é de reputar-se um trabalho de revisão e de crítica, considerado à
parte.
Explica-se tudo isso, como se explicam as digressões concernentes à declaração de vontade, à interpretação - básicos na atividade jurídica - em que eminências como Lieber, Gneist, Schlossmann, Erich Danz, Alfred Manigk, tantos mais não seriam chamados
à colação.
Nunca se escravizou a escolas ou correntes doutrinárias, não
obstante procurar, quando possível, sempre, orientar-se pelo que
havia de melhor, porque o melhor era o seu alvo em matéria didática.
Empolgavam-no, por vezes, certos autores, mas, ainda assim, havia
o predomínio da idéia sobre a pessoa de quem a enunciara, como era
o caso de Emílio Albertario, em tema de posse, de Anton Cicu, em
questões de direitos de família; Demolombe, grande figura, mas
superado o seu lema les textes avant tout. Nem tanto ao mar, nem
tanto à costa. Nem o primado exclusivista da escravidão ao texto,
à letra fria, ao sentido literal - mortal inimigo do intérprete, nem
aquele desprezo, quase hostilidade ao seu teor, espécie de culto, a
que chegara Hermann Kantorowicz, sob o pseudônimo de Gnaeius
Flavius, e que teria tantos seguidores, embora atenuados - exagero
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que, posteriormente, o próprio Kantorowicz teve de abandonar, ainda
que veladamente .
A escola não pode constituir um meio de submissão. Toda escola é boa, todo método é aconselhável, conquanto tenha de conduzir
à verdade, à legítima aplicação da norma, à justa e adequada composição do conflito emergente.
Em todo e qualquer problema jurídico dependente de solução
pelo intérprete, a razão está com Jhering - durch das rbmische
[das Gesetz] Recht, aber über dasselbe hinaus, pela lei, mas acima
de seu contexto literal, de sua letra fria, com Alejandro Ãlvarez e
sua tese da interpretação sociológica ou evolutiva. Aquele que nunca
sentiu a dor de uma injustiça - diga-se também como o romanista
exímio - não poderá sentir o que seja o Direito, ainda que tenha
na cabeça todo o Corpus luris Civilis, todos os sistemas de Direito
vigentes no mundo.
Os textos de Direito positivo permanecem. Os fatos progridem
a cada hora, a cada instante.
Também não se esqueça Josef Kohler, que desde 1886, na
Revista de Grünhut, lavrou o atestado de óbito de um fenômeno de
há muito desacreditado, mas persistente em muitos setores, a que se
tem denominado vontade do legislador, aliás desde 1848 suplantado
em face da teoria objetivista de Krug. Na exegese, há de levar-se
cm conta o praeter legem, repudiado, naturalmente, o contra legem.
Tal orientação, ainda que, algumas vezes, se referisse àquela tão repisada, quanto anêmica vontade do legislador ou sua intenção, de que
não escapara, nem sequer, Thibaut, em 1799, nem sempre teve o
sufrágio de San Tiago Dantas, sem embargo de, até aquela época, não
conhecer as preciosas dissertações do suíço Max Gmür, do sueco
ReuterskiOld, do húngaro Géza Kiss, de Bülow, Holder, Rumpf,
Wurzel, Rümelin (em parte), Heinrich ThOI, do próprio Ehrlich com
sua frei Rechtsfindung (livre indagação), uma ciência jurídica liberta
de tantas regras de cunho dogmático, tantas outras figuras eminentes,
espécie de subjetivismo ou romantismo jurídico suscetível de agradar
muito ao famoso Juiz Magnaud, jamais a quem cultiva a ciência e
para ela vive.
A sua orientação nunca se vinculara à autoridade pela autoridade. Esta era antes de tudo adstrita à dogmática, aos textos, mas
sem a letra fria, que mata, no dizer do Apóstolo, àquele elemento
literal, mortal inimigo do intérprete, e sim com o espírito que vivifica,
melhor se diria - atualiza. A dos Autores, por si só, não bastava.
E não basta a dogmática, que fornece o elemento indispensável para
uma segura diretriz, para as ilações necessárias. Não tinha o culto
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da personalidade do Autor, mas, sim, e, sobretudo, das idéias, do
4ue estas encerram de proveitoso e construtivo.
Torna-se imprescindível, em certos momentos, boa dose de
tranqüilizante para ouvir dizer-se, com a solenidade requerida e imposta pela gravidade do ambiente, que a convicção daquele que
profere um voto, não raro decisivo, é uma, porém outro é o entendimento de determinado órgão, ou autoridade, com que há de resignar-se
a convicção estropiada e amputada, de quem então decide e tem sob
sua égide a solução das mais relevantes controvérsias. Isso nunca
se admitiu no magistério de San Tiago Dantas, em quatro anos de
aprendizado, nem margem haveria para assimilar-se lição análoga a
daquele médico a que faz menção Moliere (L'Amour Médecin, Act.
II, Se. III), para o qual, o paciente não teria morrido, apesar de
morto, porque, segundo Hipócrates, a lesão só matava no 14. 0 ou
21. 0 dia.
Não quer dizer que deixasse de ressalvar a centelha do talento
ou do gênio, o momento de inspiração feliz, como que divina, v. g.,
aquela robusta passagem em que Raymond Saleilles pôde revelar o que
era contrato de adesão, o que exprimia a vontade contratual, com sua
feição eminentemente objetiva; aquele fragmento de Julio Paulo,
básico, até hoje, por assim dizer, na tese da responsabilidade objetiva; aquele eterno princípio condensado pelo rústico Celso (fr. 17,
D., I, 3), a definição de matrimônio deixada pelo Conselheiro Lafayette; a perene classificação dos direitos de Teixeira de Freitas,
tantos outros, sem que nunca admitisse dizer-se, com aquele misto
de docilidade e fanatismo, quase dogma de nossos dias, que a vida
do Direito se divide em duas fases - antes e depois de N. de N.
Havia em San Tiago Dantas- resuma-se- o culto da idéia, quando
grandiosa, quando sólido o seu enunciado e suscetível de resistir aos
impactos inerentes a toda e qualquer matéria controvertida.
Cogitava, com freqüência, da fundação de instituto com destiIIação cultural e científica, forma de homenagem à memória de
Lafayette, com o seu nome, algo que teria por modelo a Savigny
Stiftung, mas esse desígnio não prosperou, visto como novos rumos
dissiparam suas tendências nesse terreno.
Para melhor caracterizar-se o seu apostolado, ao menos durante
aquela quadra, quanto a tudo o que exprimia ou pretendia exprimir,
há apenas, um vocábulo - adequação. Sua expressão sempre foi
~dequada, precisa, categórica; a construção era de uma propriedade
propriíssima, quando se pretenda repetir Antônio Vieira, pois ninguém, na cátedra, o superou, ao menos naquela fase da existência.
Mas o homem põe e Deus dispõe, o que muitos pretendem traduzir
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como determinismo para alguns, nada mais é, nada mais significa,
não passa de imposição, a que a engrenagem da vida pública impõe
novos rumos ao homem de idéias, pois quando ainda tanto se esperava
privou-se, o ensino jurídico, a cultura dos princípios de Direito cientificamente considerado, de quem, ao menos para alguns e em determinado período, naquela missão para a qual se nasce, faz jus a um
adjetivo a bem poucos aplicável - insubstituível. Tudo teria de
mudar.

* * *
Pretende-se com a divulgação ora iniciada publicar toda a matéria em quatro a cinco volumes, visto co~o não é possível, desde
já, prever se a parte concernente ao Direito de Família e das Sucessões exige um ou dois tomos. O 1. 0 volume encerra toda a parte
geral; o segundo, a parte geral das obrigações e contratos, matéria
àa 2.a e 3.a séries do curso de bacharelado; o vol. III, os direitos
reais.
O final do capítulo II (págs. 35 e 36 do impresso) primava,
por assim dizer, pela deficiência da versão taquigráfica. Nem mesmo
nexo havia em alguns lances. Foram considerados como ponto de
partida os nomes de monumentos legislativos antigos, e - arrumado!!
como cumpria - supriram-se lacunas, dando-se certa ordem cronológica e redigida a matéria com os elementos conhecidos, de maneira
a imprimir lógica e certa ordem, pois todos foram mencionados em
aulas e omitidos ou mutilados na impressão originária.
Não se fez, ali, menção aos projetas de Código Civil, por ter
sido assunto objeto de especiais cuidados e estudo no seminário. e
não em aula de horário regulamentar, constituindo, até mesmo, tarefa
atribuída a um dos alunos, que a converteu, posteriormente, num
capítulo de um modesto livro que aí corre, de subsídios ou contribuição para a História do Direito (tomo IV, cap. III).
Foram inseridas algumas notas em pé de página, sempre que
consideradas necessárias ou de alguma utilidade, mas em número
1eduzido, a fim de não ficar sobrecarregado em demasia o conteúdo
técnico e material.
Estas, algumas explicações comportadas pela divulgação ora
empreendida.
Laranjeiras, Rio de Janeiro, 30 de outubro de 1976.
José Gomes Bezerra Câmara

PARTE

GERAL

CAPITULO I

O DIREITO CIVIL E SEU ESTUDO. FILOSOFIA,
HISTORIA E DOGMATICA DO DIREITO
O direito privado é um só .
Todas as relações entre particulares estão regidas por um conjunto de normas que não apresentam no seu seio diferenciação ou
especialização. A palavra direito civil, esta expressão ocorre, mas
ocorre num sentido especial peculiar ao direito antigo.
E muito bem conhecido o ius civile é alguma coisa que se contrapõe no direito romano clássico ao ius gentium e no direito romano
do tempo de Justiniano ao ius gentium e ao ius natura/e; e o
âvile é no direito clássico aquela parte das normas de direito privado que só se aplica aos cidadãos romanos, enquanto o ius gentium
aplica-se às relações entre os estrangeiros, isto é, entre os cidadãos
romanos e os estrangeiros.
O ius gentium do ius civile diferencia-se por conseguinte, conforme nacionalidade das pessoas que tomam parte na relação juríàica. É o ius civile só para os romanos e o ius gentium só para os
estrangeiros ou para as relações entre romanos e estrangeiros. Este
sentido, que é o sentido clássico da palavra, mesmo no mundo romano, vai alterando-se no dia em que a cidadania romana é esten(lida a todos os que habitam no império e não há mais razão para
esta distinção, pois se todos são cidadãos romanos, todo direito que
se aplica no império é ius civile. A expressão, porém, continua, nós
ainda vemos a expressão ius gentium ocorrer no tempo de Justiniano.
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Ocorre nas lnstitutas, como se sabe, logo no começo, mas já
com sentido completamente diferente.
Agora do ponto de vista do jurisconsulto é outra coisa.
Que é ius gentium e que é ius civile? lus civile é aquele que
se aplica em todo Império e ius gentium é aquele que surge nas
nações estrangeiras espontaneamente como um direito que lhes é
peculiar, que em alguns casos o direito romano respeita e em outros
casos substitui. lus naturale não é aquele que nasce em todos os
povos, é aquele que, pretendem os jurisconsultos dessa época, seja
uma decorrência da vida, de maneira que tanto existe entre os homens
como entre os animais. É uma grosseria do direito antigo, é uma
grosseria cultural muito característica dessa fase da decadência dos
estudos jurídicos em que se achavam as escolas de direito em Beirute
e em Constantinopla.
Diziam as lnstitutas, direito natural é aquele que a natureza
ensina a todos os animais e vinham então com exemplos de pátrio
poder fundados no instinto paterno que se nota nos animais, na constituição da família, na tendência para o acasalamento que existe em
todas as espécies e que, como sabemos, não são fenômenos jurídicos,
são de outra natureza, inteiramente irrelevantes para o direito.
De maneira que, nesta época a que corresponde a compilação
de Justiniano, direito civil é aquele que está em vigor em todo o
Império, direito das gentes é aquele que se forma naturalmente em
qualquer agregado humano, que se acha fora da ação do Império e
direito natural é o que a natureza inspira aos animais.
Quando, porém, o direito romano cessa de corresponder ao
Império Romano, pois que tinha decaído este no Ocidente e caiu
também no Oriente, todos estes termos vão alterar-se fundamentalmente. A expressão direito civil passa a indicar todo aquele direito
privado que tinha sido elaborado pelos romanos e que estava consubstanciado nos seus grandes monumentos legislativos, no Codex,
nas Institutas, nas Pandectas e isto é que é o direito privado no seu
conjunto e que passa a ser chamado, daí por diante, direito civil.
No mundo medieval, direito civil e privado são rigorosamente sinônimos como expressão e não se pode pretender que haja entre eles
nenhuma espécie de diferenciação.
Mas o mundo continua a se transformar e para os fins da Idade
Média, na época que confina com o Renascimento, vamos assistir
à primeira quebra de unidade nessa conceituação de direito civil.
A quebra de unidade provém das corporações profissionais em que
se agrupavam os comerciantes. Os comerciantes para maior facilidade do seu tráfico precisavam de normas especiais privativas dos
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homens de sua classe e destinadas especialmente às relações que entre
eles se travavam.
Estas normas surgem como uma espécie de direito corporativo,
Guer dizer, como um conjunto de regras que se aplicavam exclusivamente no seio de um grupo profissional, no seio de uma corporação,
tal qual hoje em dia os estatutos de um clube esportivo, os estatutos
àe uma sociedade qualquer que se constitua, mas como os reis e
outras autoridades daqueles Estados em que as corporações se formavam criavam tribunais para julgar os conflitos entre comerciantes,
e como estes tribunais aplicavam os estatutos particulares que lhes
era dado, não tardou que se formasse verdadeiro direito especial, o
direito dos comerciantes, que era aplicado aos comerciantes, pelo
menos naquelas ocasiões em que eles agiam dentro dos limites profissionais do seu tráfico e esse direito que se formou como direito
de classe veio a constituir depois um direito comercial.
Estava quebrada a unidade do direito privado, em vez de haver
um só direito privado, que era chamado indiferentemente direito
privado ou direito civil e passou assim a receber dois ramos, o direito
comercial que se aplicava às atividades do comércio e um outro
direito que se aplicava de uma maneira geral todas as vezes que
o direito comercial não se aplicasse. Esse outro direito é que passávamos então a chamar direito civil. Já a essa altura note-se que há
uma diferença capital na posição do direito comercial e na do direito
civil. O civil é um direito comum e o direito comercial é um direito
especial.
Onde não se aplica o direito comercial, aplica-se o direito civil.
Ouer dizer que o direito civil abrange todos os espaços não ocupados
pelas normas criadas para os comerciantes. Essa é a situação que
se prolonga durante muitos anos entre o direito comercial e o civil,
esse último como comum, aquele como direito especial.
Nos tempos mais recentes, com a grande importância que toma
o problema da locação de serviços nas grandes indústrias e também
no comércio, um segundo processo também se apurou para dar nascimento a um outro ramo do direito privado, que é o que chamamos
direito do trabalho. A mesma coisa que se passou em relação ao
direito comercial, com a diferença de que aquele, o direito do trabalho, foi a própria lei que operou, em vez de serem os estatutos e
corporações. Certa categoria de indivíduos que nas suas relações de
trabalho ficam colocados sob a ação da lei especial, subtraíram-se,
por conseguinte, ao campo do direito civil. Estas leis especiais cons,
tituem o direito do trabalho. Todas as vezes que o indivíduo se
encontra naquelas condições previstas pela lei especial sua vida se
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rege pelo direito do trabalho e não pelo direito civil. Todas as vezes,
porém, que não se encontra nessas condições especiais, sua vida cai
sob o império do direito civil.
Está aí, portanto, o plano de distribuição do direito privado nos
tempos de hoje. Em 1.0 lugar vem o direito especial que se tornou
direito comercial e o direito do trabalho e depois temos o direito
comum que é o direito civil que preside às relações entre particulares
todas as vezes que essas relações não caem sob o império de uma
lei especial.
Fica isto, portanto, perfeitamente esclarecido e uma noção exata
do que seja campo de direito civil dentro do direito privado.
Tudo, portanto, que diz respeito aos particulares às relações
entre os homens, constitui objeto do direito civil. Tem-se em primeiro lugar relações puramente pessoais em que um particular coloca-se na dependência de outro.
Primeiro tema do nosso direito civil, por exemplo: pela circunstància de ser filho de uma pessoa, fica alguém sob a autoridade dessa
pessoa até uma certa idade. Aí está um exemplo entre pessoas.
Outro exemplo: pela circunstância de se haver casado com uma
mulher fica um homem com o direito de determinar onde ele deve
residir e aí está outra relação entre pessoa e pessoa. Outras vezes,
porém, as relações têm um conteúdo particularmente patrimonial.
Quer dizer, as relações se referem à utilização dos bens econômicos
que se encontram na sociedade e então as relações patrimoniais que
são sempre relações de pessoa a pessoa, mas tendo em vista um
interesse patrimonial. Por haver pago por determinado objeto uma
quantia passa-se a ter direito a utilizar-se do mesmo. Aí está uma
relação patrimonial. Nas relações patrimoniais sempre aparecem
pessoas, mas elas se dizem patrimoniais porque as relações se estabelecem tendo em vista a utilização de determinados bens, enquanto
que as relações pessoais puras não atingem de maneira nenhuma o
patrimônio; são relações de pessoa a pessoa.
Todo o direito civil se resolve no estudo de relações de pessoa
a pessoa e no estudo de relações patrimoniais. Costumam dividi-lo
em várias partes, conforme um critério de agrupamento didático ou
científico. Não há um grande interesse nessa divisão senão o de
facilitar com ela o estudo do direito civil. Devemos entender que a
divisão do direito civil em departamentos ou em ramos obedece a um
simples critério didático ou de exposição. Para fins didáticos costuma-se dividir o direito civil nas seguintes partes: uma parte geral
e em seguida uma parte especial.
Na parte geral se estudam todos os institutos e regras que dizem
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respeito ao direito civil em geral, isto é, que podem ser aplicados
a não importa que relações civis. É a parte geral de que se ocupará
a primeira parte deste curso. Na parte especial se colocam os direitos
reais, os direitos pessoais, os direitos de família e os direitos de
sucessão.
Direitos reais são aqueles. que têm como protótipo a propriedade, como se sabe, e se tem aí uma maneira mais fácil de conceituar o direito real e nesta altura em que nos encontramos se quiser
dar-lhes uma definição de grande rigor técnico ainda o paradigma
é a propriedade. Têm-se direitos reais e direitos que geralmente
estabelecem uma senhoria do homem sobre a coisa, senhorio completo
da propriedade particular. São os outros direitos reais os direitos
pessoais que também se chamam obrigações e dão a um individuo
a faculdade de exigir do outro uma certa prestação patrimonial. Aí
se tem os direitos que tem o credor de que o devedor pague, o direito
que tem o empregador de que o empregado preste certos serviços, o
direito que tem o depositante a que o depositário guarde a coisa, o
direito que tem o homem qu~ sofreu um prejuízo a que aquele que
lhe causou lhe faça um ressarcimento integral.
São direitos pessoais ou obrigacionais em que uma pessoa tem
direito a que outra lhe faça uma prestação patrimonial. Os direitos
de família referem-se a direitos entre pessoas oriundos do parentesco
e os direitos sucessórias dispí5em sobre a transmissão de património.
Todas as vezes que morre uma pessoa e que os bens que ela possui
precisam, portanto, ser devolvidos ao património de alguém, o direito
sucessório estabelece as regras dessa devolução dizendo a quem
devem passar os direitos e os deveres de uma pessoa quando esta
desaparece pela morte, não quando ela desaparece por ausência e
sim quando desaparece pela morte. Aí se tem o que é o campo
do direito civil. Agora é necessário saber como se estuda o direito
civil.
O direito civil pode ser estudado de um tríplice ponto de vista,
àe um ponto de vista filosófico e crítico, de um ponto de vista
dogmático, e de um ponto de vista histórico. Para bem saber-se o
alcance do estudo de um desses pontos de vista, diga-se o que se
estuda no direito civil.
O que se estuda no direito civil são as normas jurídicas. Ainda
se irá precisar melhor o que seja a norma jurídica, qual a sua estrutura, quais os critérios que se possuem para tratá-las cientificamente,
mas por ora considere-se que norma jurídica é todo o comando
emanado do Estado para reger as relações entre os homens. Não
matarás é uma norma jurídica; o ato que for praticado sob coação
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será nulo, é uma norma jurídica. Aquele que se casa não pode se
casar outra vez senão quando morre o seu cônjuge. É uma norma
jurídica. O filho se acha sob a autoridade do pai em tudo que diz
respeito à sua educação e criação, é outra norma jurídica.
Aos olhos do jurista, o direito nada mais é que um complexo
de normas jurídicas, uma massa de comandos, esse é que é o seu
material fenomenológico.
Quando o físico se prepara para os seus estudos, que procura
ele estudar? Os fenômenos físicos que ele contempla em torno de
si, do mesmo modo que o naturalista as espécies vivas, o sociólogo
os fatos sociais. E o jurista que trata de conhecer? Trata de conhecer
as normas jurídicas. As normas jurídicas são os seus fenômenos e
isto que pode parecer a alguns uma verdade elementar é uma verdade à qual fogem muitos espíritos. Muita gente pensa que não,
que o jurista estuda a sociedade por um ângulo jurídico, isto é, com
uma perspectiva de política e sociologia, mas o jurista só toma conhecimento do fenômeno quando a norma jurídica já está elaborada,
<.Juando agora é que começa o trabalho do jurista.
Se chegar-se a uma sociedade que não se organizou e se quer
saber se devemos estabelecer a forma monárquica ou republicana,
teremos que estudá-la, mas não como jurista, pois estamos dentro
de um trabalho de investigação sociológica. Na hora em que se
disser: o chefe desta sociedade se escolhe pelo voto. Pronto, já se
tem uma norma jurídica, aquela que começa o trabalho. Aqui começa
o trabalho do jurista. Até aqui tínhamos o trabalho do político, do
sociólogo, do filósofo, o trabalho que quiserem, mas o jurista começou
no momento em que surge uma norma jurídica.
Eis porque o ponto fundamental da nossa disciplina é o da
positividade, quando há uma norma declarada, uma norma positiva.
Antes, era o trabalho de outros cientistas, de outros profissionais. Ora, as normas jurídicas podem ser estudadas de muitos
modos. Em 1.0 lugar pode-se querer estudá-la para descobrir a
tazão de ser da sua escolha. Por exemplo, anuncia-se a seguinte
norma: se morrer um indivíduo com filhos, o seu patrimônio passa
aos filhos. É uma norma jurídica, podendo-se desde logo querer
saber por que, por que é que se escolhem os filhos em vez do cônjuge,
por que se escolhem os parentes em vez de escolher o Estado, porque
é que em vez desta norma não se adotou esta outra que diz assim:
morto um indivíduo, seu patrimônio cai no domínio de todos.
A razão da fixação de uma norma jurídica é que constitui o
ponto de vista filosófico do seu estudo, o seu ponto de vista crítico.
Numerosos problemas que assoberbam o legislador são problemas
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filosóficos e críticos, pois trata-se de descobrir a razão de ser das
instituições. No campo do direito público estes problemas avultam
de tal modo que pode dizer-se que o ponto de vista crítico em que
se coloca o publicista é fundamental. Quer saber por que deverá ser
monarquia, por que república, por que tal ou qual forma de governo.
Do ponto de vista do direito privado já estes pontos diminuem
muito de vulto. Dentro da nossa disciplina se tem sempre relativamente aos aspectos filosóficos da norma jurídica uma parte muito
diminuta. Não é nesta cadeira o lugar próprio. São problemas de
polêmica muito graves em relação ao partido a tomar, porém muito
fáceis do ponto de vista científico, ser pela lei do divórcio ou não,
ter liberdade de testar ou não, sucessão obrigatória de parentes, são
problemas graves que influem no destino da sociedade, mas são simples e que constituem, de modo geral, a predileção dos maus juristas,
que se absorvem nestas questões polêmicas, problemáticas, em que
se discute fora do campo técnico para se discutir com argumentos
que são todos argumentos metajurídicos. Nada têm a ver com a
disciplina, que é menos ambiciosa, mas muito mais difícil. O direito
não tem a ambição de resolver estes grandes problemas. É o sociólogo, o filósofo, o teólogo que querem resolvê-los, mas o direito por
ser menos ambicioso oferece maior dificuldade técnica na realização
dos problemas específicos.
Grande importância jurídica tem o ponto de vista dogmático.
Toda ciência jurídica tem sua ciência dogmática e portanto precisamos dizer com precisão o que entendemos por este termo quando
consideramos o conjunto das normas jurídicas que regem determinada sociedade, e temos diante de nós um grupo fragmentário de comandos, vários comandos isolados, ex., quem matar, prisão por 30
anos, quem causar prejuízo pagará, filho sob a autoridade do pai,
são normas jurídicas que se apresentam aos nossos olhos como
fenômenos isolados entre si.
Como procede o jurista em face desta coleção de normas?
Em primeiro lugar submete as normas a um tratamento indutivo
para evidenciar os princípios que nele se acham inclusos, as normas
jurídicas que à primeira vista são desligadas entre si, desde que nós
nos ponhamos a raciocinar sobre elas, começam a evidenciar parentescos a descobrir que duas normas aparentemente muito diversas
guardam na verdade uma unidade interior, ambas parecem emanadas
de um mesmo princípio, e então teremos que descobrir quais são
estes princípios que nelas se acham inclusos e que só graças a um
trabalho de raciocínio podemos descobrir e tornar evidentes. É este
0 primeiro trabalho do dogmatista.
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O dogmatista trata de evidenciar os princípios que se acham
inclusos nas normas jurídicas, começa a realizar entre elas aproximações e generalizações. Desde o momento em que submete as normas
a este tratamento descobre certas idéias que são constantes dentro
de um sistema jurídico, idéias que voltam a cada passo. Ele, por
exemplo, encontra uma norma jurídica que diz: aquele que falsificar
a assinatura de outro, além da pena de prisão de tantos anos, pagará
o dano e encontra uma outra norma que diz, aquele que violentamente causar prejuízo a outro indenizará o prejuízo. Ambas as
normas jurídicas encontram uma idéia, a idéia do dano e é preciso
saber então o que é dano. O segundo trabalho do dogmatista é fixar
os conceitos com que são construídas as normas. Toda norma jnrídica emprega idéias que são constantes dentro do mesmo sistema de
normas. Quando se vê uma lei que se promulgou e contém uma frase
dizendo, o dano será composto assim e depois contém nas compilações - no dano observar-se-á tal regra - deverá saber-se se a
palavra dano significa a mesma coisa naquela e na outra lei, que
existe este conceito técnico de dano na legislação e se porventura
a lei empregar a palavra noutro sentido, precisar que numa lei é isto
c na outra é diferente.
B preciso construir os conceitos.
O problema dos conceitos é um dos grandes problemas fundamentais da dogmática jurídica.
Costuma-se censurar a certos juristas o interesse de interpretar
sempre a lei e explicar as relações jurídicas recorrendo aos conceitos
fixos que devem existir na legislação e ao que se chama o concepwalismo jurídico. :É a escola que os alemães chamam de Begriffeslehre ( *), uma escola que vigora dentro da dogmática jurídica sem
contraposição há longo tempo até que contra ela se reagiu noutra
orientação de pensamento que opõe ao estudo do conceito o estudo

* Literalmente, teoria dos conceitos, implicando na construção
jur1dica, espécie de estruturação acima da dogmática, por seus adversários chamada Begritfe Jurisprudenz, esta depreci2.da mais tarde
pelos aãeptos da Interessenjurisprudenz. Pode-se dizer que a tendência quanto à Interessenjurisprudenz, teve em Jhering o seu precursor, quando publicou o vol. I de Geist des romischen Rechts, e
cinco anos mais tarde, seu artigo-programa do Jahrbücher (Anais
intitulado Unsere Aufgabe (Nossa Missão). Mas tem sido a tese de
Jhering, de predomínio do interesse sobre menos conceitos abstratos.
desvirtuada pelos exageros de alguns sectários da livre indagação
(freie Rechtsfindung). É também chamada Konsturctionstheorie.
Veja-se, a respeito, Stoll, in Festgabe für HECK-SCHMIDT, 1931.
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<.los iJ,tcresses. Deve-se preferir, dizem eles, recorrer à lei, muito menos
aos conceitos, que aos interesses a que se visa reduzir.
Mas a verdade é que mesmo esta jurisprudência do interesse se
resolve sempre num conceptualismo, pois o conceito é indispensável
ao raciocínio do jurista, além de fixar os conceitos de dogmática, tem
de fixar a terminologia. Este é um grande problema para quem estuda
o direito, conhecer a taxinomia da sua disciplina, saber o que as
palavras significam passo a passo.
Detenção é detenção, propriedade é propriedade, estas palavras
não podem ser empregadas umas pelas outras, pois que o direito é
uma disciplina essencialmente verbal. A linguagem é a base do raciocínio jurídico, do mesmo modo que o cálculo pode ser a base do
taciocínio matemático.
Algumas vezes a linguagem é essencial sobre a significação das
palavras. O exato teor delas é de necessidade para o jurista que está
explicando a sua disciplina como para o advogado que faz valer a
sua questão em juízo.
Eis porque esta atitude antiverbalista em matéria de direito deve
ser adotada com cuidado. O direito não dispensa grande estudo nos
termos, porque um erro de termos conduz a um erro de direito. A
linguagem está para o jurista como o desenho para o arquiteto. A
única maneira de exprimir as categorias lógicas, com que ele trabalha,
de fixar a terminologia é outra preocupação da dogmática, e, finalmente, o trabalho de dogmática se conclui pela construção do sistema.
Evidenciar os princípios, conduzir os conceitos, fixar a terminologia e construir o sistema das normas jurídicas que formam a
1egulamentação da vida numa certa sociedade pode ser exposto sob
a forma de um sistema, isto é, um estudo de dogmática jurídica que
quer dizer que é sempre possível construir qualquer das instituições
e com as normas um sistema coerente, lógico, em que os institutos
se acham evidentemente classificados, em que o mais geral abrange
o mais particular e em que, portanto, a inteligência pode penetrar
segundo um esquema lógico.
Eis por que podemos fazer esta afirmação capital: nem todo
corpo de normas é um sistema jurídico. Se amanhã nos pusermos a
legislar para pequena sociedade imaginária ou construída por nós
mesmos e determinarmos normas como estas - ninguém pode matar,
todo mundo pode furtar, ninguém está obrigado a reparar o prejuízo
que causa, todo mundo está obrigado a compor o que tiver contratado - poderemos formar corpo de leis e aplicá-las, mas ninguém
pode construir sobre este corpo de leis um sistema, não se formará
dogmática desta, corpo de normas, porque veremos que este sistema,
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estas várias normas se contradizem, se repelem entre si, e não podemos criar uma ciência jurídica sobre a base de fenômenos desta
maneira contraditórios.
De sorte que, é costume do direito que haja íntimo convênio
entre todas as normas jurídicas, o que é uma prova da validade do
direito e é alguma coisa que só a dogmática pode descobrir. É a
dogmática jurídica, portanto, que descobre o sistema que se acha
incluso numa legislação, e todas as vezes que o exame dogmático,
conclui pela inexistência de um sistema, pode dizer-se que a vida
daquele povo não assumiu ainda nível de primeira ordem jurídica,
tem ainda uma vida incipiente em que há fenômenos jurídicos, mas
não sistema de direito passível de aplicação válida em todas as circunstâncias .
E, de resto, o que notamos sempre ao examinar a vida jurídica
dos povos, que ao atingir a vida de Estado, contêm normas, mas não
um sistema de direito .
A dogmática jurídica é a grande preocupação do civilista. O
direito civil é uma disciplina dogmática. Temos que nos orientar
sempre segundo este objetivo, que é próprio de raciocínios dogmáticos. As questões filosóficas contêm sua aplicação noutros ramos,
noutros departamentos de investigação jurídica. Aqui, o que preocupa realmente é a dogmática, mas o estudo puramente dogmático
das instituições conduz freqüentemente a certos exageros e erros que
precisam ser contrabalançados com o emprego de outros métodos.
Algumas vezes o dogmatista é legado a criar um corpo de conceitos
tão perfeito que julga já estar a ordem jurídica fixada num molde
mais ou menos imutável. A sua impressão é que o direito é aquele,
é aquele sistema que já arrancou das normas jurídicas e este sistema
se torna no seu espírito mais ou menos inflexível.
Ora, nada é mais flexível que o direito, o direito acompanha as
transformações da realidade, a vida jurídica é um perpétuo dinamismo. Aprendemos, no estudo do direito romano, de que modo as
circunstâncias políticas, econômicas, sociais ou religiosas fazem com
que as instituições se transformem, caso em que as regras jurídicas
passam muitas vezes a exprimir o contrário do que dantes exprimiam.
De maneira que a tendência da dogmática para a inflexibilidade precisa ser corrigida pelo emprego constante do método histórico e aí
se tem o terceiro ponto de vista do qual podem ser estudadas as
normas jurídicas.
Deve e pode ser estudada como categoria histórica.
Toda norma jurídica é resultado de uma evolução, é a combinação de um estado de coisa ideal com a intenção do legislador de
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criar um estado de coisas futuro. Esta é a característica da norma
jurídica. Ela se adapta a um estado de coisas ideal e visa a um
estado de coisas futuro .
Algumas vezes o que visa no futuro é manter o estado atual,
mas não tem importância. Neste caso tem intuito conservador. Outras
vezes, o que visa é transformar o estado ideal num estado futuro e
isto é o que acontece mais freqüentemente como regra.
Esse caráter da norma jurídica assinala o sentido de transição
CtUe existe. Todo sistema de direito, todo sistema jurídico marca uma
transformação que vem de alguma coisa e vai para outra, e o dogmatista precisa estar imbuído desta flexibilidade histórica para que seu
raciocínio não o conduza a uma espécie de metafísica, de metafísica
vazia.
A metafísica pode ser estável, uma vez que se baseia no ser
c· o ser não muda. Mas o direito não pode se tornar uma metafísica,
não pode aspirar à estabilidade, uma vez que os seus fenômenos
vivem em perpétuo dinamismo, seja com a escolha das causas, das
instituições, seja com o emprego do método dogmático para conduzir
rigorosamente os conceitos e os sistemas.
Para que se objetive num exemplo claro e simples a diferença
que há entre o método dogmático e um método, portanto, filosófico
qualquer, estudar-se um exemplo que voltará, mas que se pode desde
j;l compreender. Discute-se no direito de família se o casamento é
ou não um contrato. Quais são os argumentos de que se servem
os autores para dizer que ele é ou não um contrato?
São vários, mas um argumento comum é o que se baseia na
natureza especial do casamento, na sua função, quer natural, quer
wcial, que lhe dá uma natureza completamente diversa daquela que
apresentam os outros contratos.
Esse argumento é tipicamente um argumento crítico. Nada tem
que ver com a dogmática, mas agora podemos considerar um argumento dogmático, por exemplo, que é o contrato no direito civil
brasileiro?
No direito civil brasileiro, contrato é todo acordo de vontade
que visa a criar obrigações. Essa é a nossa definição de contrato
tirada do nosso direito civil.
Ora, obrigação tem sentido técnico. Já se estudou no direito
romano, obrigação é sempre relativa a posição patrimonial. Casamento não é contrato, pela razão de que não há acordo de vontade
\ isando a criar obrigações. Dentro da dogmática do direito civil brasileiro não podemos dar jamais ao casamento nome de contrato, sob
pena de perturbar-se nossa terminologia, confundirem-se os conceitos ..

32

PROGRAMA DE DIREITO CIVIL

Dentro do nosso sistema, não há dúvida, construir-se-á o conceito de contrato, de acordo com as normas jurídicas que possuímos
e em seguida não se pode incluir o casamento, porque lhe falta um
dos elementos substanciais: casamento não cria obrigações, cria deveres, palavra que tem sentido técnico especial.
De maneira que em face da nossa dogmática, casamento não é
contrato.
Há outros argumentos derivados de perspectiva crítica ou filosófica, estes não nos interessam desde que se esteja mantendo o domínio do direito civil.

CAPITULO

II

A ORDEM SOCIAL E A ORDEM JURIDICA

História e Dogmática do Direito
O ponto de hoje versa sobre a ordem social e a ordem jurídica
positiva, o direito e o Estado. Ê um ponto que tem um caráter
um pouco filosófico e sociológico, mas é indispensável que consideremos ainda uma vez estas questões gerais antes de se entrar propriamente na parte dogmática do nosso estudo.
Sabe-se que a sociedade e os grupos sociais mantêm-se unidos
graças à ação de certos vínculos coesivos, cuja natureza é algumas
\ezes muito obscura, razão pela qual os sociólogos se incumbem de
explicá-los, podendo-se mesmo dizer, de decifrá-los, o parentesco, o
vínculo de sangue, a unidade totêmica, uma certa consciência de
grupo que vai às vezes de faton~s difíceis de determinar faz com que
os grupos sociais se constituam e se mantenham unidos apesar de
todos os elementos que trabalham para sua destruição e pode dizer-se
que trabalham de uma maneira permanente pela destruição dos grupos
sociais os conflitos de interesses individuais que dentro deles ocorrem
sem cessar.
Todo grupo social, desde o mais amplo até o mais restritc,
procede de um permanente conflito de interesses que faz com que
um dos membros do grupo só encontre satisfação para os seus interesses naqueles que constituem a destruição dos interesses alheios.
O mais elementar conflito de interesses que podemos conceber está
nisto, na obrigação que tem alguém de pagar para satisfazer os interesses de outrem e no seu verdadeiro interesse contrário, é verdade,
que é o de não pagar.
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Na simples prestação a que alguém se obriga temos, portanto,
Ja um conflito de interesses, pois de um lado está o interesse do
devedor, que é não pagar, de outro lado está o interesse do credor,
que é ser pago e o antagonismo das posições em que eles se encontram já determina entre eles um conflito que, no mínimo, quebr3 a
solidariedade social que devia existir.
Compor o conflito de interesses é, portanto, uma das atividades
primordiais do grupo social; encontrar para esse conflito uma norma
de composição, isto é, uma regra que estabeleça qual dos dois interesses em jogo deve prevalecer e qual o que se deve submeter ao
do seu contendor, é a primeira forma da composição de conflito
social.
Pode-se dizer que nos é dada simplesmente pela ética, pela
moral individual, que faz com que cada homem posto em conflito
de interesses com o seu semelhante julgue no seu foro íntimo, se deve
sacrificar o seu próprio interesse ou se deve, pelo contrário, exigir
que o interesse do outro a ele obedeça. Abrir mão do seu intere5se,
cedê-lo ao outro, é uma forma de composição que nasce muitas
vezes da consciência individual, mas evidentemente esse é um critério
que produz mais benefício ao próprio indivíduo do que à sociedade,
porque não podemos contar com a grande operosidade dele, uma
vez que nada perturba mais a consciência do homem do que o próprio interesse .
Dificilmente a consciência de cada indivíduo poderia se tornar
a norma da composição dos interesses em conflito, e, por conseguinte, temos que procurar essa norma em alguma coisa que seja
também individual, em alguma coisa que se sobreponha aos indivíduos
interessados e, por conseguinte, à satisfação dos interesses, sem que
isso dependa do esforço de cada um.
A primeira forma de composição que devemos mencionar, é a
composição voluntária. A composição voluntária não é a simples
composição ética há pouco referida. O acordo é a combinação em
que uma das partes não cede apenas enquanto a outra obtém satisfação dos seus desejos, mas em que ambas entram numa composição
harmoniosa, provavelmente obtendo aquele que faz a concessão na
composição uma compensação qualquer de outra natureza. A composição voluntária que é uma norma de resolução dos conflitos de
interesses permanente, mesmo nas sociedades mais evoluídas, ainda
deixa, porém, fora de sua órbita, um grande número de conflitos
sem solução, todos aqueles conflitos em que não é possível encontrar
uma solução compensatória, em que não se pode encontrar composição no acordo das partes interessadas .
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De maneira que daí surge a necessidade de fazer com que a
composrçao seja declarada por uma pessoa distinta das próprias
partes, a qual emite um comando, ao qual as partes em questão
obedecem. Mesmo no comando individual, porém, podem-se encontrar dois graus .
O primeiro é esse comando concreto particularizado ao caso
do conflito ocorrente em que uma determinada pessoa, colocando-se
diante do conflito e inspirando-se num senso geral de justiça, declara
de que modo as partes devem comportar-se, qual a que deve ceder,
qual a que deve predominar na lide ou, então, que concessões recíprocas se devem fazer. Esse é o tipo do comando que se encontra
na justiça dos primitivos, é o tipo da justiça salomônica. Quer dizer
que um homem aje apenas guiado pela sua sabedoria para dar uma
norma de composição que ele retira da própria descrição do caso
que lhe é apresentado .
No comando individual, meramente autoritário, encontra-se
então esta característica fundamental do seu extremo particularismo:
cia é particular no caso, ela não conhece nenhuma norma preestabelecida, ela se dirige às próprias pessoas que estão em jogo, ela parte
de alguém a quem se reconhece autoridade por um tipo qualquer de
investidura. Os sociólogos estudarão as causas desta investidura que
ora recai nos mais velhos, ora nos reis, ora recai apenas simplesmente num predestinado, num desses homens que em todos os grupos
sociais aparecem logo por quaisquer caracteres extrínsecos fadados
para ser os chefes de sua grei.
Mas em todos estes casos tem-se ainda formas rudimentares,
incipientes de composição dos interesses em conflito. Esta composição
só atinge a um estado de pleno amadurecimento, quando os conflitos
particulares ocorridos são compostos por meio de um comando geral
que se emite não só para aqueles casos concretos que se acham em
exame como para todos os outros que se venham a apresentar, e que
sejam adaptáveis àquele tipo. Temos então o comando geral e não
mais o comando particular e precisamente esta universalidade de
soluções é que faz com que ele se aplique tanto a este caso como
aos outros que se venham a apresentar e que dá ao comando uma
especificidade que nos leva a denominá-lo comando jurídico.
O que caracteriza então o comando jurídico como norma de
composição dos interesses em conflito é a sua universalidade, universalidade quer dizer a sua adaptação não apenas ao caso concreto
do conflito que temos em exame, mas a todos os outros conflitos
que se venham a formar e que se possam enquadrar dentro dele.
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Esta é então a característica do comando universal, do comando
jurídico.
Evidentemente uma sociedade em que os conflitos de interesses
já são submetidos a uma composição universal apresenta um grande
progresso em relação às sociedades em que a composição só se faz
individualmente caso por caso. Em primeiro lugar, com isso ganha
extraordinariamente a justiça que se realiza em cada solução. Quando
colocamos um homem absolutamente íntegro em face de um caso
de conflito para resolvê-lo sem nenhuma norma preestabelecida,
tem-se a possibilidade de que ele acerte, mas se tem também a possibilidade de erros muito grandes, porque no exame concreto do caso
vão entrar fatalmente elementos afetivos que podem desviar o julgamento, a simpatia pelas partes, o valor demonstrado por elas em
outras circunstâncias diferentes do caso em exame, os prejuízos que
podem resultar para a própria sociedade da situação ser dada a este
ou àquele, fazem com que o julgador tenha necessariamente o seu
sentimento de justiça comprometido pelas circunstâncias peculiares
do caso, enquanto que se o julgador é apenas chamado a aplicar
um comando geral, um comando universal preestabelecido, a sua
imparcialidade diante do caso já é muito maior do que na hipótese
anterior.
Aí está, portanto, a primeira vantagem, o primeiro progresso
que o comando universal assinala, ele garante o valor universal da
solução e, por conseguinte, uma maior realização da justiça.
Depois, quando o comando geral está enunciado, este age também sobre a sociedade com uma força preventiva.
Aí está o segundo progresso, a força preventiva do comando
geral. Desde que a sociedade toma conhecimento da norma de
composição pela qual serão resolvidos os futuros conflitos de interesses, isto faz com que os indivíduos passem a viver já com a consciência do modo por que serão compostas as suas controvérsias e
daí decorre uma ação educativa da norma que faz com que muitas
vezes o conflito não apareça ou, por outro lado, pois que o conflito
existe sempre, faz com que ele se mantenha meramente potencial.
Há simples conflito de interesses quanto ao credor e o devedor,
porque ao devedor não convém pagar e ao credor convém receber.
Apenas fica o conflito em potência, não o utilizam, porque o devedor
já conhece a norma de composição que será aplicada e, por conseguinte, prefere se submeter a ele previamente.
Finalmente, como um resultado natural destes dois progresso:;,
há maior eficiência de justiça e a força preventiva do comando universal produz na sociedade uma maior segurança individual, cada
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homem se sente mais seguro quando ele já conhece as normas segundo as quais os interesses em conflito serão compostos. Cada
homem vive mais tranqüilo sobre o seu dia seguinte, quando ele
já tem uma idéia do modo por que a sua própria situação individual
será julgada, de maneira que o comando universal produz na sociedade estes dois efeitos capitais: maior justiça e maior segurança.
Ora, justiça e segurança são por isto mesmo as duas finalidades do direito. O direito tem uma dupla finalidade: produzir a justiça e produzir a segurança. Escusado é acentuar em torno disso.
Muita gente diz que a finalidade do direito é produzir a justiça mas
tão importante é a produção de justiça como a produção da segurança e numerosos institutos e normas jurídicas não compreenderíamos se a única finalidade do direito fosse fazer justiça. B que ele
quer fazer justiça, mas quer fazer também segurança.
Como se explica, por exemplo, que aquele que não usa seus
direitos dentro de um período de tempo, que algumas vezes pode ser
muito curto, perca depois disso o direito de usá-lo?
E o instituto da prescrição .
Como se explica que os direitos prescrevem?
Como se explica que um homem possa hoje reclamar contra
uma justiça que lhe foi feita e dentro de alguns dias não possa mais?
Não é a satisfação do ideal de justiça que nos levará à perenidade da reclamação. E porque mister se faz também ocupar-se com
o ideal de segurança; precisamos da satisfação das injustiças que
nos fazem, mas precisamos saber que se ainda não foi feita contra
nós uma reclamação, e de hoje em diante não será mais feita.
Numerosas instituições se inspiram no ideal de segurança como
numerosas se inspiram no ideal de justiça. São as duas finalidades
do direito.
Todas as vezes que uma sociedade só age sob a ação reguladora dos comandos universais, dizemos que nesta sociedade produziu-se a ordem jurídica. A ordem jurídica é, portanto, a ordem
social, desde o momento em que ela é delimitada pela existência
de normas gerais para composição dos conflitos de interesses. Não
podemos penetrar melhor nesta noção um pouco vaga, que é a noção
de ordem jurídica, do que através destes conceitos .
A ordem jurídica é a própria ordem social desde que ela esteja
sob a ação reguladora de comandos gerais para todos os conflitos
de interesses que possam surgir. Há, portanto, uma grande diferença
entre a ordem social simplesmente, e a ordem jurídica. A ordem
jurídica representa um grau mais elevado da sociedade.
Dizemos que um povo atingiu a ordem jurídica, quando todos
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os conflitos de interesses que podemos prever naquele povo estão
submetidos à ação reguladora de normas universais de composição.
Se reunir-se uma sociedade e disser: não há normas universais de
composição, mas conferimos a fulano o encargo de resolver todas
as nossas controvérsias, temos aí uma sociedade em que não há
ordem jurídica, em que a ordem social baseia-se num critério de
composição, mas faltam as normas universais de composição dos
conflitos e, por isto, esta sociedade não atingiu o nível de ordem
jurídica. Desde o momento em que haja ordem jurídica, temos então
assegurada a coexistência das liberdades de cada um, pois que a
~ociedade vive no gozo daquela segurança e daquela justiça que só
a ordem jurídica pode dar.
Pelo que se acaba de dizer surge logo uma conseqüência fundamental: é que não se pode conceber um direito que não seja
direito positivo. Esta pequena afirmação é o pomo de discórdia nos
arraias da filosofia do direito. Contendem de um lado e de outro os
escritores e será estudado isto, se já não estudado na Introdução à
Ciência do Direito, que seria a oportunidade exata para o debate
deste tema.
Pode-se ainda estudar esta questão quando estudar-se a filosofia
do direito que vai ser restaurada nos cursos jurídicos, ( *) mas para
o que se chama a atenção é para o seguinte: é que se concebe a
norma da composição que serve aos conflitos atuais, só se podendo
€onceber uma espécie de direito, o direito que está em vigor, a
norma que efetivamente serve à composição dos conflitos, porque
aquela que não serve à composição dos conflitos, pode ser um ideal
que esteja na mente de alguns homens, mas não é um direito, não é
uma norma jurídica.
A primeira característica do direito é, portanto, a sua positividade, é o fato dele existir, dele estar declarado, de ter havido alguém
que diz: isto é a norma da composição, sem isto estamos nas nuvens,
nos ideais de um mundo melhor e outras coisas semelhante, mas não
no campo do direito, na esfera da ordem jurídica e, por definição.
ordem jurídica positiva e tudo que não seja positivo não pode exprimir
senão um ideal que alguns homens alimentem a respeito de uma
outra organização da sociedade, que pode ser o mais justo, o mais
nobre, o mais desejável, mas estes ideais não fazem parte da ordem
jurídica, não constituem, portanto, direitos.
*

Não foi restaurada, como então se previa, ao menos no cuni-

cui'u.m do curso de bacharelado.
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Esta noção de uma positividade do direito envolve numerosas
doutrinas de que se precisa, apesar da índole da nossa cadeira, tomar
consciência. Por exemplo, Jhering, já conhecido bem e que foi realmente um dos grandes espíritos do mundo jurídico no século XIX,
definiu as características do direito de um modo preciso com estas
duas palavras: o direito se caracteriza pela exterioridade e pela coercibilidade e que constituem o que chamamos a positividade do direito.
Que é a exterioridade? A exterioridade significa que o comando
jurídico refere-se sempre a uma ação externa do homem; não pode
se referir a um ato de consciência; não pode se referir a um propósito
mental.
O propositum in mente retentum, de que falava tanto o direito
eclesiástico na Idade Média, não constitui objeto de ação das normas
jurídicas. As normas de direito só se referem à conduta externa do
homem e isto é um importante: elemento de diferenciação entre o
direito e a moral. Enquanto a moral se refere à conduta externa
e à conduta interna, o direito só se refere à conduta externa, para
ele é irrelevante o domínio da consciência.
A outra característica é a coercibilidade. Tem-se numerosas
normas que regulam a vida da sociedade mas que não fazem parte
do tecido da ordem jurídica. São comandos que se dirigem a todos
os cidadãos, mas, ou fazem parte da ordem moral, ou fazem parte
mesmo dos simples bons costumes; não entram na ordem jurídica.
Cumprimentar os conhecidos, felicitá-los no dia do seu ani~ersário,
por exemplo, são normas universais, mas não são normas jurídicas,
não são, no caso, por vários motivos, dos quais o primeiro, porque
não servem para compor conflitos de interesses, mas poderiam servir
para compor conflitos de interesses e não ser norma jurídica. Assim,
por exemplo, esta norma: todo aquele que injuria, todo aquele que
é injuriado, desde o momento em que replica com gesto ou em
palavras, fica quite. Esta norma, que faz parte do código de cavalheirismo em vigor mais ou menos em todas as nações, não é, entretanto, uma norma jurídica, embora sirva para compor os conflitos de
interesses e não é norma jurídica, por uma razão: porque se alguém
quiser se furtar à ação dela, sempre pode fazê-lo, ao passo que a
norma jurídica, essa tem como sua característica mesmo a coercibilidade, o que quer dizer que, se alguém quiser se furtar à ação da
norma jurídica, há uma autoridade capaz de impor ou o cumprimento da norma, ou o cumprimento de uma norma equivalente; ou
ê a própria norma que se cumpre ou então desaparece esta e surge
uma outra que o Estado está em condições de impor.
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Se alguém deve a outro uma quantia e não paga, o Estado
impõe coercitivamente a norma e faz pagar.
Como? Toma os bens e satisfaz o credor.
Se alguém deve a outro não uma quantia, mas um serviço e
se recusa a prestá-lo, o Estado não pode tomar o devedor e fazê-lo
trabalhar para o credor, mas o Estado transforma este dever numa
quantia que representa o interesse do credor naquele serviço e dá
execução coercitiva a esta obrigação secundária, deste sucedâneo.
De modo que, em todos os casos, a norma jurídica é coercitivamente imposta. Coercibilidade e exterioridade são, pois, dois elementos fundamentais de ordem jurídica. A este temos logo de acrescentar um outro, que é objeto de grandes disputas.
Trata-se de saber se a norma jurídica emana ou não sempre
do Estado. E o Estado quem faz o direito ou pode alguma outra
entidade que não o Estado fazer também o direito? A idéia da
coercibilidade leva logo à estatalidade do direito. Se o direito é só
aquilo que todos podem ser coagidos a cumprir, então só o Estado
pode coagir, porque o Estado é quem detém o poder de submeter
os indivíduos à prática de alguma coisa ou aos efeitos de alguma
coisa. Dir-se-á não, pois numerosas instituições vivem no âmbito do
Estado e podem aplicar sanções. Não há dúvida, mas vemos que estas
instituições só funcionam e só têm estes poderes porque o Estado
as reconhece numa sua lei.
De modo que todo direito ou deriva do Estado ou é permitido
pelo Estado, o que redunda em afirmar a completa estatalidade da
ordem jurídica.
As doutrinas que afirmam a estatalidade da ordem jurídica são
numerosas e não se pode ocultar o ponto de vista que agrada mais
ao dogmatista. Todo aquele que estuda o direito de um ponto de
vista dogmático tende a considerar a norma jurídica como forma e a
ver no Estado a única fonte da elaboração dessas formas.
E um pensamento que se encontra em Jhering, em Dei Vechio,
mas que teve o seu apogeu na conhecida doutrina de Estado do
conhecido publicista austríaco Kelsen. Já estudada a teoria do Estado
e deve-se conhecer a mais famosa de todas nos tempos atuais, que
é a teoria de Kelsen.
Levou ele tão longe a estatalidade do direito, que proclamou
a identidade destes dois termos Estado e Direito. Para ele querem
dizer a mesma coisa. Pergunta ele o que é o Estado. Nada mais é
que aquela entidade que se forma pela superposição das normas
jurídicas que, além de darem comandos para composição de conflitos, dão também outros comandos para dizer quem deve compor os
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conflitos. E assim vão se constmindo entidades que podem ser todas
elas decompostas em normas jurídicas, como se fosse um gmpo laminado; e a entidade que repre:senta a soma das normas jurídicas
nada mais é do que o Estado.
Estado e Direito, dizia Kelsen, representam a mesma coisa.
Contra as teorias que assim depõem pela estatalidade do direito,
existem outras que são chamadas teorias pluralistas e que pretendem
que nem todo direito venha do Estado.
Pode-se dizer que a origem do pensamento pluralista está em
Gierke. Gierke estudou muito cuidadosamente o direito público na
Idade Média e seu livro mais famoso - As Instituições Políticas da
Idade Média. ("') Surpreendeu a vida política num momento de evolução do Estado e observa que na Idade Média o direito tanto emana
do Estado como das corporações e que a Igreja e todos estes organismos têm uma vida própria, elaboram um direito e só por uma
via lógica absolutamente irreal é: que poderemos dizer que o direito
das corporações deriva do Estado ou que a Igreja pede ao Estado
autorização para o seu direito.
A observação é realmente impresionante e além de Gierke outros
escritores desenvolveram-na com muita autoridade, como por exemplo este notável publicista italiano que é o Santi Romano, que apresenta raciocínios muito interessantes para provar que nem todo direito vem do Estado. O que devemos é considerar o fenômeno jurídico, é esta norma que se dá para conduta dos indivíduos dentro de
um gmpo social.
Desde que o grupo social se constitui, ele tem imediata necessidade de fazer valer alguns comandos que mantêm a sua forma de
grupo.
Nem sempre, diz ele, essas normas são ligadas, mas nem por
isso deixam de ser jurídicas. Aí está o ponto fundamental das idéias
* Deu-lhe o Autor essa versão em portugues, para melhorar a
assimilação, mas o título do alentado estudo de Otto von Gierke é
Das deutsche Genossenschajtsrecht, cujo volume I foi publicado em
1868, e, não obstante convocado o seu Autor para a campanha de
1870-71, c'Omo tenente de artilharia, pôde publicar o segundo em 1873,
somente em 1881 vindo a públic:o o vol. III, e, finalmente, o quarto
e último em 1913. Há recente edição, fac-similada (Graz, 1954). Em
1887 divulgou otto Gierke Die Genossenschajtstheorie, a que deu o
cunho de obra aC'essória daquela acima referida (Nebenwerk). Genossenschajt é quase intraduzível, mas é suscetível de fornecer a
idéia de sociedade, associação, corporação, em suma, o agregado humano, com sua unidade própria, com direitos e deveres.
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de Santi Romano. Ele faz uma diferença capital entre o lícito e o
jurídico. Diz ele: desde que uma sociedade se organize e faça normas
que impõe coercitivamente aos seus membros há direito, embora esse
direito possa ser ilícito e dá o seu exemplo capital tirado das associações de malfeitores. Organiza-se uma associação de malfeitores e
Imediatamente, para manter a sua forma social, surge um direito. Se
fulano fizer isso, morre; tais segredos não se podem revelar; tais fulanos obedecem a beltrano.
Surge, enfim, um sistema de normas que dirige aquele grupo e
que o mantém. Diz: este direito não é reconhecido pelo Estado, mas
nem por isto deixa de ser direito; é um direito, apenas ilícito.
De maneira que para Santi Romano e para todos os juristas de
sua escola, existe diferença capital entre o direito e o Estado. O direito nasce de qualquer grupo social, o Estado é um grupo social
maior, cujo direito tem maior importância que o de qualquer outro
grupo. O prius logico é o direito; o Estado não é mais do que um
posterius. ( *)

Assim como verificamos que a tendência dogmatista tende para
a estabilidade do direito, devemos reconhecer que o que pende para
o paralelismo é a tendência sociológica dos indivíduos que estão
habituados a considerar o direito, não como norma, mas considerando
o direito como fato social, como fato social do mesmo gênero que a
religião, que a moral, que o cavalheirismo e todas estas outras formas
de adaptação, que alguns sociólogos chamam os fatores de adaptação
social, os fatos da vida social.
Esta tendência para considerar um direito, não como norma,
mas como fenômeno, representa uma tendência do pensamento sociológico, e não do pensamento jurídico e que alguns autores incluem
no sentido do pensamento pluralista.
Mas pode-se separar estes debates e pode-se ficar talvez com
uma outra posição que aparece muito bem desenvolvida nas obras
do filósofo Del Vechio e que hoje em dia é esposada por muitos
autores.
• Noções expostas por Santi Romani contidas, boa parte.
numa dissertação estampada na Revista di diritto pubblico, 1909, sob
o titulo Diritto e corretezza constituzionale, e, também, nos principii di diritto amministrativo, divulgada em 1901, 3.1J. edição, de 1912,
isso não falando na monografia adiante citada. A corretezza costituzionale, de que raríssimos têm se preocupado, embora instituto de
direito costumeiro, tem mais relevância, na esfera do Direito Constitucional para a vida das nações e povos, do que, até mesmo, inume·
ráveis textos de Direito positivo que nunca se aplicam.
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Observa Dei Vecchio que a positividade é essencial ao direito.
Disto não se duvida, não pode haver direito que não seja direito
positivo, mas a positividade do direito é alguma coisa que admite
gradação. Pode haver uma maior ou uma menor positividade do
direito. Raciocina ele deste modo: todas as vezes que se forma um
conflito entre dois indivíduos, este conflito tem que ser composto
por uma norma; repete aquele raciocínio que há pouco se fez: esta
norma pode ser da livre escolha das partes que se encontram em conflito, como acontece quando elas entram em acordo, ou pode ser uma
norma superior que a elas se imponha, que a elas se imponha de fora
como um poder superior aos dissidentes .
Se elas escolhem uma norma qualquer por acordo, essa norma
é uma norma positiva, não há dúvida. Ela está declarada, ela tem
poder sobre eles, ela vai regular a controvérsia que no momento se
teria, mas esta norma é uma norma de fraca positividade, ela é uma
norma frágil; eles aceitam ou não aceitam e mesmo no caso de aceitarem respeitam ou desrespeitam-na, enquanto que se se apela para
normas declaradas por outras entidades, já se vai encontrar uma
positividade maior, caracterizada, em primeiro lugar, por um maior
poder de coação, em segundo lugar, por uma universalidade cada
vez mais clara, cada vez mais ampla e esta positividade vai-se encontrar pelos órgãos intermediários, até que se encontre de maneira
completa e elevada ao seu mais alto grau no próprio organismo do
Estado.
Dir-se-á, e a Idade Média?
Não se pode pretender que nessa Idade os comandos de Estado
tivessem maior poder do que os comandos de uma corporação de
cl'mcrciantes. E verdade, mas aí devemos colocar o assunto no seu
\'erdadeiro plano, que é o plano histórico. A verdade é que quando
se considera a estatalidade do direito, não se pode pretender seja
o mesmo no mundo moderno e no mundo medieval.
Estava-se diante de um Estado rudimentar e de grupos intermediários numerosos. Toda a evolução do Ocidente se processou no
sentido de aumentar a ação e a esfera do Estado e de integrar os
grupos sociais no Estado. A Igreja conserva um direito próprio, o
direito canônico.
E um direito que se mantém por comando que não deflui do
Estado, mas isto se compreende muito bem, é porque a Igreja é um
Estado, mas a Igreja não quer ser um Estado por outra razão, talvez
se não essa, de garantir no mundo moderno a auto-suficiência do
seu direito. O seu direito não depende de nenhum outro poder; depende dela própria, que é soberana no seu território, enquanto que
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nos outros países é inegável que o direito da Igreja vigora como um
direito de outro Estado no Estado em que ele está sendo aplicado
no momento.
Agora todos os grupos sociais integraram-se conseqüentemente
na órbita do Estado.
Na Idade Média que era o Estado? Uma monarquia, mas dentro
dela erguiam-se independentemente uma série de outros grupos que
não eram apenas as corporações, eram também os grupos territoriais,
os grupos feudais e cada um deles tinha grande autonomia jurídica
que vinha da circunstância deles constituírem pequenos Estados dentro
do Estado.
O direito é próprio do Estado; é característica do Estado e se
estava nas mãos de outros grupos naquelas épocas históricas, em que
o Estado se esfacelou, é que muitas das suas atribuições passaram
para os pequenos grupos intermediários. Esta é a verdade irrecusável.
Quando Gierke diz: o direito não vem todo do Estado, tanto
assim que, na Idade Média, estava nas mãos das corporações. ele
quer dizer que uma parte das características do Estado na Idade Média
se achava nas corporações.
Quando se pensa no velho direito luso-brasileiro e nos reportamos à época dos primórdios da monarquia portuguesa, vemos que
dentro daquele quadro, dentro daquelas áreas interessadas por um
senhor, havia um direito autônomo, declarado pelos barões e que não
era, evidentemente, uma emanação do direito da monarquia. Constituía um mundo à parte. Mas aí é que este se decidia, como era
natural, o fazer o direito o próprio Estado.
Como o Estado se constituiu? Pela integração de todos estes
grupos âmbito, ou pela constituição de um poder único. Nesse dia
não se pode mais duvidar da estatalidade do direito. As características, a partir deste momento, decorrem todas do Estado e poder-se-á
dizer, não pode mais haver direitos fora do Estado, precisamente
porque não há mais Estados fora do Estado.
De maneira que, a estatalidade do direito é alguma coisa de
consubstancial ao direito. Todas as vezes que se encontra direito
positivo fora do Estado, este existe, mas corresponde sempre a uma
época história, em que a própria unidade conceptual do Estado está
comprometida.
Desde que se raciocine em torno disto, não se pode deixar de
se aproximar desta idéia: o Estado é a fonte da ordem jurídica positiva. Isto pode não querer dizer que o direito do Estado seja sempre
bom, o direito do Estado pode ser injusto, pode ser imortal, pode
ferir todos os princípios filosóficos sobre que sempre deve repousar,
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mas isto é um juízo de valor sobre o direito; outro direito, a não ser
o do Estado não há, a não ser o direito que se admite que ele tolere
ou o direito da Igreja, que é um direito de Estado, aplicando-se não
só sobre o seu próprio território, como sobre o território dos outros
países.

INDICAÇÃO BIBLIOGRAFICA:

Ninguém estuda melhor esta questão como c·omando universal
elo que Carneluti, na sua obra mestra Diritto Processuale. Na introdução da sua obra sobre o processo, Carneluti dá a melhor exposição
que se pode encontrar. É uma obra em 5 volumes; existe na Faculdade. No primeiro volume se têm logo as idéias fundamentais sobre
a órbita jurídica e a norma jurídica. Também acompanha o livro de
Dei Vecchio, sobre a doutrina da positividade. Igualmente aconselhável em francês, Justice Vers·us État. Para o conhecim:,ento de paralelismo das doutrinas paraleli.stas que fazem diferença completa
entre o Estado e o Direito, nada melhor que a obra do próprio Santi
Romano, chama-se o livro Del l'ordinamento giuridico e tem como
subticulo, Stuài deZ Fonti e il Carattere.
Muito interessante também para se conhece~, é um dos autores
católicos, que melhor estudaram e compreenderam o problema da
ordem jurídica positiva, problema para o qual geralmente são cheios
de receio, porque o receio de afirmar a positividade do direito, provém do receio em que estão os juristas católicos de comprometerem
o direito natural, e c·omo o direito é um direito permanente, que não
muda, há grande receio dos juristas católicos em aceitar a tese de
que só há direito positivo, mas um jurista Dabin, em L'Ordre Juridique Positive, compreendeu este problema com muita clareza. É
um conheC'ido professor da Universidade de Louvain, que é muito marcada pelo pensamento tomista.
A obra de Jhering é fundamental no conhecimento de todo o
mor.:smo - Derzweck im Recht (Leipzig, 1877-1883), traduzida em
espanhol - El Fin en el Derecho, e, além desse livro, o de Kelsen
- Allgemeine Staatslehre (Berlim, 1925), Teoria Geral do Estado, de
que existem na Biblioteca da Faculdade duas edições espanholas, diferentes.
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OBSERVAÇõES A RESPEITO DA BIBLIOGRAFIA
Coviello bem dá a idéia geral de uma parte do direito civil.
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E uma coleção das Pandectas alemãs. Começa logo com as pessoas;
vai ao direito de família, propriedade, direitos reais, depois passa aos
contratos públicos e sucessões. O nosso pensamento é o direito
l'l)mano.
No direito romano, nunca se imaginou a necessidade da parte
geral. Tratava-se das instituições como existiam, enquanto quP a
idéia de formar uma parte geral com princípios e normas que :,e
aplicam a todos os institutos, mas que isoladamente não se aplicam
a nenhum, disso nunca tiveram necessidade, porque os romanos eram
juristas práticos. Até o Código de Napoleão ( *) a situação era a
mesma e até então, perdurava esse modo de ver. Durante o século
XIX em que o direito romano era estudado na Alemanha, formou-se
a escola dos Pandectistas, que explicavam o direito na Alemanha cm
vigor naquele momento, eis porque Savigny chamava das heutig
rômisch Recht e os outros pandectistas todos exploravam também o
direito em vigor.
Para maior facilidade do direito os pandectistas criaram uma
parte geral e data daí o aparecimento nas obras dos pandectistas.
Do costume, há a parte geral e as Pandectas.
Há algumas alterações .
Outra obra, é a de Ferrara. E talvez até a melhor, porque traz
um verdadeiro repertório de todas as opiniões mais modernas, inclusive de todos os autores alemães que estudaram o assunto .
Este outro é o Manual de Direito das Pandectas pelo Dr. Bernardo Windscheid. Lehrbuch des Pandektenrechts, cuja 7.a ed!ç:io
í1891) é a última de vida do Autor, sendo a melhor a 9.a, de
1906, com aditamentos de Theodor Kipp e remissões ao B.G.B.
O sistema de Windscheid é que no seu primeiro livro ele trata do
direito em geral, no segundo livro trata dos direitos em geral, mas
verdadeiramente dos direitos que correspondem à idéia do direito
objetivo e subjetivo, que data justamente dos pandectistas, o que é
um assunto fundamental. Depois entra no direito das coisas, obrigações, família e sucessões. Existe uma tradução italiana de Windscheid melhor que o original alemão. A tradução foi feita por Fadda
e Bensa, que se citam sempre juntos, porque colaboraram nesta obra
geral. Fadda e Emilio Bensa escreveram um adenda às Pandectas de

* Quem primeiro sugeriu a idéia de uma parte geral, entre 'iS
pandectistas, foi Anton Friedrich Justus Thibaut, em seu System des
Pandekten-Rechts, cuja l.ll- edição saiu em Jena, 1803, sendo, porém,
preferíveis as 8.ll-, esta, a última, de vida do Autor, e a 9.~. esta, publi-·
cada em 1846, sob os cuidados de Buchholz.
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\\'indscheid, e por isso, muitas questões encontramos melhor nas
~uas notas.
Ferrara é de grande vantagem. Acresce que é um livro que
existe em abundância no mercado, segundo se crê, pois o Prof.
Hahneman o aconselhava.
Deste volume existe até a teoria das coisas. Não contêm a teoria
dos a tos jurídicos; não importa. Chama-se Tratado de Direito Civil
lialiano. Era o primeiro volume de um grande tratado, mas não o
concluiu. Depois disto tem publicado outros livros já sem ligação
com o tratado.
Outro é o Chironi. É um livro um pouco obscuro, embora aconselhável. Também aconselhável Capitant - Introdução. É um livrinho muito prático, contém a teoria dos direitos, direitos subjetivos,
objetivos e o quadro se conclui com um pequeno estudo da prova.
Há o Manual de Coviello e outros. É um livro muito calcado, como
é natural, sobre o direito francês.
Pacchioni é outro tratadista muito bom, muito resumido, embora não convenha como livro de estudo para o curso. Todo o
direito civil está aí concretizado. Se pretender-se um livro muito
dementar, nada melhor do que Pacchioni ou Duzzi. Duzzi é outro
que escreveu livros importantes sobre casamento e depois instituições em dois volumes. Também temos o Biagio Brugi. Encontra-se
com muita facilidade em segunda mão, pertence à coleção de livrinhos
\'ermelhos pequenos manuais Hoelpi, num volume só todo o direito
civil. São obras elementares que interessam de modo geral ao estudo.
Ravá - Instituições de Direito Privado. Conhece tudo. Especializado em direito de família e nestas questões filosóficas.
Agora vamos ver alguns tratados .
Piore - Brugi é um deles.
Baudry Lacantinerie, diretor da coleção em que escreveram
muitos autores. Tanto pode ser citado na tradução italiana como
no original francês. A tradução italiana é preferível, porque contém
notas.
Além destes tratados, há outros. Este é o mais moderno.
Tem-se Laurent, tratado antigo. Saiu pouco depois do Código,
mas já representa certo aprofundamento nos estudos.
Também Demolombre e alguns escritores muito inteligentes,
bem modernizados. Outros antigos que não são grande coisa. Troplong, Huc, tudo está ao alcance.
Para aprofundarem-se os assuntos isoladamente há de recorrer-se
ao Baudry e também à coleção Fiore-Brugi. A Casa de Rui Barbosa,
a Biblioteca Nacional e a Biblioteca do Supremo os possuem e ge-
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ralmente particulares. E em 52 volumes. Uma coleção magnífica,
não tendo assim o caráter de um comentário que vai desenvolvendo
ao Código Civil. Dividiu-se o direito civil em monografias. Coube
a cada autor um tema e Pascoal Piore, grande criminalista, fez os
dois primeiros volumes. Depois de sua morte, passou para Biagio
Brugi, o maior civilista do seu tempo, que escreveu sobre propriedade.
Colaboraram os melhores civilistas italianos.
Enneccerus. Este tratado está traduzido para o espanhol. Não
é um tratado grande, quer dizer, são sete volumes, um sobre a parte
geral, outro sobre o direito das coisas, um sobre a parte da família
e o último sobre sucessões. Enneccerus. Kipp. Wolff em alemão, 7.a
edição. As notas do tradutor espanhol não têm valor. ( *)
Staudinger. ( **) Outro tratado fundamental. Este é um comentário ao Código Civil alemão.
Sobre o direito inglês, como já se explicou, é direito cujo conhecimento pouco nos vale por causa da extrema diferença das instituições, mas, enfim, convém saber-se que a obra fundamental é de
Blackstone - Comentários (***) - que são ainda hoje a obra
fundamental do direito civil. Blackstone. Existe em tradução francesa.
Geralmente, quando se estuda o direito inglês, desemboca-se
nos julgados. Todo direito inglês se faz através de julgados. De
maneira que sistematicamente as idéias são construídas na base das
resoluções dos tribunais. Fala-se em tal caso contra fulano. Citam-se
os casos pelos nomes de um e de outro, separados pela palavra
versus. Já é um ponto de vista. De maneira que é forçoso recorrer
a estas coleções. Cases and Comments é o nome geralmente empregado nas publicações inglesas.
Revistas - Agora, as revistas brasileiras que interessam como
repertório de julgados ou então com um ou outro artigo bom, que

* Enneccerus, Ludwig, Lehrbuch des Bügerlichen Rechts (1.4.
1843-31.5 .1928). De sua: exclusiva autoria são os volumes I e II, em-

bora com a numeração de I, Parte I e Parte II, encerrando a Introdução, :1 Parte Geral do Direito Civil e o Direito das Obrigações, CUJa
última edição, de vida do Autor, é de Marburg, 1928, 12.a e lO.a, respectivamente. De Martin Wolff com Kipp é o Direito de Família
(FamilienrechtJ; somente de Wolff o Direito das Coisas, e, finalmente,
de Kipp, o Direito das Sucessões, tudo em cinco volumes, embora
com numeração especial. Há recente edição, acrescida e bem cuidada.
* * Staudinger, J. von, Kommentar zun Bügerliches Geselzbnch.
Edições várias.
* * * Blackstone, William, Commentaries on the Law ot England.
With notes selected by William Draper Lewis. Philadelphia, 1900.
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tenha sido publicado; porque não se faz a publicação da jurisprudência como . critério de seleção- científica. São repertórios publicados
com ementa, dizendo qual o assunto. Não é o sistema das revistas
européias, em que geralmente é escolhido um corpo de julgados, que
são publicados e acompanhados de uma nota de um escritor que
explica quais são as vantagens e o que representa a jurisprudência.
A de Direito Comercial e Direito das Obrigações, por Srafa e
Vivanti, por ex., é uma revista alentada. Eram seus diretores e
fundadores, hoje, dirigida com a morte dos comercialistas, por Mossa
e Pasconi. E uma revista mais de direito comercial, mas como é de
direito das obrigações, também, serve.
Além disso se tem a Revista di Diritto Civile de Ascoli. Encontra-se completa na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal.
Além disto a Revista de Rolondi, pequena, moderna, cujo primeiro volume apareceu em 1931.
Outras são a Revista di Diritto Privato e a Revue Trimestrielle
de Droit Civil.
Agora, revistas alemãs. Hoje em dia, nada se recebe. ( *) Havia
duas boas, uma a Deutsch Recht, mas o direito alemão, com o
advento do nacional-socialismo, entra para nós numa fase inútil. Os
juristas, todos, se empenham em abandonar as tradições do direito
alemão e improvisar uma nova doutrina de acordo com o novo
regímen político. E inútil para nós, porque o que se quer no Direito
estrangeiro são subsídios, a não ser para estudos de legislação comparada. De maneira que das obras ligadas ao nacional-socialismo a
Deutsch Recht Nazional Socialistische é a única que interessa, é o
~rquivo da praxe civil.
Não vale a pena falar em revistas inglesas e americanas, porque
não se encontram.

*

•

*

Há grandes repositórios organizados, como o Dizionario di Diritto
1ta/iano, com o que existe de antigo e de novo.
O Digesto Italiano passa o direito romano todo em revista.
Ranchioto Rossi é o agregado universitário. Dá sempre excelente

* Fase da II Guerra.

50

PROGRAMA DE DffiEITO CIVIL

bibliografia. Para quem vai se ocupar de um assunto, constitui sempre medida excelente começar pelo Digesto Italiano, porque tem sempre monografias do assunto, principalmente a publicação que é recentíssima, inteiramente, a da fase de 1939.
Em italiano, há a Enciclopédia Giuridica, antiga, mas conta com
escritores e assuntos notáveis .
Tem-se Pandectas Belgas, de que os advogados gostam muito,
repertório de casos sempre muito bons; também o repertório francês
de Laborie. São publicações, assim, de conjunto .

• • •
Direito Brasileiro - O maior comentário ao Código é o de
Carvalho dos Santos. Obra cheia de imperfeições, embora seja digna
do maior acatamento. B verdade que é um livro em 30 e tantos
volumes escrito por um homem só e num período que não excedeu
talvez três anos. Portanto, não pode deixar de ser obra cheia de
defeitos. O mesmo se pode dizer do Tratado do Ministro Eduardo
Espínola Filho. Estão no mesmo caso.
Agora, os comentários de Clovis Bevilacqua, em seis volumes.
E realmente, para nós, obra indispensável. Não se pode deixar de
tecorrer a ele e algumas vezes para o advogado é providencial. Não
é obra de grande espessura teórica, nem parece tenha tido seu Autor
esta idéia. Escreveu-a ao mesmo tempo em que era elaborado o
Código Civil e a sua intenção é esclarecer o leitor. Procura colocar
aquilo em palavras acessíveis aos advogados. B de extraordinário
auxílio, dada a autoridade do intérprete, porque na dúvida do Código
Civil, a opinião do autor do projeto é relevante.
Tem-se uma coleção magnífica, o Manual de Paulo de Lacerda,
por exemplo, para o direito das coisas. Trata-se de um velho professor, Sá Pereira. Pontes de Miranda, considerado também em seu
escrito sobre a prescrição .
Todas estas publicações brasileiras precisam sair. No Brasil
há poucos jurisconsultos. Mesmo este livro de Pontes de Miranda
é útil. Além disso, todo mundo fala nele. Há também o livro sobre
títulos ao portador, de sua autoria.
Tem-se aqui o Hermenegildo de Barros. Tem ele um livro sobre
a posse. Eduardo Espínola tem também um tema, assim como
Astolfo de Resende. São livros bons, que fizeram boa carreira. Des-
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frutam de grande autoridade no foro. São livros tendo em vista o
seu emprego profissional. Não se tem cultura universitária à altura.
Há os que não escrevem para a universidade, escrevem para o foro.
Existem as nossas grandes obras de Direito Civil. - Lafayette Direito das Coisas. Direitos de Família, esta com anotações de Andrada e Silva acomodadas ao Código Civil. O que se quer de Lafayette é a estrutura teórica com que estudou o Direito de família.
As anotações nada valem. E uma boa idéia. Faz com que o Lafayette
<.·ontinue nas mãos dos práticos. Do contrário não se compreenderia, dizendo que era anterior ao Código.
Aí está o Direito das Coisas de Lafayette. Monumental. Foi
o que teve maior senso da vida e dos costumes e é o maior dogmatista que tivemos. Enquanto outros se decidiram no poder inventivo,
como Teixeira de Freitas, grande criador de direito civil, a maior
figura de civilista pelo seu poder criador. Em 1. 0 lugar conhecia a
fundo o direito positivo, o que naquela época era problema, porque
a abundância de legislação excedia a capacidade de estudo das pes~
soas. Pelas imediações do Código Civil era o Código Civil e uma
ou outra lei que se originava, assim podia o civilista estar ao par.
Ao tempo de Teixeira de Freitas, saber quais eram as obras em
vigor desde o tempo do Código Filipino, era problema que requeria
conhecimento das fontes e poder criador. Todas as vezes que legislou, o fez com originalidade extraordinária e descobrindo soluções
poderosas. A sua contribuição é enorme. Muitas das nossas leis
vêm de Teixeira de Freitas. Por isso é o maior gênio nosso, indiscutivelmente, e também por sua visão filosófica.
Lafayette tem espírito de professor. Grande sistematizador.
Tem-se também o nosso grande Lacerda de Almeida. Ai está
o seu Direito das Coisas. Antes de tudo conhecia e admirava muito
Lafayette e incorporou muito do que dizia respeito ao método.
Era ele possuidor de uma cultura muito profunda em dois sentidos: em primeiro lugar, no que diz respeito ao nosso velho Direito
reiníco!a. Grande conhecedor da História do Direito Luso-brasileiro.
Neste sentido tem a sua obra coisas admiráveis, estando continuamente a par de nossa tradição. Em segundo lugar, era um homem
que conhecia muito bem os Pandectistas alemães. Está a par de toda
a obra, recente, naqueles tempos. Windscheid, Gerber, Puchta,
Waechter associaram-se aos fundamentos históricos, às raízes de nosso
Direito reinícola, e, assim, constituíram o encontro da tradição lu&obrasileira com a modema doutrina dos Pandectistas. ( *)
* Esse trecho, no apanhado taquigráfico, como se acha impresso
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Sobre história do Direito Brasileiro, existe a História do Direito
Nacional por Martins Júnior. Esta obra foi reeditada.
·Pontes de Miranda - precisam conhecê-lo. Produção enorme;
Fontes e Evolução do Direito Civil Brasileiro. Esta obra é que se faz
preciso consultar para ter-se uma idéia da formação do Código Civil.
Este é um livro ótimo. Tem ele também excelente Direito de Família;
alguns excelentes livros sobre Processo. É um escritor um pouco
desigual. Existem livros seus que não estão à altura destes melhores.
Testamentos são 5 volumes. Há um volume sobre a sucessão legítima
e um sobre inventários e Partilhas.
Outro, o Direito Civil, de Cunha Gonçalves. Bom livro.
Entre os velhos portugueses, o excelente livro de Coelho da
Rocha. ( * *) Há outro: é Instituições de Direto Civil; muito bom,
em dois volumes.
Quem gosta de história, estuda a História do Direito Português.
'E a única coisa séria que há- a sua História do Governo e Legislação
de Portugal para servir a legislação ao estudo do Direito Pátrio. Depois disso só tem significação sobre assuntos históricos o livro de
Gama Barros, História da Administração Pública de Portugal nos
séculos XII a XV (Lisboa, 1885-1922). Também sobre Portugal há
o livro de Melo Freire.
Melo Freire representa na História do Direito Português um
momento de cristalização de idéias. Evoluiu a princípio, mais como
um comentarista ao Direito Romano. Os melhores juristas eram os
práticos que tratavam de acomodar aquilo ao gosto do foro. ( *)
Havia muitos praxistas, do século XVI ao século XVIII, todos eles
versados no Direito romano - leis imperiais como se preferia
então - em torno das glosas de todo aquele conjunto. Há nomes
eminentes, como Antônio Gouvêa, o Goveanus, Alvaro Valasco,
Jorge de Cabedo, Pedro Barbosa, Caldas Pereira mais tarde, Alvares
em 1942, era tão obscuro, que impossível seria entender o que se pretendeu enunciar, e por is:so, sai inteiramente reconstituído.
* • Manuel Antônio Coelho da Rocha, Ensaio sobre a História do
Governo e da Legislação de Portugal, Lisboa, 1841; Instituições de
Direito Civil Português, Coimbra, 1844; 21!> ed., também de Coimbra,
1848, última em vida do Autor.
* Esta página do apanhado taquigráfiC'o, como estava, no impresso, não poderia omitir-se, mas, por outro lado, não tinha condiçôes
de ser reimpressa, como se achava, não seria possível a sua reprodução,
tendo de refazer-se inteiramente, aproveitadas indicações bibliográficas nela contidas, e outros elementos, dando-se-lhe, porém, forma
adequada, pois não raro, algumas passagens, nem sentido faria em
seu conteúdo.
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Pegas, Silva, Aires Pinhel, Phoebus, Reynoso, Aboym, Portugal, tantos
outros, - todos com seus defeitos e qualidades.
Há, porém, um momento, em que o Direito civil de Portugal,
no século XVIII, encontra um grande autor, que olha com originalidade, com muito poder de penetração e de sistematização, também o
Direito criminal. f:. Pascoal José de Melo Freire Reis (* 6-IV-1738
t 24-IX-1798). Tanto assim que publicou o lnstitutionum Juris Crimina/is Lusitani Liber singularis, pois se viu na contingência de escrevê-lo, dedicando-o ao prezado Príncipe D. João, mais tarde D. João
VI. Antes, porém, incumbira-se de um ensaio ( anteprojeto) de
Código Criminal, dedicado a D. Maria I redigido em português, mas
só em 1823 impresso, havendo 2. a impressão em 1844, tudo hoje
raríssimo, como ocorre com um anteprojeto de Novo Código do
Direito Público de Portugal, e suas Provas, igualmente divulgado em
1844, em dois volumes, apesar de redigido entre 1783 e 1786. Deu
à publicidade também um manual de História do Direito, Historiae
Juris Civilis Lusitani Liber singularis, pela primeira vez impresso em
1788. Mas tudo quanto mais o imortalizou, foi o sistema a que deu
o nome de lnstitutiones Juris Civilis Lusitani, cum publici tHm privati,
dividido em 4 livros e dedicado ao Príncipe do Brasil, futuro D.
João VI, divulgado em primeira mão entre 1789 e 1793. Foi o
último dos reinícolas a escrever em latim.
Lobão, assim chamado porque residira em lugar de tal nome Manuel de Almeida e Sousa, deixou Notas a Melo, Notas de Uso
Prático e Crítico, muito citado a propósito do Direito antigo. Muito
fecundo, mas não é escritor de grande alcance, sem embargo da
quantidade imensa de livros que deixou impressos; pode-se dizer que
era até muito desprestigiado no foro, pois todo o mundo dizia que
tm Lobão se encontrava o pró e o contra para todos os casos.
O que há de relevo para o Direito nacional está entrosado com
o Direito reinícola. A figura de Teixeira de Freitas faz jus a um
lugar à parte. Deixou ele a famosa Consolidação das Leis Civis
(Publicação oficial), editada em 1857. Augusto Teixeira de Freitas
imortalizou-se com a Consolidação, de que saíram em sua vida três
edições - 1857, 1865 e 1876 - nela sobressaindo-se não somente
o trabalho gigantesco de compilação de tudo quanto existia em vigor
no campo dogmático, mas também, e, sobretudo, com a famosa
Introdução que precede o texto do articulado, de mais de 200 páginas.
Revelou um poder de estruturação e de originalidade jamais atingindo por um jurisconsulto pátrio. Foi em tal introdução que ele deixou
a célebre classificação dos direitos - em absolutos e relativos coincidentemente com aquela que Unger, no mesmo ano de 1857,
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propugnaria em seu System. A Introdução, cit., é um dos trabalhos
mais profundos até hoje divulgados em língua portuguesa.
O trabalho monumental de Teixeira de Freitas teria de completar-se com o anteprojeto de Código Civil do Império - o Esboço como é conhecido, e de que saíram impressos, em fascículos, de 1860
a 1865, 4.908 artigos, perdendo-se, entretanto, cerca de duas cenLenas já definitivamente redigidos, mas desaparecidos misteriosamente.
De início, abundantes notas enriquecem a matéria, mas, com o correr
dos tempos, cessaram. Desgostoso, T. de Freitas abandonou a empresa, porém o seu monumento permaneceu.
O Plano de Teixeira de Freitas, de sua codificação e contido no Esboço, difere sensivelmente de um que se encontra no
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (lata n. 0 377, M. 1, 3. 0
caderno), impresso, em folha tirada no prelo, sob rubrica de Tábua
Sintética, única, e objeto de primorosa conferência do Prof. J. C. de
Matos Peixoto ( *), no Instituto dos Advogados, a 11 de agosto de
1938, sob o título- A Codificação de Teixeira de Freitas, publicado
na Revista Forense (vol. 77, págs. 225 a 231). A grande preocupação de Teixeira de Freitas era a sistematização do Direito privado,
unificado.
Quanto a monumentos legislativos mais indicados, há de fazer-se
menção, antes de tudo, ao Corpus luris Civilis, sendo recomendáveis
a edição Krüger-Mommsen-Schoell-Kroll. Mas há outros monumentos;
há o Direito visigótico; o que sobreveio após a reconquista. O Forum
Iudicum, mas conhecido como Código Visigótico, é um deles. Compilado em sua parte nuclear aí por volta de 652-653, não teve oficial
designação quando surgiu como corpo de normas, em 12 livros, sendo
conhecido como Forum Iudicum, Codex Legum, Lex Visigothorum,
Codex Gothorum, Liber Iudiciorum, para o castelhano vertido sob o
nome de Libro luzgo ou Fuero luzgo. Sua melhor edição é talvez a
da Academia Real Espanhola, de 1815, em latim e castelhano, mas
há duas feitas em Portugal, uma delas, de Paulo Meréa, de confiança.
Antes do Código Visigótico, cogitou-se de sistematizar um corpo de
normas aplicáveis aos naturais do Reino dos Visigodos, conhecido
como Codex Euricianus, em fins do século V, de que restam apenas
alguns fragmentos esparsos. Bem mais importante do que esse último,
é a Lex Romana Visigothorum, originariamente sem denominação
oficial, como afirma Gustav Haenel (incertum etiam, num nomen ei
• José Carlos de Matos Peixoto (* 12.111.1884 + 25.1.1976>,
Emérito Professor de Direito romano, CatedrátiC'o de Direito proces~
sual civil, latinista eximio e dileto Amigo de San Tiago Dantas.
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Jederit et si dederit), outorgado em 506 pelo filho e sucessor de Eurico, Alarico II, também conhecido como Breviarum Alaricianum,
Auctoritas Alarici Regis, Breviarium Aniani, Lex Theodosii, sem men-

cionarem-se outras designações.
Quanto a monumentos antigos, há de considerar-se ainda Las
Siete Partidas del Sabio Rey dom Alfonso El IX, redigidas em latim,
porém vertidas para o espanhol, t~~ndo esse corpo de lei, de início, o
nome de Libro de las leyes õ Fuero de las leyes. Sete partidas quer
referir-se à sua divisão em sete partes. Alguns de seus livros, parcialmente, foram vertidos para o português, ao tempo de D. Dinis, de
Portugal, neto de Afonso IX, mas não consta sua impressão.
As codificações em Portugal, antes compilações, tiveram início
ao tempo de D. João I, devendo-se ao Dr. João das Regras a iniciativa de que resultaria a sua realização, concluindo-se em 1446
as Ordenações do Senhor Rey D. Afonso V, em cinco livros, mas
conservadas em manuscrito, só em 1792 impressas pela primeira e
única vez. Seguiram-se as Ordenações de 1514 (de pouca ou nenhuma importância dogmática), as de 1521, conhecidas como manuelinas,
e, finalmente as filipinas, de 1603, cujo livro IV esteve em vigor,
em grande parte, até o advento do Código Civil, a 1.0 de janeiro de
1917.
Os nomes dos reis ou soberanos, bárbaros, como eram muitos
considerados, nunca poderiam permitir ficassem eles sob a égide de
Roma, mas o prestígio desta era imenso, e, sob tal aspecto, havia
certa docilidade ao espírito romano. Assim, tais compilações se processaram tendo como básicos códigos e ou textos latinos. É quase
sempre um latim bárbaro, sendo indispensável, ao estudioso, a consulta ao trabalho monumental de Ducange. ( *)

• Ducange, Charles du Fresne (1610-1688), Glossarium 1 Medtae

et infiniae Latinitatis I Primeira impressão, in-folio, do século XVII,
de que há recente edição, de 1954, conforme a de 1883-1887, sendo a
última de Graz, Austria.

CAPITULO

lll

NORMA JURIDICA

Conceito. Estrutura interna: o comando e a sanção.
Seu conteúdo social e moral
Do estudo anterior, já ficou uma idéia mais ou menos completa
do que seja a norma jurídica.
Já se sabe que a norma jurídica é um comando dirigido a uma
finalidade, qualquer que seja a composição dos conflitos de interesses que ocorrem numa sociedade. Os conflitos de interesses podem
ser compostos de vários modos e desses modos o mais evoluído e
mais completo é a norma jurídica, o comando jurídico, o qual se
caracteriza pela sua universalidade. Ela não é criada para aqueles
conflitos concretos, determinados. Ela é criada para um conflito
típico.
Todas as vezes que um conflito ocorre, aquela norma é boa
para orientar a sua composição. De maneira que se pode dizer,
tentando construir aí uma definição, que a norma jurídica é o coman~
do universal que emana do Estado. Para deixar a definição mais
<Jrnpla e admitir que ela se aplica mesmo àqueles grupos sociais que
ainda não atingiram o nível histórico de Estado, embora se saiba que
no Estado evoluído a norma jurídica é obra do Estado. Mas aceitamos, assim, que emana da sociedade e visa à composição de conflitos
de interesses nela surgidos.
Como a norma jurídica visa à composição de conflitos de interesses, mas não se destina a um conflito determinado, e sim a todos
os que possam surgir dentro de um determinado tipo, sabe-se que
ela exerce sobre a sociedade uma importante função preventiva; ela
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previne os conflitos. Por quê? Porque os indivíduos já se orientam
na sua vida própria de um certo modo, de maneira a evitar que o
conflito surja. Se ele surgir, a norma jurídica dá a forma da sua composição, mas, possivelmente, ele não surgirá, visto que os indivíduos
já sabem como o conflito será composto e já se submetem à norma
pela qual têm que se comportar. Daí se pode dizer que a norma
jurídica é uma norma de conduta do homem. Ela é uma norma de
conduta do homem, porque exerce esta função preventiva; o homem
já se conduz segundo a norma, uma vez que ele já sabe de que modo
o conflito será composto. A norma diz: quem causar voluntariamente prejuízo a outrem, indenizará, embora a natureza primária
da norma jurídica seja de composição, daí lhe advém uma natureza
secundária, torna-se norma de conduta, aconselha ao homem comportamento. Quando se raciocina sobre ela, tem-se que considerá-la
no seu duplo aspecto; norma de composição e norma de conduta,
norma de composição, quando o conflito de interesses se forma;
norma de conduta, quando ela aconselha ao homem um só comportamento para que o conflito não se forme .
Isto está bem compreendido e bem claro. Então se vai ver
como se estuda a norma jurídica.
Pode-se considerá-la sob três aspectos; quanto à sua estrutura
externa, quanto à sua estrutura interna e, finalmente, quanto ao seu
conteúdo. Se quiser-se, então, a coisa de uma maneira mais lógica,
a norma jurídica pode ser estudada como forma e como matéria.
Como forma se estuda a forma interna; como matéria, é o estudo
do seu conjunto. Mas não se vai adotar esta terminologia tão escolástica, e sim estrutura interna, estrutura externa, conteúdo e norma.
Que é estrutura externa'? O envólucro dentro do qual a norma
nos é apresentada. Via de regra a norma é apresentada na lei. A
lei é então o primeiro tipo de norma.
Como estrutura externa a norma quase sempre aparece como
lei. A lei é o tipo da estrutura externa, mas ainda se tem outros,
vamos dizer, os regulamentos, os decretos, as várias formas administrativas pelas quais se anunciam normas jurídicas, são tipos que
pertencem ao domínio da estrutura externa da norma, ainda se pode
apontar o costume. Muitas vezes a norma jurídica se apresenta num
envólucro, que é o próprio costume, a própria tradição oral ou
escrita que se transmite num determinado lugar. Outras vezes o envólucro da norma jurídica é a jurisprudência, isto é, os julgados dos
tribunais, que repete uma mesma solução e tornando esta vinculativa
para outras decisões posteriores.
De maneira que já ''e tem aí um outro tipo de envólucro e um
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outro se encontra nos tratados internacionais. Um país celebra com
outro um tratado e nele são consubstanciadas normas jurídicas. Isto
é o que pertence ao estudo da estrutura externa, de que ora não se
trata.
Agora, à estrutura interna o que pertence? Quando se considera uma norma jurídica qualquer e se examina a sua estrutura interna, nela se descobrem, sempre dois elementos: um é o comando;
cutro é a sanção - a sanção e o comando.
O comando é aquilo que se deve fazer, a sanção é aquilo que
acontece se assim não se fizesse. Já se sabe que é uma característica
fundamental do direito a coercibilidade, de maneira que se pode
afirmar: não há norma jurídica sem sanção. A sanção é o mal de
que se está ameaçado no caso de não se obedecer ao comando. Os
dois elementos são, por conseguinte, inseparáveis.
Não se pode compreender comando sem sanção porque este
comando não seria jurídico e também não se pode conceber sanção
sem comando, pois que este é a ameaça que nos é dirigida no caso
de não se obedecer a um certo preceito de lei. Então, do ponto de
vista da sua estrutura íntima a norma se analisa nestes dois elementos:
comando, sanção.
E quanto ao conteúdo material? O conteúdo material da norma
é geralmente uma regra econômica, ética, política, religiosa ou simplesmente moral, que o legislador adotou, que ele incorporou na
norma e que poderia mudar sem que a norma deixasse por isso de ser
norma, de ser norma jurídica .
Tome-se um exemplo de uma norma qualquer e se analise deste
tríplice ponto de vista. Este, v. g.: um irmão deve alimentar a outro
irmão quando este se acha necessitado. Aí se tem uma norma jurídica.
Qual a sua estrutura externa? Sabe-se que a estrutura externa desta
norma é a lei. Ela se acha enunciada no Código Civil. O envólucro
no qual esta norma é apresentada é o Código Civil. Internamente
a! se deve distinguir o comando e a sanção.
Qual é a sanção? Não se enunciou, mas dá-se o seguinte: se
não o fizer espontaneamente, será obrigado a fazê-lo. Quer dizer
que se o irmão alimentando não fizer a prestação de alimentos ao
irmão alimentário, o Juízo ordenará que este vá buscar no patrimônio do outro a quantia necessária para a sua alimentação. Aí está a
sanção.
Tem-se então nesta norma os dois momentos: o momento do
comando e o momento da sanção. E agora, veja-se - qual é o conteúdo social desta norma? O conteúdo social desta norma é fornecido
por este dever ético que existe entre os irmãos, por esta solidariedade
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de família que se observa na sociedade e a que o legislador resolveu
dar conseqüências jurídicas.
Poderia dizer-se também, por exemplo, o primo é obrigado a
alimentar o primo quando necessitado, mas não se diz. Por quê?
Porque não existe na sociedade uma solidariedade de família tão extensa que até os colaterais remotos, como sejam os primos, ainda
estejam vinculados por um dever moral a sustentar os seus parentes.
Então que acontece? O legislador, sentindo que o fato social
aí não existe, não o consagra na norma jurídica.
Pode perfeitamente acontecer que amanhã os vínculos de família
se relaxem de tal modo que mesmo o irmão não se sinta obrigado
a esse dever e aí o legislador já terá dificuldade em consagrar o dever
na norma. Por quê? Porque não foi o direito na sua forma que
mudou; o que mudou foi o seu conteúdo social.
Hoje se diz: herdam em primeiro lugar os cônjuges; e se não
houver cônjuges, os irmãos. Não se dizia assim antigamente? Dizia-se:
herdam em primeiro os irmãos e se não houver, os cônjuges. A que
se deve tal transformação legislativa? A uma transformação no instituto da família, transformação em que a mulher, o cônjuge, passou
a estar mais próximo do outro do que estavam seus irmãos.
Ainda hoje, no direito francês codificado em 1804, os irmãos
vêm antes do cônjuge. Nosso direito codificado, já no século XX,
o cônjuge vem antes do irmão e na atual reforma da lei civil que
se acha em exame, já se fala em fazer o cônjuge passar adiante dos
pais. Teremos, então, primeiro os filhos, depois o cônjuge, a seguir
o!'> pais, enquanto hoje se tem primeiro os pais, depois o cônjuge.
E que a evolução se processa no sentido de tornar cada vez
mais forte o grupo conjugal, enquanto os outros grupos de parentesco vão se afrouxando em relação a este. De maneira que aí se
tem o conteúdo moral e social da norma jurídica. Já que se sabe
este tríplice aspecto da norma jurídica, há de se passar ao estudo
J~ sua estrutura interna.
A primeira coisa que observamos na estrutura interna da norma
jurídica quando lhe consideramos os dois momentos lógicos, o momento de comando e o momento da sanção, é esta característica que
já se viu na aula passada ser fundamental na norma jurídica: é a
generalidade do comando. Este nunca se refere a um certo indivíduo
ou a um certo caso. Refere-se sempre a uma generalidade de indivíduos e aplica-se a uma generalidade de casos .
Se amanhã fizer-se um ato dirigido à conduta de Pedro, numa
determinada circunstância. esse ato não é uma norma jurídica. Se
amanhã fizer-se uma regra .exclusivamente destinada a .um determi-
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nado fato, também aí não encontraremos uma norma jurídica. Se
disser-se que no desembarque da bagagem tal, do vapor tal, que se
verificará no dia tal, será observada tal formalidade, não se anunciou
uma norma jurídica, deu-se regulamento a um fato, mas não terá uma
norma jurídica.
Esta, por definição geral, refere-se a um grupo de pessoas e a
um tipo determinado. Daí, então, chegar-se a uma conclusão impor.;.
tantíssima: é que muitas vezes um comando particular é apresentado
~ob a forma de lei e essa lei não contém uma norma jurídica.
Quando amanhã fizer-se uma lei dizendo que a ajuda de custo
do Presidente da República para o corrente ano é de tanto, será uma
lei, não há dúvida alguma, mas esta lei não contém uma norma jurí•
dica, porque a norma que nela está inclusa, não é uma norma que
tenha os caracteres de generalidade, ela se refere a um determinado
indivíduo, numa determinada circunstância, portanto, não é lei, isto
é, norma jurídica.
Já se se disser, o tratamento pecuniário do Presidente da República será sempre fixado pelo congresso, agora se faz uma norma
jurídica, porque está se referindo a qualquer Presidente, a qualquer
congresso, a qualquer tratamento pecuniário que se venha a conceder.
Isto nos permite fazer uma distinção completa entre o comando
geral e o comando administrativo ou, se se quiser, entre a norma
jurídica e o ato administrativo.
O comando jurídico dirige-se sempre a uma generalidade de
normas. O comando administrativo dirige-se sempre a um indivíduo
em concreto. O comando administrativo pressupõe um comando
jurídico anterior, segundo o qual o comando administrativo se define,
mas pode muito bem haver comando administrativo sem que haja
um comando jurídico anterior.
Numerosas vezes o administrador de um Estado é chamado a
regular um caso concreto para o qual não existe uma norma jurídica
natural ou no qual não convém que a norma jurídica anterior seja
aplicada e neste caso o ato que ele pratica é um ato meramente administrativo. .B um comando administrativo que com o comando
jurídico não se compreende. Faça-se, portanto, esta distinção de um
modo claro.
Outro ponto que se precisa logo considerar é o que diz respeito
à imperatividade da norma jurídica. Quando se diz que na norma
jurídica existe sempre um comando, há uma sanção. Já se vê que
nos referimos àquela norma de conduta que existe na norma jurídica,
dizendo-se, a norma jurídica manda que os homens se conduzam de
certo modo, ordena que alguém faça alguma coisa, mas nem sempre
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a norma jurídica pode dizer, por exemplo: se uma pessoa contrai
casamento com uma outra que já é casada e ignorando o estado civil
de seu cônjuge os filhos que houver deste matrimônio são legítimos.
Compreenda-se bem a norma: uma pessoa é solteira e casa-se com
outra, ignorando que esta é casada e deste matrimônio há filhos.
Diz a norma jurídica, em relação àqueles que estavam de boa fé:
estes filhos são legítimos. E a chamada filiação putativa ou casamento putativo.
Pois bem. Onde é que está aí a norma de conduta, o comando
que é a norma dirigida a alguém? Onde é que está o tu deves fazer
i~to? Evidentemente não existe porque esta norma jurídica pertence
a uma categoria especial de normas que não se resolvem em comandos dirigidos à conduta de cada indivíduo, que apenas atribuem efeitos
jurídicos a certos atos.
Quer dizer então, que se tem um grupo de normas que apenas
atribuem efeitos jurídicos a certos atos mas não ordenam a ninguém
a prática ou abstenção de um ato, não manda que o indivíduo se
case, que fique de má fé, não manda que tenha filhos, não manda
nada, a única coisa que diz é que se se casar e tiver filhos eles serão
legítimos.
Quer dizer, elas apenas atribuem certos efeitos jurídicos a um
ato determinado. :B uma norma que não se resolve em norma de
conduta para ninguém, ela tem o seu papel primordial de uma norma
de composição de conflitos. E evidente, compõe um grande número
de conflitos. Amanhã, por ex., surge este filho e querem lhe dar só
a metade da herança como se fosse simples filho natural; invoca esta
norma e manda a norma que tenha a herança inteira, porque é filho
legítimo.
A norma age na sua composição primordial, compondo os conflitos, mas a sua função secundária não preenche, porque a única
função é atribuir certos efeitos jurídicos a um ato praticado.
Guarde-se bem isto, que terá conseqüências importantes a se
extrair. Fora deste caso, a norma jurídica cria sempre norma de conduta individual. Pouco importa esteja ou não no Código Civil ou em
outra lei qualquer.
Realmente, a técnica legislativa se alterou muito com os séculos.
Se abrirem-se as leis primitivas, encontram-se sempre redigidas com
uma forte imperatividade. Já estudado o direito romano, lembrada,
por conseguinte, a imperatividade com que era descrita a lei das 12
tábuas: se fizer isto, sofrerá tal pena, e o próprio pater quando escrevia um ato, terminava dizendo: Si in ivs vocatur, ito; si membrum
si membrum rup (s] it, Nisi cum eo pacit, talio esto.
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Proíbe que se faça violência. Quer dizer, a lei é sempre redigida com uma singular imperatividade. A norma jurídica ordena o
que se deve fazer ou não, se deve proibir que se faça violência, ou
então ordena a prática de um ato, quando, por exemplo, diz, se
alguém morre sem herdeiros nem filhos, então diz a lei: gentiles familias aleunto, que os gentiles tomam do patrimônio.
Quer dizer: ela está ordenando, está dando a norma de conduta de uma maneira primária, que os gentiles tomam do patrimônio
que eles arrecadam.
Ora, isso tudo desapareceu com o tempo e desapareceu, graças
ao trabalho da ciência jurídica. Como se sabe, a ciência jurídica
ergue sobre o material das normas um costume que cai sob os seus
princípios, inclusive nas normas; ergue seus conceitos, cria os seus
credos doutrinários que repercutem sobre a legislação que costuma
ser redigida em mais forma didática, não dando apenas os comandos
secos, porque a doutrina dela cria o sistema, mas descrevendo institutos, dizendo, por exemplo, a compra e venda está perfeita e acabada quando as partes combinarem o preço, a coisa e o momento
do pagamento.
Onde esta aí a norma jurídica? Temos que fazer um esforço
lógico para extrair a norma jurídica. Depois de terem combinado
com outro o preço da coisa e o lugar do pagamento, esta é a norma
jurídica, o comando que o legislador dirige ao indivíduo. Ele diz:
ninguém pode se arrepender de uma compra e venda depois de combinado o preço, coisa, e momento do pagamento, e então ele prefere
dizer de uma maneira mais lógica, de uma maneira mais didática,
"a compra e venda está perfeita e acabada depois que as partes
houverem se acordado sobre preço, coisa e momento do pagamento".
Esta feição do legislador moderno, que prefere escrever de uma
maneira mais discursiva, mais didática, em vez de adotar um estilo
imperativo do legislador antigo, faz com que precisemos de um trabalho lógico para extrair-se dos nossos textos de lei os comandos que
nele estão inclusos. Mas desde o momento que se faça, descobre-se
quais são as normas que ali estão inclusas .
Considera-se um outro aspecto: a sanção. Outro elemento que
contém a norma jurídica, quando se analisa esta do ponto de vista
de sua estrutura interna é a sanção.
Existem normas sem sanção? É conseqüência. Não se pode conceber norma sem sanção, sem lhe retirar ipso facto a característica de
regra jurídica.
Todos os autores que insistem nesta tecla são autores que partem
daquele ponto de vista já abandonado, segundo o qual pode existir
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outro direito que não seja o positivo. Se proclamar-se que só :existe
um direito consubstanciado nas leis, então não se admite direito sem
sanção. Agora, se admitir-se outro direito que está no espírito do
homem, ideal, embora o Estado não o aplique, então admite-se
norma sem sanção, que apenas está na consciência de um indivíduo,
mas neste caso admite-se como normas simplesmente morais. Diga-se
que exista uma norma de ordem moral dizendo: tudo aquilo que se
tomou emprestado deve se pagar. É uma regra moral, mas se houver
uma norma jurídica que diz: se não pagamos e ao cabo de 30 anos
não nos foi reclamado, não se precisa mais pagar, isto é, como norma
que existe no direito positivo, a outra existe só na consciência do
cidadão.
Evidentemente, só um homem escrupuloso, apesar de saber que
a dívida está prescrita, vai ao credor e satisfaz ao pagamento. Ele
está dando execução a uma norma de ordem moral que lhe vem da
ética, da conduta e não do direito. Não é como os que pretendem
e sustentam que há norma sem sanção, uma obrigação natural. Se
obrigação natural existe, existe como entidade moral, não como entidade jurídica. Juridicamente proclama-se a positividade do direito, e
não o direito positivo sem sanção.
Entretanto, pergunta-se, quais são os tipos de sanção que o legislador criou? Pode-se reduzir todas as sanções a três tipos: a primeira sanção que se conhece é a sanção direta. A sanção direta
consiste em dar obrigatoriamente a um indivíduo aquilo a que ele
tem direito se houver sido observada a norma de conduta jurídica.
Um homem deve a outro um conto de réis ( *) e não paga, qual é
a sanção da norma jurídica?
É o direito que se confere ao credor de ir buscar no patrimônio
do devedor o conto de réis, que este, espontaneamente, não lhe quer
dar. O credor então vai e toma o conto de réis, se o encontra em
dinheiro, e se não encontra em dinheiro, toma alguns bens e os
transforma em dinheiro, apropria-se ou apercebe-se da quantia devida
e entrega o saldo ao devedor. É a sanção direta, quer dizer, redunda na mesma coisa que o indivíduo devia esperar da observância
do comando.
Agora se terá a sanção indireta, que ocorre nos casos em que
o direito não pode assegurar aquilo mesmo que se esperava da observância do comando.
• Era ainda a nomenc-latura, a seguir corresponde a mil cruzei,ros, hoje um cruzeiro (Cr$ 1,00).
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O comando pode ser este, por exemplo: ninguém causará volun·
tariamente prejuízo a outrem. Eis que uma pessoa causa um prejuízo,
danifica um objeto. Não se pode pretender, neste caso, uma execução
direta, porque não se pode apagar o ato que se consumou. Então,
que se faz? Faz-se uma sanção equivalente e obriga-se o causador
do prejuízo a indenizá-lo. Assim, um homem que possuía uma casa
que foi destruída por terceiro não terá de novo a casa, mas terá uma
quantia equivalente ao que a casa representava. Não é só neste caso
que a sanção indireta surge. Surge em muitas outras ocasiões; são
numerosos os tipos de sanção indireta.
Quando um homem promete a outro seus serviços e não lhos
dá, sendo impossível obrigá-lo a trabalhar, converte-se esta obriga·
ção em dinheiro e manda-se que se paguem as vantagens correspon·
dentes, as vantagens que o serviço proporcionaria.
Ainda o caso dos bens: um homem vem e fere o outro; não
se pode pretender que ele desfira: Então se manda que ele faça o
seguinte: explique alguma coisa por aquele mal que causou. Em
primeiro lugar, indenizando os prejuízos patrimonialmente apreciá·
veis; em segundo, cumprindo uma pena que a sociedade considera
o equivalente daquele agravo e que então com ele se compensa.
Este raciocínio, através do qual nos parece uma pena como
equivalente do dano causado é raciocínio sutil e que à primeira vista
não se assimila, mas haverá ocasião de estudá-lo com rigor dentro
da cadeira de Direito Penal.
Eis aí então: execução (sanção) direta e indireta. E se tem um
terceiro tipo de execução (sanção) que chamamos apenas a medida
coercitiva. A medida coercitiva não é nem o idem, nem o equi·
valente.
A medida coercitiva é apenas um meio de habilitar o indivíduo
para que ele ainda cumpra o comando. Não se considera o comando
como violado onde apenas o indivíduo ainda não lhe deu cumpri·
mento, e então se impõe uma medida aflitiva para que ele o cumpra.
Tem-se duas coisas para compreender: 1.0 prisão do depositário
infiel até que este restitua; não se cumpre pena somente: cumpre-a
até restituir o que estava depositado; é medida aflitiva, não é pena;
na hora em que pagar, sai da prisão.
Outra coisa é o direito de retenção. Se o inquilino de um prédio
faz obras, reclama ao senhorio; porém, se este não quiser pagá·las,
pelo contrato ou lei, o inquilino tem o direito de reter o prédio em
seu poder até que seja satisfeito o pagamento. No momento em que
forem pagas as obras, faz-se a entrega, não há execução direta, nem
jndireta: há apenas medida coercitiva que se mantém para compeli-lo
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à prática do comando jurídico. No momento em que cumprir, cessa
a medida coercitiva.
Posto isto se terão logo alguns tipos de normas jurídicas para
os quais não se descobre a sanção. Por exemplo, quando se diz
assim: o ato jurídico que for praticado com coação, quer dizer, sob
ameaças, é nulo, aí se tem uma norma jurídica indubitavelmente.
E onde está a sanção? Não há sanção para isto, nem direta nem
indireta. A única coisa que acontece, é que o ato é nulo. Deve-se
entender que a decretação da nulidade é um tipo de sanção. Isto
se resolve com facilidade desde que se recorra a um raciocínio para
o qual já foram estabelecidas as premissas.
Já se viu que há certas normas jurídicas que não ordenam a
uinguém uma certa conduta, que apenas atribuem efeitos jurídicos a
um certo ato. Estas normas jurídicas só têm uma sanção: é a retirada
dos efeitos jurídicos em determinadas circunstâncias. A norma diz
que se um homem fizer tal coisa, ocorrerá tal efeito jurídico. Outra
norma diz, mas se fizer de um certo modo, o efeito jurídico não
ocorrerá. Esta é a sanção.
E simples de compreender. Aliás, em vez da lei dizer: tu não
deves doar uma coisa sob coação, ou então tu não deves aceitar ume
coisa sob coação, a lei age de uma maneira muito mais simples.
A doação não é um efeito jurídico que ela própria faz decorrer
de um certo ato? Pois então tem ela poder para retirar este efeito e
em vez de dizer - tu não deves, ela diz tu não podes doar uma coisa
sob coação; se doar a doação é nula; não produzirá nenhum efeito.
De maneira que a decretação de nulidade é a sanção que adere às
normas jurídicas em que apenas se estabelecem os efeitos jurídicos.
Em certo ato a lei retroage e tira os efeitos. Fica a norma tal qusl
estava.
Posto isto, considere-se agora um outro problema.
Quem são os destinatários das normas jurídicas? A cada passo
se diz que a norma jurídica é um comando, que a norma jurídica é
uma norma de conduta. Por conseguinte, se é um comando, é um
comando que o Estado dirige a alguém. Precisa-se saber quem é este
alguém. E um dos problemas que mais atormentam os civilistas, os
penalistas, os filósofos do direito.
O livro mais famoso sobre as normas jurídicas foi escrito por
Binding, chamado As Normas e a sua Aplicação (*). Sustenta ele

* Aliás, A Norma e sua Transgressão, mais precisamente, Die
Normen und ihre tlbertretung, cujo tomo I foi publicado em 1872,
prosseguindo até 1890, mas há edição mais recente, de 1914, 1916
e 1918, quando se divulgou o 39 e último volume.
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que os destinatários das normas jurídicas são os próprios cidadãos.
A lei dirige ordens, conselhos aos próprios cidadãos para que eles
os cumpram. A esta idéia costuma-se responder com um argumento
que a muitos parece impressionante.
Como se explica então que as normas jurídicas, às vezes o direito dos incapazes, dos loucos, de todo privados da administração
da vida e bens, e portanto privados de conhecer, venham eles a ser
destinatários das normas, já que são pessoas que não podem atender
a elas? Por isso outros pensam que os destinatários das normas jurídicas são os órgãos a que o Estado comete a sua aplicação.
E doutrina de Meyer, de Ehrlich e outros. Ambos são penalistas,
que se preocupam mais com este problema do que os civilistas, mas
em todo caso, o problema tem a sua oportunidade na nossa disciplina. Este é o problema que vai se encontrar em um dos livros
estudados desde o começo e que praticamente não existe. E um
problema puramente vão, é uma criação de escola.
A verdade se coloca em poucos termos. Já se sabe que a norma
jurídica tem uma dupla direção. Em primeiro lugar, é uma norma
de composição de conflitos; em segundo, dada a sua composição preventiva, ela é norma de conduta; ensina o homem a se conduzir para
que não haja o conflito em que ele será perdedor.
Esta é a situação da norma. Tem, portanto, um papel preventivo, e um papd repressivo. O papel preventivo é aquele em que
ela atua como comando, o papel repressivo é aquele em que, ocorrido
o conflito, ela atua como critério de composição. A cada uma destas
duas funções da norma corresponde um determinado destinatário. Se.
considerar-se a norma como de composição de conflitos, quem é o
seu destinatário? E o órgão que opera a composição; é o juiz, o poder
público, o órgão administrativo, o funcionário, a polícia, porque as
normas jurídicas são aplicadas, ora pelo poder judiciário, ora por
autoridades administrativas e até por autoridades familiares incumbidas da sua aplicação.
- Todas as normas, por exemplo, que regulam o direito dos me·
nores, sobre tutela, são normas aplicadas pelo juiz e pelo tutor .e
pelo próprio pai de família. Surge ao mesmo tempo realizando certo
poder de composição, aplicando normas jurídicas. De maneira que
a esta função de norma de composição corresponde um destinatário:
os órgãos administrativos e judiciários encarregados de compor os
conflitos.
· Por outro lado, .à função da norma de conduta, corresponde um
outro destinatário, que são os próprios súditos que a ela devem se
conformar. De modo que a verdade é que cada um dos dois pontos
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de vista contém em cada um deles uma parcela de verdade e só não
se harmonizam, porque não se presta atenção na dupla função, na
dupla natureza da norma. Por conseguinte, este problema tormentoso
não existe.
Encontramos este ponto de vista bem explanado por alguns
bons escritores que se ocuparam do assunto. Merkel ou então Miceli,
e o próprio Ferrara, que não viu o problema com nitidez, porque trata
sempre a norma como regra de conduta, esboça sempre uma norma
de ofício e norma de vida sociais.
Toda a norma é de ofício e norma de vida social ao mesmo
tempo. E norma de ofício enquanto se dirige ao magistrado, e é
norma de vida social, quando se dirige aos próprios cidadãos para
que por elas conformem a sua conduta.
Tem-se então o estudo completo da estrutura interna da norma
jurídica. Quanto ao seu conteúdo, não há necessidade de dizer grande
coisa, posto que se chame a atenção ainda para o seguinte: o escopo
da norma jurídica e a fixação do seu conteúdo obedecem a um critério
jurídico; obedece sempre a um critério que se pode chamar metajurídico; ou é político, ou ético, ou religioso, ou econômico.
Por que motivo Napoleão transformou o direito sucessório francês, acabando com os privilégios de primogenitura e mandando que
as heranças fossem divididas em igual pelos filhos? Foi em virtude
de um critério jurídico? Não. Foi em virtude de um critério político,
pois que ele visava à destruição daquela aristocracia rural que se
mantinha intacta de geração em geração, justamente graças ao privilégio de primogenitura, fragmentando-as e distribuindo-as em mãos
de todos os descendentes, extinguiu-se em poucas gerações uma
nobreza que só se assentava naquela base.
E um critério político que leva a orientação da norma jurídica
neste sentido. Então, se estabedece no direito brasileiro que o casamento é indissolúvel, e enquanto outros adotam o divórcio a vínculo.
Está assim estabelecido baseado num critério jurídico? Não.
Baseado em razões éticas, que parecem ponderáveis ao legislador e
que o inclinam a um sistema, ao invés de outro.
Do mesmo modo é quando se diz que a sucessão deve ser para
a família, e não para o Estado, é obedecido um critério ético social
que está na nossa consciência e se poderá adotar outro sem deixar
por isto de estar perfeitamente válido. E uma idéia de que se necessita
estar fortemente imbuído. A ordem jurídica não é solidária com
nenhum sistema de idéias políticas ou sociais. O direito é impessoal;
recebe uma determinada consciência política e o exprime nas suas
normas, tanto o direito de família francês baseado no divórcio,
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quanto o direito de família francês baseado na indissolubilidade do
casamento, tanto o direito soviético baseado na propriedade comum
dos bens, da produção, como o direito brasileiro baseado na propriedade privada.
O que leva a adotar ou negar determinado sistema, são os nossos
juízos de valor, decorrentes dos critérios de que nos servimos para
julgar a sociedade.
Agora, como jurista técnico situa-se o estudioso num ponto de
vlsta de grande imparcialidade: só se quer saber se são normas jurídicas, se têm a estrutura interna de norma jurídica, e então se confronta o problema da sua construção e da sua aplicação, de saber
se existe ou não em determinado lugar. Podem-se repelir vários escólios legislativos, dizendo que nele não se descobre um sistema, porque seja um corpo de normas ditadas ao sabor de um tirano. Pode-se
dizer: aqui não há um sistema de direito mas não se penetra nas
razões do sistema, senão servindo-se de critérios meta jurídicos.
BIBLIOGRAFIA: - Livros mais importantes sobre o assunto
é o de Binding em As Normas e a sua Aplicação. Este livro está
sendo traduzido para o italiano. Die Normen und Ihren Vbertretrung.
Outro livro fundamental é o livro de August Thon, Norma Jurídica
e Direito Subjetivo. Este livro é o mais interessante de todos. Outro
é Miceli, La Norma Giuridica. E os demais livros da nossa bibliografia, Ferrara, que trata muito bem do assunto, embora com algumas
visadas unilaterais. Outros livros já aconselhados tratam bem da norma
jurídica.

CAPITULO

IV

CLASSIFICAÇAO DAS NORMAS

Como as normas se classificam, do ponto de vista da sua estrutura interna, é o que se segue.
Quando se considera um corpo de leis, um corpo de regras de
direito, tem-se certa dificuldade em extrair desse corpo as normas
que nele estão estabelecidas, e nele contidas, mas isto é porque modernamente a lei tomou uma feição didática, uma feição muito diversa
daquela imperatividade que se notava no legislador primitivo.
O legislador de hoje prefere enunciar a lei de uma forma lógica,
em vez de enunciá-la como um imperativo. Não diz mais: o filho
obedece ao pai; diz apenas: o pai tem o pátrio poder sobre todos os
seus filhos e explica depois o que seja pátrio poder, quais sejam as
faculdades que nele estão contidas, de maneira que nem sempre um
preceito legal, um artigo qualquer que se extrai de uma lei, contém
uma norma jurídica. As vezes contém várias, às vezes contém um
fragmento de norma jurídica, e é graças a esse trabalho de análise
e evidenciação que se descobrem as normas contidas num diploma
legislativo.
Desde logo se observa uma coisa: é que numerosos conceitos
contidos num diploma legislativo, não são normas jurídicas, não
contêm nem fragmentos de normas nem agrupamentos de normas;
estão na lei por uma razão técnica, por uma razão histórica, por
um motivo qualquer que pertence à forma intelectual do legisladór
conceber o seu tema, mas que nada tem a ver com os comandos.
Para exemplo abra-se uma lei qualquer administrativa, as leis do
ensino, por exemplo e lá se encontrará um preceito que diz assim:
os professores explicarão a matéria inteira de modo que os alunos
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adquiram antes um conhecimento prático dessa matéria do que um
saber enciclopédico. Isto não é uma norma legislativa. Em primeiro
lugar, não se poderá apontar a sanção desta norma e perceber-se que
o que aí existe é mais um conselho que o legislador consignou na
lei para orientar o professor no exercício da sua missão. Aí existe
quando muito uma norma técnica relativa ao modo como o professor
deve desempenhar a sua tarefa, mas não existe uma norma jurídica,
isto é, não existe um comando munido de sanção .
Normas Técnicas - Numerosas são as normas técnicas, os
conselhos, as recomendações que existem nos diplomas legislativos,
isto é, muito da feição do espírito moderno. Tem-se logo de compreender que todos esses dispositivos não pertencem à categoria das
normas jurídicas no Código Civil, no Código Comercial, nem no
Código Processual. Nas leis sobre o direito privado não são comandos as normas técnicas, embora existam.
Onde elas são abundantíssimas, é no campo do direito administrativo. Aí se encontram a cada passo as leis administrativas recheadas de conselhos, recomendações princípios admonitórios, que
o legislador ali colocou para orientar os seus funcionários ou os próprios súditos do Estado, mas que não são jurídicas, não são comandos
munidos de sanção.
Normas Jurídicas - As normas jurídicas que se caracterizam
pela presença desses dois elementos - comando e sanção - essas
são muito mais freqüentes e numerosas nos diplomas de direito
privado e também existem. Deve-se reconhecer, com relativa abundância, nos diplomas do direito administrativo, onde se enquadra tão
larga parte outro tipo de norma.
Considerem-se agora as normas que são jurídicas por terem comando e sanção e vejam-se os diversos critérios graças aos quais se
classificam.
Normas Imperativas e Normas Dispositivos - Em primeiro
lugar, classificam-se em Normas Imperativas e Normas Dispositivos.
As normas imperativas constituem o que chamamos Jus Cogens.
São aquelas que vinculam as partes atingidas pelas suas disposições.
Todos devem obediência a esta norma enquanto se consideram como
norma de conduta e o juiz chamado a aplicá-la na composição de
um conflito não pode deixar de se socorrer delas. O contrário acontece com as normas dispositivas, as quais podem ter a sua vigência
interrompida pela simples enunciação contrária da vontade das partes.
Basta que as partes desejem as coisas de outro modo para que estas
normas cedam lugar à vontade dos particulares .
Exemplos: - Para começo, tome-se um exemplo e depois se

SAN TIAGO DANTAS

73

aprofundem um pouco estas noções. Quando se diz, por exemplo:
o preço da coisa vendida não pode ficar ao arbítrio apenas de uma
das partes, estamos enunciando uma norma imperativa. Quando se
diz: aquele que aluga uma casa, um imóvel qualquer, pode sublocá-lo,
enuncia-se uma norma dispositiva. Para que esta última deixe de
se aplicar, basta que as partes ao convencionarem a locação, disponham que o inquilino não poderá sublocar o prédio e com esta simples
declaração, que exprime a vontade comum das partes, deixa de se
aplicar a norma jurídica, que dizia que o inquilino pode sempre
sublocar a coisa locada.
De que provém a existência desta dualidade da norma? Provém
muito simplesmente do seguinte: todas as vezes em que o legislador
enuncia um preceito que se impõe à conduta dos particulares em
razão de um interesse geral, a norma é imperativa. Todas as vezes
em que ele impõe uma norma de conduta que visa apenas aos interesses das próprias partes, a norma é dispositiva. Desde o momento
em que o interesse das partes seja outro, eles próprios podem alterar
a disposição do legislador.
Dão-se Normas Dispositivas em dois casos: o primeiro é o caso
em que a norma tem um Fim Interpretativo, o segundo é o caso em
que ela tem um Fim Supletivo. Então, diga-se: as normas podem
ser Interpretativas ou Supletivas.
As normas imperativas constituem o que chamamos Jus Cogens,
todas as vezes em que a sua enunciação tenha sido equívoca; as
partes não disseram claramente o que queriam e então o legislador
adota uma norma que deve interpretar a declaração de vontade. O
juiz encontra na norma uma orientação para o esclarecimento da
vontade das partes. Outras vezes, e este é o caso mais comum, as
partes não chegaram a enunciar a sua vontade sobre um determinado
fato e para que não haja dúvidas a respeito da composição do conflito eventual ou da própria conduta delas, o legislador enuncia uma
vontade que é o que provavelmente as partes quereriam se tivessem
tido ocasião de se manifestar - é a Norma Supletiva. O exemplo
que dei do inquilino poder sublocar um imóvel é um exemplo de
Norma Dispositiva e Supletiva.
Ela vigora todas as vezes em que as partes nada combinarem
a respeito da sublocação; ela supre a vontade da parte que está faltando e declaram então que, uma vez que nada se combinou, pode
se realizar a sublocação.
Compreende-se que qualquer que seja o critério do legislador ao
fixar as suas normas dispositivas, é o critério da vontade média,
da vontade provável, que o legislador interpreta e consigna na lei.
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Que é o provável? Que possa sublocar ou não? O legislador que
conhece o meio em que está vivendo sabe que a regra é autorizar
a sublocação e então diz que o inquilino pode sublocar o prédio e
esta fica sendo a regra geral. Todas as vezes em que as partes se
afastarem deste sentir do homem comum e quiserem combinar o
contrário, combinam, e a norma jurídica, então, cede lugar a uma
QUtra, que é imposta pela vontade das próprias partes.
Pergunta-se agora: é fácil, tomando-se uma norma de lei, reconhecer se ela é Imperativa ou Dispositivo? Algumas vezes isto é
fácil; é que o próprio legislador declara a natureza da norma que
está adotando. Outras vezes é difícil, porque o legislador nada anuncia e nesse caso precisa-se, com os recursos da interpretação, descobrir a natureza da norma, o que dá lugar a muitas dúvidas e controvérsias. Ãs vezes o legislador diz: o inquilino pode sublocar o imóvel,
salvo se outra coisa houver sido combinada. Aqui não há dúvida,
é o próprio legislador quem está declarando a natureza dispositiva
da norma, pois está mostrando que é possível combinar de outro
modo; o que está aí, é o próprio texto da lei; a interpretação é sempre
posterior à enunciação do texto .
Outras vezes o legislador diz - não é permitido combinar que
uma das partes estipule, sozinha, o preço da coisa vendida. Também
aí não há dúvida possível, pois que a própria enunciação de norma
está dirigida contra a possibilidade das partes combinarem de outro
modo. É claro que a disposição é imperativa. O legislador já deixou
esta imperatividade consignada na sua própria linguagem.
Estes são casos líquidos, são casos que não oferecem dúvida ao
intérprete, mas, de repente, o legislador diz: na construção dos edifícios o engenheiro responde pela sua solidez durante cinco anos.
Eis a norma: na construção dos edifícios, o engenheiro responde pela
sua solidez durante 5 anos. Um engenheiro qualquer contrata a
construção de uma obra e entre as cláusulas do contrato encontra-se
esta: o prazo de cinco anos de responsabilidade pela solidez da obra
fica reduzido para três. Pergunta-se: está esta cláusula válida ou não?
Naturalmente se responderá: depende de saber se aquela norma jurídica é imperativa ou dispositiva e pela forma por que a norma está
enunciada, que é aquela ora enunciada. Não se encontra aí uma
mformação segura a respeito da sua natureza.
Quais são, então, os critérios de que se tem de lançar mão para
descobrir a natureza das normas em questão? Considere-se que o
primeiro elemento de que o intérprete se serve é o próprio estilo do
legislador.
Algumas vezes o legislador não diz categoricamente que a norma
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é imperativa ou dispositiva, mas no modo por que a exprime sentt?se
a imperatividade ou a dispositividade, e então das próprias palavras
do legislador se conclui pelo caráter da norma. Assim, por exemplo,
se o legislador dissesse: obrigatoriamente o engenheiro responde durante cinco anos pela solidez do edifício.
Este obrigatoriamente não proíbe a convenção em contrário,
mas faz sentir ao intérprete a imperatividade com que o legislador
quer adotar aquele comando.
Há um elemento que imediatamente recolheremos para nossa
análise, mas pode faltar por completo este dado estilístico e neste
caso se tem de recorrer a uma coisa mais profunda, que é a própria
ratio iuris. Qual é a ratio iuris? Qual é a razão de ser da norma?
Qual é o interesse que o legislador quis precaver por meio daquela
norma jurídica?
Se descobrir-se que o legislador quis garantir um interesse geral
que vai além dos limites do interesse das próprias partes, não se terá
dúvida em concluir pela imperatividade do comando. Se, porém, o
legislador quis apenas defender o interesse das partes em jogo, então
ainda se tem dúvida e se precisa lançar ainda de outro critério, não
para saber se a norma é imperativa ou dispositiva. Se na proteção
daquele interesse o legislador está velando por um princípio de moralidade geral que deve ser sempre observado nos negócios, então se
deve entender que a norma é imperativa, e se não se trata de nenhum
princípio de moralidade geral, mas de simples questão de interesse
patrimonial, então se poderá considerar o caráter dispositivo se há
norma .
.. Impõe-se agora interpretar com estes dados a norma que se enunciou, de que o engenheiro responde durante 5 anos pela solidez do
edifício. Que parece, então? Qual o interesse pelo qual se está ze•
lando? Escolhido de propósito este exemplo, porque a respeito dele os
autmes não são unívocos. Encontram-se os que sustentam a impera;tividade e os que sustentam a dispositividade. Os que sustentam a
dispositividade dizem: esta norma é feita exclusivamente no interesse
do proprietário e· nasce daquele que edificou a obra, porque não fáz
mais do que dizer quem suporta o risco corrido pela obra durante
este tempo, quem é o responsável. Se a obra cai ao cabo de dois
anos, quem paga o prejuízo é o engenheiro; se cair ao cabo de seis
anos, quem paga o prejuízo é o proprietário; paga porque o sofre;
Raciocinam outros que não, que quando o legislador estabeleceu
este prazo de 5 anos, teve principalmente em vista obrigar o enge:.
nheiro a um especial cuidado na conclusão das obras, pois que a
segurança dos edifícios não interessa apenas aos proprietários, inte-
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ressa ao público em geral, pois que é perigoso um edifício inseguri\
e o legislador quer exigir do engenheiro especial cuidado, ameaçando-o de um prejuízo que por certo redundará em cautela de sua parte
para se eximir ao risco.
Se ele souber que amanhã o edifício não cai sob a sua responsabilidade, então ele não se esmerará na perfeição da construção e
o interesse público fica exposto à eventualidade de ruir o edifício com
prejuízo de quantos nele se encontrem ou estejam próximos. Este
perigo comum quer o legislador tutelar, e então, pela norma imperativa se conclui.
As duas opiniões são defensáveis, podendo-se firmar opiniões
num sentido ou noutro. Parece que a segunda opinião pela imperatividade do comando é a mais razoável, pois é claro que o legislador,
com a sua norma prevendo a edificação de obras de grande envergadura, não quis apenas proteger o proprietário; pensou um pouco na
gravidade desta obra, na seriedade dos interesses que com ela estão
ligados. Mais tarde se verá que existe no direito civil muitas normas,
cuja única ratio iuris é garantir a construção de prédios, mantê-los
construídos independentemente do interesse partimonial do proprietário.
Dir-se-á: estes critérios de diferenciação são lógicos, mas não
são muito seguros.
Nem sempre é fácil precisar se uma norma foi estabelecida no
interesse geral ou no interesse particular, nem sempre é fácil reconhecer que o interesse geral está tutelado por um motivo de moralidade pública ou por um motivo de interesse dos particulares.
Tudo isto é verdade. Mas isto são as dificuldades próprias da
interpretação. Não há outros critérios. Ainda será visto que é melhor
que os critérios sejam assim elásticos, porque permitem que as soluções
dadas pelo intérprete variem um pouco de caso para caso ou de época
para época, acompanhando melhor os interesses da sociedade onde
o direito é aplicado e da consciência pública.
Não se veja nessa flexibilidade um defeito, mas uma excelência
do critério do raciocínio jurídico. É um sistema de juízo de valor, e
portanto deve ser flexível para poder corresponder melhor aos fatos
que se estão examinando .
Classificação das Normas em Rígidas e Elásticas - As normas
classificam-se em rígidas e elásticas. Dizem-se rígidas, quando o preceito nela contido não deixa nenhum arbítrio ao órgão encarregado
da sua aplicação e dizem-se elásticas, quando o sentido completo da
norma só pode ser restaurado, graças a uma comparação complementar do juiz, o qual comanda então a norma e vê o que ainda é
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necessário acrescentar para a sua aplicação. Um exemplo: Quando
se diz: só se pode investigar a paternidade se o suposto pai houver
raptado a mãe do investigante. Aí se tem uma norma rígida; rapto
é coisa que houve ou não houve.
O juiz colocado diante da pretensão do investigante não tem
muita coisa que fazer, a não ser examinar se houve rapto e se não
houve, não admitirá a demanda. Agora, se houve, diante de tal
norma, admitirá, e vai julgá-la conforme a prova. Se não houve,
diante de tal norma, não pode admitir a demanda, não pode processar
o feito, é uma norma rígida. Mas uma outra diz: pode se pedir o
desquite contencioso, quando um dos cônjuges houver feito ao outro
injúria grave. Já esta norma é elástica, porque injúria grave é uma
coisa que só poderemos chegar a saber se houve ou não graças a
uma investigação e a uma avaliação feita pelo próprio juiz. O juiz
é quem vai saber se há injúria grave ou não há, é quem vai decidir
se aquilo que houve merece ou não ser considerado injúria grave,
motivo de desquite.
Eis que um casal muito truculento, cujo modo de vida é evidentemente mais avançado no terreno das vias de fato, comparece
perante um juiz e alega como injúria grave uma bofetada e que vem
depois outro casal, pelo contrário, caracterizado pela distinção de
maneiras, boa educação e alega também bofetada. É o juiz quem vai
decidir se há injúria grave num primeiro caso e num segundo.
Estes elementos de avaliação não estão na norma jurídica, estão
na consciência do juiz, de maneira que a norma se diz elástica. Outro
exemplo: ninguém pode fazer da sua propriedade uso nocivo ao vizinho. Quem sabe o que é nocivo, julgará os exemplos neste particular, que são até clássicos.
O tema é muito explorado pelos autores. É clássico o exemplo
de alguém que propôs uma ação contra o vizinho, porque não lhe
podia suportar o barulho do piano, o que é, evidentemente, um exagero da sensibilidade da parte do queixoso. Os incômodos da vizinhança precisam ser avaliados pelo juiz e os critérios de que se serve
não estão na norma jurídica.
Há normas rígidas, mas que dispõem de uma elasticidade que
vem da elaboração doutrinária. Por exemplo, ninguém poderá em
tal emergência conduzir-se com dolo; é rígido porque dolo, todos
sabem, o que é, mas como o conceito de dolo pode variar no tempo,
pode ser um neste século e outro no século próximo.
Aí está uma elasticidade que se pode chamar evolutiva da norma; não é elástica, considerada no momento atual, mas apresenta
pontos de elasticidade, que permitem muitas vezes que uma norma
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jurídica atravesse até pelos séculos, significando, porém, no presente,
coisa diversa do que significou na antiguidade, graças à evolução dos
preceitos técnicos, que na norma se continham e que foram se transformando ao correr dos tempos.
Norma Comum e Norma Particular - Outra diferença que se
vai fazer é entre Norma Comum e Norma Particular. O nome de
Norma Comum reservamos para toda norma jurídica que tem vigência em todo território nacional, quando vigora em todo o território
é norma comum, quando ela vigora só numa determinada área ela
é particular. Temos em nosso direito numerosíssimos exemplos, toda
a legislação estadual constitui um direito particular, um direito que
só está em vigor nos Estados, mas da União, e todo o direito adotado
pela União, ou é particular, quando a União legisla para todo o território nacional.
O Código Civil aplicado, em todo território nacional, faz parte
do direito comum, mesmo o Código do Processo, mas já a Lei da
Organização Judiciária no Distrito Federal é direito particular, a
União a fez, mas somente para o Distrito Federal (*).
Há numerosas leis feitas só para o território do Acre. Os próprios Estado podem fazer direito para todo território, municípios ou
para uma região. Outra diferença importante e que mereceria até
estudo mais demorado do que o que vamos ter tempo de fazer é o
da diferenciação entre Direito Geral e o Direito Especial.
Direito Geral e Direito Especial - Dizemos que o direito é geral,
quando ele se aplica a todo o campo de relações jurídicas compreendidas no tipo descrito na norma.
Quando a norma jurídica, por exemplo, diz: a mulher não pode
sem autorização do marido exercer profissão liberal, aí está uma
norma geral porque é aplicável a toda e qualquer mulher casada onde
o direito brasileiro tenha vigência. Essa norma alcança toda e qualquer mulher casada.
Quando, porém, se diz: toda mulher casada que exercer o comércio deverá fazer, imagine-se, uma declaração dos seus bens particulares, está fazendo-se uma norma em relação à mulher casada. Já
não é de um alcance tão amplo e, por conseguinte, só pode ser tomada
como norma especial. Ela só se aplica a um grupo, a mulheres casadas, às mulheres casadas que exerçam o comércio.
O que caracteriza o direito especial e o diferencia do direito geral
é que o direito especial constitui um acréscimo ao direito geral, não

* Isso, em 1942.
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constitui propriamente uma antítese a ele, não destrói o direito geral
para colocar no seu lugar uma norma diversa. Respeita as normas
do direito geral mas acrescenta, e não como uma exceção à regra posta
no direito civil; mas este é um tema que não dispensa algumas informações subsidiárias. Assim, então, completa-se este assunto, já começado antes de atacar-se o tema seguinte sobre a estrutura externa
das normas jurídicas .
Seminário sobre a matéria anteriormente versada ( *).
Quais são os destinatários da norma?
A norma jurídica contém um comando e esse dirige-se ao indivíduo, ou aos súditos do Estado?
E opinião aceita por todos, ou há duas opiniões? Qual a outra?
Alguns dizem que a norma recai sobre o povo; entretanto, a
opinião não pode ser aceita, porque existe entre os cidadãos vários
que são incapazes, de forma que sobre eles não pode recair a norma
jurídica, indiferentemente, da mesma maneira.
Outra opinião, é que ela se destina aos órgãos encarregados de
manter a sua aplicação. Esta opinião é de Meyer e Ehrlich; a outra
é de Binding. Alguns acham que a norma deve recair sobre os súditos
do Estado, mas como a norma jurídica é apenas um comando, outros
acham que o seu destinatário é o órgão aplicador da lei e que quando
se destina como conduta, destina-se ao indivíduo .
Mas há algumas normas que são normas de conduta e outras
normas de proteção; não é assim?
Considera-se como norma de conduta, interpretando de maneira
diferente a lei.
São as normas de composição normas de conduta?
São, de composição e de conduta. Explica-se: Pode ser norma
de conduta, quando oferece o comando; de composição, quando
ocorre o conflito .
A norma contém as duas soluções; é essencialmente norma para
composição dos conflitos. E norma jurídica, porque há conflitos de
interesses e é preciso, portanto, compor os conflitos de interesses.
Então, o prius lógico da norma jurídica é servir para compor os
conflitos de interesses. Agora, uma vez que os homens ficam sabendo
como os conflitos de interesses vão ser compostos, eles já passam a
conformar a sua conduta a essa norma, de tal sorte que o conflito
não se opera. Daí surge, então, a possibilidade da norma ser considerada como um comando. Em primeiro lugar, é norma de compo-

* As perguntas, formuladas pelo titular da cadeira, eram respondidas pelos alunos.
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sição de conflitos; em segundo é norma de conduta, porque os homens se conformam com ela para evitar que surjam os conflitos.
Veja-se uma norma simples, a mais elementar possível: se pai e
filho discordam, o filho obedece ao pai; eis uma norma jurídica, que
surge inicialmente como norma de composição de conflito de interesses, que pode surgir entre duas pessoas, mas uma vez sabido que a
vontade que prevalecerá é a do pai, surge naturalmente um comando
- o filho obedece ao pai- é um 2.0 aspecto; a 2.a face da mesma
norma. E graças a isso podemos resolver o problema do destinatário
da norma?
Quando tem finalidade de composição é destinada ao órgão que
vai aplicá-la; quando tem a função de conduta é destinada ao cidadão.
Quer dizer: tanto o cidadão como o órgão do Estado são destinatários, apenas, a cada um deles correspondendo uma das direções;
a norma destina-se ao órgão coadjutor, mas como também é norma
de conduta, destina-se também ao cidadão ( *).

*

Este último período é observação final do Autor.

CAPITULO V

FONTES DO DIREITO

Já se fez o estudo da norma jurídica no seu aspecto interno.
Já se sabe que existe o comando e a sanção, e também classificar
as normas jurídicas em imperativas, dispositivas, gerais e especiais,
rígidas e elásticas.
Considere-se agora a norma no seu aspecto externo, quer dizer,
nos envólucros dentro dos quais ela se nos depara.
Encontram-se normas jurídicas ou na lei ou no costume. Tal
é a classificação que se pode fazer do ponto de vista da estrutura
externa e não mais do ponto de vista da estrutura interna da lei. Os
autores geralmente tratam desse problema sob a denominação de
Fontes de Direito. Dizem que fontes do direito são a lei e o costume,
e alguns acrescentam a jurisprudência ( *).
Dizem que são as fontes de onde provém o direito objetivo, as
fontes de onde ele emana.
Tal denominação é tolerável, mas não recomendável, pois a lei
não é propriamente a fonte da norma jurídica. Ela é a própria norma
jurídica, quando a consideramos no seu aspecto formal. A norma
jurídica não vem da lei; está na lei; confunde-se com ela assim como
a matéria se confunde com a forma que assume.
Evidentemente, os que preferem essa denominação - fontes
do direito - estão se colocando no ponto de vista do juiz que vai
proferir sua sentença e que procura subsídios jurídicos com que formará as decisões.

*

Aqui, na acepção de usus jori.
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Onde vai o juiz buscar o direito? Busca-o na lei, no costume
e, algumas vezes, ainda na jurisprudência e nos princípios gerais de
direito, mas esta classificação é muito imprópria para uma boa compreensão do problema.
Mantenha-se à idéia de que a estrutura externa da norma é que
merece esse nome de lei ou de costume.
Quando a norma é declarada pelo próprio Estado, expressamente, segundo um processo de elaboração determinado no direito constitucional, tem-se, então, a Lei, quando é elaborada espontaneamente,
sem a intervenção dos órgãos legislativos do Estado, ficando em
vigor graças à aquiescência que o Estado lhe dá, tem-se, então, o
costume, tem-se a norma costumeira. Num caso e noutro o direito
emana sempre do Estado, com a diferença apenas de que enquanto
na lei o Estado elaborou formalmente a norma e declarou expressamente qual era a sua vontade, no costume a norma se elaborou fora
dos órgãos legislativos do Estado. Esse comunica, graças à sua aquiescência, um valor normativo ao preceito elaborado.
Num caso e noutro se tem sempre o Estado como origem das
normas. Apenas, o que varia, é o modo pelo qual a vontade do
Estado se manifesta: ali, expressamente, aqui, tacitamente; lá, de
modo expresso, aqui, de um modo omisso. Isso fica bem entendido.
A Escola Histórica, de que já se teve ocasião de falar e que teve
a sua maior figura no grande romanista Savigny, sustentou sempre
que a origem comum do direito positivo era a consciência popular.
Diziam os partidários dessa escola que todo o direito é fruto da consciência popular, que todo o direito é elaborado pelo povo, ao longo
de uma evolução psicológica; que as circunstâncias vão condicionando.
Quando o Estado faz a sua lei num determinado sentido, não
está senão obedecendo à consciência popular, embora muitas vezes
esteja se pronunciando contra a vontade da maioria.
Pode-se muitas vezes ver a norma jurídica mudar, sem que a
maioria da população o deseje, mas nem por isso deixa de ser a
consciência popular que se modificou com o tempo e o novo instituto passa a ser a expressão dessa nova maneira de sentir, pois o
Estado pode no momento ter a sua vontade representada por um
desses homens públicos que caminham adiante da vontade coletiva,
que são precursores, isto é, que descobrem o que está contido na
mentalidade de todos, antes mesmo que o povo tenha enunciado expressamente esse seu novo modo de sentir. A origem, porém, é sempre popular.
Tal é a opinião da Escola Histórica, que deu grande relevo ao
costume como fonte de direito e que nos mostra que tanto a lei como
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o costume têm uma mesma origem material, embora formalmente
uma origem diversa, visto como a lei origina-se no próprio órgão legislativo, ao passo que o costume origina-se obscuramente, a maioria
das vezes em órgãos extra-estatais; mas, materialmente, a origem é a
mesma, porque, quer a lei, quer o costume, tiram a sua inspiração
dessa consciência coletiva que vai se transformando com o tempo.
Chama-se à lei direito escrito; ao costume, direito não escrito.
Já aí se tem a expressão em sentido muito diverso daquele com que
naturalmente nos familiarizamos no Direito Romano.
No mundo hodierno, indiscutivelmente, o papel da lei é superior
ao costume. O Estado já atingiu a plenitude da sua riqueza funcional
e não há quase lugar para essas formações obscuras que, mal se esboçam, são logo receptadas pelo legislador e transformadas em lei. Mas,
em outras épocas históricas, sobretudo entre os povos primitivos. o
costume já prevaleceu em importância sobre a lei, quantitativa e qualitativamente.
Cumpre lembrar que no Direito Romano primitivo a Lex
formava um pequeno mundo. Atrás da Lex estava o Jus, aquele
fundo jurídico consuetudinário onde realmente se tinham formado
todas as instituições .
O mesmo aconteceu com outros povos ocidentais nas suas fases
primitivas e hoje podemos apontar algumas nações a cujo caráter
corresponde melhor o direito costumeiro como é - sabidamente ~
o caso da Inglaterra. O direito inglês é ainda em grande parte costumeiro, não tanto, porém, como o era há alguns decênios. Costumava-se até dizer que o direito inglês era costumeiro.
Hoje já não é assim. Há um direito costumeiro e um direito
legal que, quantitativamente, se equilibram; mas, basta que se considere ainda a circunstância importantíssima de ser ali costumeirv o
direito constitucional. Também se encontra ali, entre os diferentes
ramos do direito, dissemelhança. No direito civil, o costume é raríssimo e até se pode dizer que é todo ele direito escrito; no direito
comercial o costume é abundante; no direito administrativo, principalmente, há larga formação do costume ao lado da lei.
Veja-se agora, se além da lei e do costume existem outras fontes
do direito. Costumam-se apontar duas: os Princípios Gerais e a
Jurisprudência.
Esta idéia de que os princípios gerais sejam fonte de direito vem
exclusivamente daquela ilustração teórica há pouco referida.
Pergunta-se: quando um juiz vai sentenciar, onde busca ele o
direito? Na lei. Se não o encontra, busca no costume; se não o encontra, ainda recorre aos princípios gerais de direito.

84

PROGRAMA DE DIREITO CIVIL

Declara-se, então, que os princípios gerais de direito são, portanto, uma terceira fonte da norma jurídica, mas isso está errado.
Mo é uma colocação decorrente da apreciação dessa atividade do juiz.
O que se tem que perguntar é o seguinte: quando o juiz, depois de
recorrer à lei e ao costume, apela para os princípios gerais, ele está
procurando uma norma jurídica nova ou está recorrendo às mesmas
normas jurídicas estabelecidas na lei e no costume? A verdade é que
os chamados princípios gerais do direito não constituem norma à
parte; não constituem norma nova, pelo contrário, eles estão contidos
nas normas legais ou costumeiras.
Convém relembrar o que antes foi versado, quanto ao trabalho
do dogmatista e se viu que justamente ele trata de retirar das normas
jurídicas os seus princípios gerais, aqueles conceitos que estão inclusos na norma, e que ele então põe em evidência.
Postos em evidência estes princípios, o juiz fica autorizado a
aplicá-los à espécie futura, porque, na verdade, ele não está fazendo
mais do que estender o campo do emprego das normas jurídicas fornecidas pelo costume ou pelo legislador.
Um exemplo para que bem se compreenda, é princípio de direito
muito conhecido, o que diz que quem se beneficia das vantagens de
um fato, deve suportar as desvantagens ( *). Esse princípio de direito
não está enunciado assim em nenhuma norma de lei e muito menos
de costume. De onde se tira ele? Tira-se de uma série de normas
jurídicas, em que se vê que o legislador tira sempre a aplicação
desta mesma idéia. Por exemplo: a avaria grossa, que é uma instituição do direito marítimo, diz que, quando se alijar a carga ao mat,
no curso de alguma tempestade, ou de algum perigo, não se alija toda
a carga, escolhe-se uma parte e sacrifica-se-a. E depois, quando o
navio chega ao porto, em salvamento, quem deve suportar o prejuízo
da parte alijada? Deve-se fazer que este recaia sobre o dono da carga;
sobre o capitão, ou sobre o armador? Não. Deve se fazer com que
só recaia sobre os donos da carga salva, porque a parte sacrificada
o foi no salvamento da parte restante.
Quem suporta as vantagens suporta as desvantagens; quem se
beneficiou, paga.
Aí está a regra da avaria grossa, segundo a qual, rateia-se o
prejuízo da carga alijada com uma aplicação deste princípio - quem
se beneficia das vantagens, sofre as desvantagens. Encontra-se a aplic2ção desse princípio em várias outras situações. De maneira que,

* Oriundo do Direito romano, de autoria do jurisconsulto
Paulus (fr. 10, D. 50, 17).
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se amanhã, o JUIZ, resolvendo um conflito entre vizinhos diz: "não
posso mandar fechar esta fábrica, mas ela causa prejuízos à vizinhança", então a fábrica que pague os prejuízos à vizinhança. Ele
não encontra nenhuma norma de lei, mas aplica o princípio geral,
a saber, este prejuízo à vizinhança é causado para que possa a fábrica funcionar. Logo, ela tira vantagens, que pague as desvantagens
que causa.
Pergunta-se: o juiz encontrou uma norma jurídica nova para
aplicar? Não, aplicou um princípio que nenhuma norma jurídica
contém. De maneira que os princípios gerais de direito não constituem uma fonte de direito independente da lei ou do costume. É a
própria norma costumeira legal que o juiz está aplicando depois de
submetê-la a um raciocínio indutivo que lhe permitiu distinguir os
princípios que nela estavam inclusos.
Veja-se, então, se a jurisprudência é uma fonte de direito.
Sabe-se que a jurisprudência é uma decisão uniforme dos tribunais.
Um tribunal decide hoje uma espécie de um certo modo. Amanhã
decide espécie idêntica do mesmo modo. Graças a isso, forma-se uma
similitude de julgados que adquirem autoridade. Os juízes que no
futuro vão resolver aquele caso têm uma tendência a decidir segundo
a autoridade dos casos julgados semelhantemente (auctoritas rerum
similiter judicatorum) .
Pergunta-se: a jurisprudência pode criar normas novas diferentes
das que estavam contidas na lei e no costume?
O problema está ligado ao chamado problema das Lacunas da
Ordem Jurídica. Embora a legislação seja muito minuciosa e os costumes abundantes, sempre se podem admitir certos fatos a respeito
dos quais não foi elaborada nenhuma norma jurídica.
Pergunta-se, então, deve-se entender que nestes pontos o sistema
de direito está em branco, lacunoso, ou deve-se entender que as
normas já elaboradas têm a flexibilidade bastante para recobrir também estas lacunas?
O problema não é apenas teórico, como pode parecer à primeira
vista. Existe no Código Civil um artigo, na lei de introdução, ( *)
art. 5.0 , cujo teor é este: "ninguém se escusa alegando ignorar a
lei; nem com o silêncio, a obscuridade ou a indecisão dela se exime
o juiz a sentenciar, ou despachar".
Isto quer dizer que se for oferecido ao juiz um litígio e ele não
• Então Introdução, só meses mais tarde surgindo a Lei de
Introdução ao Código Civil Brasileiro, promulgada: pelo Decreto-Lei
nQ 4.657, de 4 de setembro de 1942, que substituiu a antiga Introdução.
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encontrar norma de lei ou costume que se lhe aplique, nem por isso
pode dizer: deixo de resolver. Ele tem que resolver o caso e, por
conseguinte, tem que encontrar uma norma para submeter a ela a
composição do litígio.
Pergunta-se: se o juiz hoje cria uma norma, amanhã cria outra,
amanhã repete esta mesma, depois repete uma terceira vez, criou-se
uma nova norma jurídica? Este é o problema. Veja-se como se deve
resolvê-lo. Em primeiro lugar, parece certo que lacunas na ordem
jurídica não existem, desde o momento em que um povo tenha atingido, na elaboração do seu direito positivo, aquele grau de desenvolvimento, que é assinalado pelo aparecimento do sistema. Aí não há
mais lacunas na ordem jurídica.
Há de recordar-se disso quando já examinado o que era a
dogmática do direito e se vê que o dogmatista não só extrai das
normas jurídicas os seus princípios e conceitos, como elabora com
eles um sistema e este sistema, perfeitamente lógico, perfeitamente
norteado em todas as suas partes, constitui o sistema de direito positivo, num povo cuja vida jurídica ainda é rudimentar, há norma
jurídica, mas ainda não há sistema de direito positivo.
Quer dizer, as normas não estão entrosadas num sistema, nem
guardam entre si aquela adaptação recíproca, que permite se pense
ser a ordem jurídica uma ordem de fenômenos perfeitamente cognocíveis.
Desde que haja um sistema de direito, não há mais propriamente
lacunas na ordem jurídica, porque toda situação que se encontra e
que não podemos resolver diretamente com as normas existentes, resolve-se deduzindo do sistema uma solução para aquele caso concreto.
São as próprias normas que estamos aplicando.
Por quê? De onde se tira o sistema? Tira-se das normas, pois
o sistema, uma vez construído, presta-se a deduções, e, graças a elas,
resolvem-se todos os casos que se nos apresentarem.
Não há mais, portanto, lacunas. O que é muito importante de
se considerar, tendo em vista as suas conseqüências.
Veja-se, por exemplo: o legislador hoje faz uma norma dizendo
que quando uma pessoa detiver um objeto, ninguém pode tirá-lo pela
força. Amanhã, se alguém detém um objeto e este lhe é arrebatado,
o esbulhado pode reclamar a sua reintegração, independentemente de
provar que é dono. Preliminarmente se reintegra, automaticamente,
porque estava com ele e, depois de reintegrado, prova que é o dono.
Graças a essa norma, vai se elaborando uma situação especial,
protegida pela lei e depois surge um jurista que lhe dá um nome.
Esta situação chama-se então posse. Formou-se um conceito de posse,
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formou-se a teoria da posse, formaram-se numerosos princípios gerais
relacionados com a posse, a qual passamos a considerar como espécie
de denominador comum de todas estas normas.
Amanhã surge um objeto, em que esta norma é perturbada de
um modo não previsto pelo legislador. Recorre-se então à teoria da
posse e vamos procurar uma solução coerente com as outras soluções
apresentadas. Regula-se o caso, graças às próprias normas jurídicas
existentes, graças ao trabalho de indução e dedução realizado pelo
jurista, de modo que lacunas na ordem jurídica, não há.
Agora, estas normas concretas, que o juiz vai elaborando e que
vão se tomando autorizadas, graças a outras similarmente redigidas,
<:om soluções novas, embora contidas nas soluções já existentes, são
normas jurídicas? Não o são por uma razão muito simples: de que
quando um juiz resolve um caso. A solução não é modelo obrigatório
para o futuro; no caso seguinte a resolver pode resolver de modo
inverso; não está absolutamente obrigado a respeitar a sua própria
jurisprudência nos seguintes.
E provável que ele respeite pela autoridade cultural do julgado,
mas não é compelido a isto; pode variar perfeitamente, de maneira
que o julgado nunca é uma norma jurídica.
Em primeiro lugar, a norma jurídica é um comando obrigatório;
em segundo, é um comando universal, obrigatório para o futuro. Ela
se aplicará a todos os conflitos futuros; é universal ou geral. Quer
dizer: destina-se a uma generalidade de casos, ao passo que a solução
dada pelo juiz só se aplica a um caso examinado e não é obrigatória
para o futuro, e assim não tem as características de uma norma jurídica. Portanto, pode-se concluir, dizendo: - a jurisprudência não
é uma fonte de direito, do mesmo modo que não o são o princípio
geral e a doutrina. Fontes de direito são a lei e o uso.
Comecemos pela lei, pelo estudo da lei na sua economia interna
e, portanto, pelo direito constitucional, não pelo direito civil.
A lei é um ato do Estado emanado dos órgãos legislativos e
segundo uma forma prescrita na Constituição. Repita-se, a lei é um
ato do Estado emanado dos órgãos legislativos e segundo uma forma
prescrita na Constituição. Cabe, portanto, ao direito constitucional
estudar a lei na sua economia interna, dizendo como se forma, o que
a caracteriza, quais são os órgãos legislativos, qual é a forma pela
qual a lei deve ser geralmente elaborada.
Desde o momento que se tenham observado todos estes preceitos
fixados constitucionalmente, a vontade declarada pelo Estado é lei.
Já se sabe que nem toda a lei é norma jurídica.
A lei é a estrutura externa da norma jurídica, mas pode haver
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lei contendo um ato administrativo, como, por exemplo, uma lei
dizendo: art. 1.0 , fica aberto um crédito de tantos contos de réis
para realização do serviço de extinção à malária. A lei aí é elaborada segundo os preceitos constitucionais para esta espécie de atos,
mas não contém uma norma jurídica. Contém, apenas, um comando
administrativo; contém uma norma que não é universal, que se concretiza em tomo de determinado caso, que é particular e, portanto,
pertence ao tipo de comando administrativo, não ao tipo de comando
jurídico.
Daí uma divisão: lei em sentido formal e lei em sentido material.
A lei em sentido formal é aquela elaborada segundo os preceitos
constitucionais referentes ao assunto, e lei em sentido material é
aquela não só elaborada desse modo mas que também contém uma
norma jurídica.
No direito civil, o que se estuda a respeito da lei é o delicado
problema da sua vigência. A lei entra em vigor e perde o vigor; ela
dura algum tempo. Durante o tempo em que ela está em vigor, as
normas jurídicas que ela apresenta são normas de composição de
conflitos e de conduta, no momento em que ela perde o vigor, outras
normas virão regular os conflitos futuros.
Tem-se, portanto, que estudar a vigência da lei de três pontos
de vista: 1.0 temos que estudar a vigência da lei num momento dado;
2. 0 temos que estudar a vigência da lei em momentos consecutivos
- é o chamado problema da vigência da lei no tempo ou o direito
intertemporal - e temos depois de estudar a vigência na lei no es·
paço - é o chamado direito internacional privado. Então se tem
a vigência da lei num momento dado, a vigência da lei em momentos
consecutivos e a vigência da lei no espaço. Considere-se por enquanto, só a vigência da lei no espaço e, depois, a vigência da lei
em momentos consecutivos ou o direito intertemporal.
A vigência da lei num momento dado depende exclusivamente
da sua publicação. Publicada a lei, ela entra em vigor ou no mesmo
dia ou dentro de certos prazos que são estabelecidos no art. 1.0 da
Introdução do Código Civil ( *), e que variam de um Estado para
outro, conforme o tempo gasto para a chegada dos órgãos da publicação a todos estes lugares; a lei sai do vigor quando uma outra lei
vem tomar seu lugar, vem revogá-la.
Conhecemos já a revogação da lei e aquilo que também se chama a sua revogação parcial ou de derrogação; a revogação pode ser
expressa e pode ser também implícita. A revogação expressa ou
•

A Lei de Introdução.
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explícita tem lugar, quando uma nova lei declara que a lei anterior
cessa de ter vigor; a revogação é implícita, quando uma nova lei
vem regular de maneira diversa a mesma matéria contida na lei
anterior. Nesse caso sendo as duas leis incompatíveis, prevalece
aquela que se formulou em primeiro lugar.
Este problema da revogação da lei, quando é implícita, está
longe de ser um problema simples. Pode constituir até uma matéria
delicada para investigação do jurista. Nem sempre é fácil dizer que
uma lei revogou outra, pois, muitas vezes, a coincidência da matéria
não é tão perfeita que se possa dizer: a matéria regulada deste modo
passa a ser regulada deste outro.
Muitas vezes as leis se ocupam de matérias diversas, mas que
repercutem tão intimamente umas sobre as outras, que o intérprete
fica na dúvida se a lei anterior foi revogada ou não; é um problema
delicado para ele. Há de se encontrar algum meio, quando se considerar o problema da interpretação da lei em geral. Muito curiosa
forma de revogação se dá quando uma lei geral revoga uma especial
ou uma especial revoga uma geral. Por exemplo, uma lei diz: só
podem exercer profissão liberal no Brasil os brasileiros natos ou naturalizados; mas amanhã surge outra lei e diz: os norte-americanos
que exercem a odontologia no Brasil estarão sujeitos a tais e tais
exigências. Pergunta-se: deve se entender que esta segunda lei revogou ou não a anterior? Evidentemente são incompatíveis, mas ao
passo que a primeira lei era geral, esta nova é uma lei especial, isto
é, que, considerada dentro daquele vasto grupo de relações jurídicas
submetidas à primeira, é apenas um subgrupo. A norma dada pelo
Código Civil é a seguinte: a lei especial revoga a geral, mas só naquela matéria que ela especialmente formulou ( *).
Não se poderá dizer, diante desta concessão dada ao cirurgiãodentista, que o exercício da profissão para o estrangeiro caiu; não,
a profissão continua de pé, apenas naquele ponto alterado é que as
circunstâncias mudaram.
Agora examine-se uma lei especial que diga: "Os cirurgiões-dentistas que exercerem a sua profissão no Brasil são obrigados a revalidar o diploma e a apresentar folha corrida". Aí esta é uma lei
especial. Mas, amanhã, surge uma lei geral que diz: "Todos os estrangeiros que exercerem profissão liberal no Brasil ficam dispensados
de apresentar folha corrida às autoridades fiscalizadoras da sua profissão". Deve entender-se que esta lei geral revoga a lei especial ou

* A Lei de Introdução alterou esse critério.
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deve entender-se que, pelo contrário, sendo o seu âmbito maior,
refere-se a todos os casos, e que, no seu seio, a lei especial ficará
constituindo uma exceção, um direito singular? Deve entender-se que,
naquilo em que a lei geral contraria a lei especial, revogou-se esta e
que, por conseguinte, daqui por diante, não se exige mais folha
corrida àqueles cirurgiões.
A solução dada pelo Código Civil é a mais simples, o que não
significa que algumas vezes nos encontramos diante de dificuldades
que requerem maior esforço para a sua resolução.
A par desse, outro problema surge a respeito da lei: é o que
se relaciona com a sua observância por todos. Já se conhece um preceito legislativo que diz que ninguém se escusa, alegando ignorar a
lei, que é o art. 5. 0 da Introdução do Código Civil.
Que quer dizer este artigo? Quer dizer que se amanhã algum
indivíduo transgredir um preceito legal, não poderá se defender, alegando que não o conhecia.
Ora, é coisa certa que ninguém pode conhecer todas as leis. Os
próprios juristas, os advogados, os juízes, não podem conhecer todo
o corpo de leis vigentes. Que fará um homem do povo, que, muitas
vezes, não estará em condições de conhecê-las nem de entendê-las?
Pergunta-se, então, como justificar esta imposição legal? Afinal de
contas, é iníqua, porque ela obriga os homens a conformarem a sua
conduta a uma norma que muitas vezes não conhecem. Como explicar-se esta situação?
Os autores recorrem, para isto, a uma ficção, à ficção do conhecimento obrigatório da lei em conseqüência da sua publicação. Dizem:
publicar-se-á para que todos a conheçam. Se não a conhecem, supõe-se
que a conheçam.
E presunção absoluta e, graças a isto, dizem os autores, está
afastada a iniqüidade que, aparentemente, poderia existir neste axioma legislativo que é antiqüíssimo, pois já os romanos diziam: - nemo
censetur ignorare leges.- E a verdade é que, se prescindirmos dela,
o edifício do direito positivo se esboroa e, para que todos possam
prescindir da obediêJ!cia, imaginemos ignorantia iuris. Não há também
dúvida de que nenhuma consciência de jurista exige que se satisfaça
com esta alegação, de que todos são obrigados a conhecer a lei.
A explicação é muito simples. Basta que se volte aos conceitos
da norma jurídica já anteriormente explicados. Quais são as direções
da norma jurídica? 1.0 , para a composição de conflitos; 2. 0 para
servir de conduta aos indivíduos pelo fato de terem dela conhecimento
e, portanto, para conformarem a ela o seu comportamento.
Ora, se a finalidade precípua da norma, aquilo que constitui o
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Prius Logicum, é servir de composição dos conflitos, pouco importa
que as pessoas conheçam, ou não, a lei.
Quando o legislador adota esta norma: "o devedor há de pagar
ao credor na forma combinada", não está senão querendo dizer qual
é o interesse que deve prevalecer em caso de conflito, e ele se funda
na razão do equilíbrio de interesses da sociedade, para os quais é completamente irrelevante que a pessoa conheça ou não a lei. Agora, o
que acontece é que, uma vez adotada a norma de composição de
conflitos, as pessoas tomam conhecimento dela e tiram da mesma
norma princípios de conduta. Se não tiverem a felicidade de conhecer
a lei, e não puderem conformar por ela a sua conduta, tanto pior.
A norma exerce função de compositora de conflitos. Não pode
deixar de se aplicar o direito, porque a norma foi feita para compor
os conflitos, e não para orientar a conduta individual daqueles cidadãos. Essa é a verdade real, segundo a qual ninguém se escusa, alegando ignorar a lei.
Costume - Sobre o costume, pouca coisa se tem a dizer. Em
primeiro lugar veja-se o que é a observância constante e uniforme
de uma determinada regra com a convicção da sua necessidade jurídica. Há decompô-lo nos seus elementos.
O costume contém um elemento objetivo e um elemento subjetivo. O elemento objetivo do costume é essa observância constante;
é esta prática inalterada que se observa na sociedade e, para que se
possa chamar a observância de constante, é preciso primeiro que ela
seja uniforme, segundo que seja geral, terceiro que seja ininterrupta.
Quando a prática durante algum tempo foi abandonada, depois
restabelecida, depois abandonada de novo e assim sucessivamente, não
temos aí um costume no sentido de estrutura externa, de fonte de
direito.
O mesmo se dá quando ele não é geral, quando é observado
apenas por alguns e quando não é uniforme, isto é, quando algumas
pessoas agem de um modo, outras agem de outro. Se, porém, for
uniforme, geral e interrupto, temos o elemento objetivo do costume.
O segundo elemento subjetivo é a convicção da sua necessidade
jurídica. Não basta que os homens pratiquem sempre aquilo; é preciso que estejam convencidos da sua necessidade jurídica. Quer dizer
que para que seja realmente entre eles uma norma de direito, é
preciso que cada um tenha consciência de que aquilo é uma norma
obrigatória para todos. Se faltar esta convicção íntima, não é costume.
E, por exemplo, certo que, entre nós, saudar os conhecidos,
constitui uma norma apontada por todos. Poderemos apontar· aí a
observância constante. Por que não é uma norma jurídica? Porque
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todos sabem que não estão praticando um costume jurídico; sabem
que é cortesia e não domínio do direito.
Quando, porém, de uma praça para outra se estabelece o seguinte costume: "pedido de mercadorias feito e não confirmado dentro
de 5 dias é pedido retirado" (pode-se estabelecer este costume entre
uma praça e outra), aí se estabelece o costume jurídico, porque todos
têm certeza de como a norma de direito é praticada, todos têm necessidade da norma jurídica.
Isto é o que os canonistas chamavam opinio iuris. Quer dizer:
sem opinio iuris não há costume.
Os usos e costumes nem sempre são usos jurídicos, sendo preciso distinguir do costume os que são meras práticas, meros usos de
fato, que não são normas de direito, que resultam do critério interpretativo da vontade das partes, não como norma jurídica.
E possível que para a Praça de Santos se venham a embarcar
1000 sacas de café. Não se especificou a quantidade das sacas, mas
é certo que se embarcarão sacas de 60 quilos, pois se embarcarem-se
sacas de 50 quilos, alguém se insurgirá, não há dúvida. É costume
comercial, mas este costume não é norma jurídica; é um uso da
praça; tem valor meramente interpretativo para a vontade das partes.
A mesma coisa é o que ocorre com os usos pessoais: alguém
pode ter por costume dizer: "embarquem 50 sacas de café amarelo".
Não existe, mas pode ser uso entre nós, para designar um certo tipo
de café, e, então, este uso pessoal tem o seu valor interpretativo,
mas também não é norma jurídica.
O uso, a norma jurídica se estabelece, por exemplo: quando
alguém combina um preço e declara que combina este preço livre
a bordo, entendendo-se que as despesas de frete e de seguro correm
por conta do comprador, muito bem, aí está um uso jurídico, um
costume.
Quando alguém telegrafa a outro sobre um preço e diz preço cif.
isto significa também que está ligado ao uso desta palavra uma série
de combinações comerciais e que, por conseguinte, por ela se pode
orientar o comprador.
Os costumes jurídicos são os que dão regras de direito, que
dispõem do modo pelo qual devidamente se compõe um conflito e
se estipula uma transação.
Já se sabe que, entre nós, só existe costume quando não está
em desacordo com a lei. Antigamente, ao lado do consuetudo, havia
o desuetudo. Quer dizer: havia os costumes negativos; uma lei podia
conter um desuso. Hoje em dia não há mais isso. Uma lei só é
revogada por outra lei.
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De maneira que, todos os costumes contra a aplicação de uma
lei, jamais constituem norma jurídica; são costumes, contra leges,·
não têm vigência, hão de ser abandonados, logo que alguém queira
invocar a vigência da lei na espécie .

CAPITULO

VI

LIMITES ESPECIAIS DA NORMA JURIDICA

Já se sabe que a norma jurídica tem sempre limites especiais.
Segue-se o problema dos limites especiais da vigência das normas.
A norma jurídica é feita para vigorar num determinado território. Disso, já se sabe, porque quando a norma é feita para vigorar
em todo território nacional chamamo-la comum,· quando é feita· para
vigorar numa parte do território, chamamo-la particular.
Não temos normas particulares de direito civil, pelo menos no
Direito Civil Brasileiro.
As normas comuns têm, porém, um limite especial, definido,
que é fornecido pelo próprio território nacional. Fora do território
nacional, vigoram as normas adotadas por outros Estados e dentro
do território nacional não têm nenhum vigor as norp1as estrangeiras.
Acontece, porém, muitas vezes, que uma determinada relação
jurídica se constitui no território de um país e, em seguida, o seu·
titular para o território de outro. Seria iníquo adotar-se o critério, segundo o qual, daí por diante, a relação jurídica modelada de
acordo com uma certa norma, caísse bruscamente sob o império de
uma outra e os conflitos fossem, portanto, compostos de um modo
surpreendente para os titulares.
Imagine-se que um homem se case num país em que vigore o
casamento monogâmico e que depois se transporte para um outro
onde vigore a poligamia e que seus conflitos familiares serão julgados,
não segundo a lei com que constituiu o seu matrimônio, mas segundo
a lei nova que está em antagonismo total com a anterior. Será iníquo
e, por essa razão, desde cedo surge na consciência dos povos a idéia
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de admitir, em certos casos, a vigência da lei estrangeira dentro do
território nacional para regular certas relações jurídicas que se constituíram anteriormente sob o seu império.
O problema da vigência extraterritorial das normas jurídicas é
que constitui então o problema dos limites espaciais da norma jurídica.
Esse problema não existiria, se as normas jurídicas fossem as mesmas
em todos os países, e também não existiria quando se aplicasse o
princípio do territorialismo rigoroso, isto é, se dentro de cada Estado
só se aplicasse o direito deste Estado.
Quaisquer que sejam as conseqüências, a necessidade, porém,
de atender a essa razão superior de justiça, faz com que se admitam
normas jurídicas, cuja finalidade é determinar os casos de vigência
extraterritorial do direito estrangeiro. Essas normas, chamam-se normas de direito internacional privado e o seu conteúdo é apenas este.
Elas declaram qual a norma jurídica que se deve aplicar na composição dos conflitos. Não dizem como compor os conflitos nem dizem
tampouco como os indivíduos se devem conduzir.
Nelas não se encontram esses dois elementos que são os sentidos
fundamentais da norma jurídica: a composição de conflitos e a conduta dos indivíduos. São normas feitas apenas para dizer ao juiz
qual a regra que deve ser aplicada. São, portanto, normas de normas
ou, como alguns já as chamaram, normas em branco. Elas recebem
um conteúdo, mas elas não têm conteúdo algum.
De onde vêm estas normas jurídicas? De onde vêm os princípios
de direito internacional privado, que fazem com que em certos casos
se aplique a lei nacional, em outros casos se aplique a lei estrangeira?
Numerosas teorias têm se formado para explicar quais são as
fontes de direito internacional privado. Note-se que essas teorias se
formaram, principalmente, graças a uma circunstância histórica. A
princípio, o Estado pouco legislava em matéria de direito internacional privado. As normas de direito internacional eram de construção doutrinária às quais os juristas chegavam graças a um esforço
de construção intelectual, tal qual esse em que procuram os princípios gerais de direito .
Como as normas jurídicas e de direito internacional privado não
estavam enunciadas na lei, é natural que os juristas se pusessem a
procurar a fonte de onde derivavam essas normas aplicadas pelos
juízes, e formou-se, então, uma dupla corrente; uma, a que chamamos corrente nacionalista, pretendendo que o direito internacional
privado seja todo ele uma criação do Estado, tal qual o direito interno. O Estado é que se empenharia em criar o direito internacional
privado. Outra, a corrente que pretende que existe uma fonte supra-
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estatal, de onde vem o direito internacional e que constitui, portanto,
uma ordem jurídica, mais ampla do que a ordem jurídica nacional.
Nesta última tendência, a primeira grande sistematização da
idéia deve-se ao Savigny. Foi Savigny, na última parte do seu tratado, do seu Sistema de Direito romano atual, quem imaginou esta
doutrina chamada da comunhão do direito internacional privado.
Pretende Savigny que a ordem jurídica nas nações civilizadas é
representada por um conjunto de sistemas nacionais. Todos os sistemas que coexistem com a plena consciência da presença dos demais.
Escusado é imaginar que a ordem nacional francesa ignora a
ordem nacional inglesa, pois todas as ordens jurídicas nacionais têm
consciência de que simultaneamente outras existem regulando as relações jurídicas e, então, diz Savigny: quando um juiz é chamado a
resolver uma controvérsia, ele pergunta qual é o sistema de direito
adequado a esta controvérsia. Se a controvérsia se refere a uma
relação jurídica que se desenvolveu toda ela dentro do campo de um
sistema só, o juiz não tem dúvida - aquele é um sistema adequado.
Mas se a relação jurídica se desenvolveu através de vários sistemas,
então o juiz acha que os sistemas estão em conflito e precisa escolher
qual é a norma que ele deve aplicar.
Para sabê-lo, recorrerá a princípios superiores a todos os sistemas que se encontram em presença. Estes princípios, diz ele, constituem como que uma ordem jurídica supra-estatal. Eles formam o
direito internacional privado, que resolve os conflitos da lei entre os
vários sistemas coexistentes.
Qual o critério segundo o qual, se resolvem estes conflitos? Diz
Savigny. E o seguinte: uma relação jurídica pode ter atravessado
vários sistemas, mas há um sistema que para ela é principal.
E o sistema onde ela se constituiu, onde ela se formou e onde
ela tem a sua sede jurídica. Então diz ele, para sabermos qual o
sistema de direito que deve vigorar numa certa relação, indagamos
qual foi o sistema onde ela teve a sua sede jurídica, e este é o sistema,
segundo Savigny, no qual se inspirou Mancini, o grande orientador de
direito internacional privado do direito italiano e de muitas doutrinas
atuais.
As idéias internacionalistas ainda são adotadas por muitos e
um sistema muito importante que adota esta orientação é o de
Frankenstein. Não é este o lugar, entretanto, para desenvolver-se
este assunto; será objeto da cadeira de direito internacional privado.
Agora a objeção que a esta escola neonacionalista opõe a escola
nacionalista. Pode-se partir de um fato histórico, nesta questão. Antigamente o Estado pouco legislava sobre direito internacional privado
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e modernamente é o contrário; o Estado legisla com abundância, de
tal sorte que quase todas as normas de direito internacional privado,
acham-se consignadas em tratados internacionais, que o próprio Estado faz e desfaz quando bem lhe apraz .
Ora, desde o momento em que há normas de direito internacional privado, internas, criadas pelo próprio Estado, todos os internacionalistas são obrigados a convir que há uma dupla fonte para o
direito internacional privado, uma nacional e outra internacional e,
de acordo com seu postulados teóricos, não podem deixar de aceitar
que os princípios de direito internacional primam sobre os nacionais.
E claro, pois com o que se disse há pouco sobre a teoria de
Savigny, pode-se chegar a esta conclusão. Desde que se ache que os
próprios sistemas de direito nacional não podem resolver os seus
conflitos, e precisam, por isso, de uma ordem jurídica superior que
paire sobre eles e que lhes componham os conflitos legislativos, é
evidente que a ordem jurídica supra-estatal é a que prima sobre a
ordem jurídica estatal e que tem, portanto, sobre ela, o que poderemos dizer, a hegemonia.
Esta conclusão que os internacionalistas têm de adotar em face
da vida jurídica positiva é inaceitável. De fato, se imaginar-se um
princípio qualquer de direito internacional, derivado desta ordem
supra-estatal, um princípio que disponha qualquer coisa, que disponha, por exemplo, que a lei estrangeira se aplique em matéria de
sucessões e se, depois, imaginar-se que o Estado faz uma outra lei
interna na qual diz que não, que o que se aplica é a lei nacional, todos
estão vendo que o que os tribunais vão aplicar é esta lei do Estado,
e não este princípio internacional que só existiu enquanto o Estado
não anunciou uma regra contrária.
De sorte que, das duas uma, ou os internacionalistas afirmam
que toda lei interna contraria esta ordem internacional, o que é
absurdo, ou então são obrigados a admitir que a pretendida ordem
internacional está subordinada à ordem nacional, o que seria verdade,
mas inutiliza todas as suas premissas teóricas, porque, neste caso, não
é mais verdade que se precise recorrer a uma ordem supra-estatal,
para dirimir os conflitos de lei, uma vez que quem os dirime é cada
Estado dentro da sua própria legislação.
Vê-se, portanto, que uma vez que existem normas internas de
direito internacional privado, não se pode admitir uma ordem supraestatal, sob pena de contradição insanável. É verdade que o direito
internacional privado nada mais é que uma criação do Estado. Não
existem normas de direito internacional, senão as editadas na lei ou
no tratado, e quer umas, quer outras, emanam da vontade do Estado,
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ou, quando legisla, ou, quando se compromete com outras nações, em
tratados, que a cada momento ele está em condições de romper e de
denunciar.
O direito internacional privado, de internacional só tem o nome,
é um direito interno como todos os demais, uma simples criação do
Estado, que admite a vigência de uma lei estrangeira todas as vezes
cm que esta lhe pareça responder melhor ao ideal de justiça que o
direito procura.
Essa é a verdadeira fundamentação do direito internacional privado. O direito é estatal, a estabilidade do direito não se rompe, nem
mesmo quando se passa para a esfera internacional.
Qual a razão pela qual o Estado, em certos casos, manda aplicar
normas estrangeiras? Qual a razão por que ele abre a sua ordem
jurídica à recepção de comandos que ele próprio não quer adotar
nas suas leis?
Propõe-se a seguinte explicação, que parece a mais exata e a
mais consentânea com os postulados dogmáticos sobre que se tem
repousado no estudo de direito civil. A norma jurídica tem, como se
viu desde o início, dois sentidos: serve para compor conflitos e ditar
normas de conduta.
A norma de conduta deriva da norma de composição de conflitos, por quê? Porque o homem sabendo que os conflitos de interesse são compostos de um certo modo, já subordina a esse modo o
seu comportamento social, mas não há dúvida nenhuma de que se
estabelece também um movimento em sentido oposto.
A norma de composição de conflitos, em grande parte, se legitima exatamente porque sendo ela uma coisa conhecida de todos os
cidadãos, aqueles que vão ser julgados por ela já podiam ter conformado a ela o seu comportamento. Aplica-se esta norma e esta foi
a norma que sempre serviu de regra de conduta: o homem que a
violou sabia que a estava violando. De maneira que estes dois sentidos da norma jurídica se interpenetram. O homem age assim, porque
sabe que será julgado assim, e é julgado assim, para que tenha meios
de adequar a sua conduta à vontade da lei.
Ora, quando o homem, num determinado país, constitui relações
jurídicas, segundo certas normas em vigor naquele país, ele aceita
todas as conseqüências jurídicas que, segundo a norma em vigor,
decorrem do seu ato, e a esta norma ele conforma o seu comportamento. Depois, muda o Poder, e rompe o conflito de interesses. Seria,
então, injusto que ele agora fosse julgado segundo uma norma de
composição que não aquela que serviu para orientar o seu comportamento social, pois se ele se orientou segundo uma norma, será
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injusto que ele venha a ser julgado segundo uma outra; o mais justo
será que seja julgado segundo a mesma que serviu para orientar o
seu comportamento.
Poderá objetar-se, mas isto pode levar o Estado a abandonar
as suas concepções jurídicas fundamentais, porque ele pode, graças
a isso, aplicar nos seus tribunais normas totalmente contrárias aos
seus princípios fundamentais.
Não. Diz-se então. Isso não acontece, porque o Estado toma
as suas concepções fundamentais justamente como limite da concessão que faz à aplicação do direito estrangeiro; ele aplica direito do
estrangeiro, contanto que o direito estrangeiro não fira essas concepções jurídicas fundamentais. Ele toma estas concepções como limite
à recepção do direito estrangeiro, e, por isso mesmo, ele chama a
esse limite a ordem pública nacional.
Regra básica no direito internacional privado é esta: aplica-se
o direito estrangeiro, contanto que ele não fira a soberania nacional,
11 ordem pública e os bons costumes.
Neste conceito de ordem pública está envolvido tudo que o
Estado considera essencial nas suas concepções jurídicas. Toda vez,
porém, que a norma estrangeira, que serviu à conduta dos indivíduos,
não ferir estas concepções fundamentais, o Estado não duvida em
admitir que ela serve à composição dos conflitos, porque isto está
mais de acordo com a finalidade de justiça que preside à organização
jurídica dos povos. E claro, que não persiste a respeito disso nenhuma dúvida.
De que modo se estabelece a lei estrangeira que deve vigorar,
é o que se verá a seguir. Nem sempre é fácil dizer com estas palavras
- lei estrangeira - qual a norma que estamos chamando à aplicação. Suponha-se, por exemplo, dois argentinos que se casam na
França e que, no Brasil, questionam a respeito do seu regímen de
bens.
Pergunta-se - aplica-se a lei brasileira, ou a lei estrangeira?
Mesmo que se decida que se aplica a lei estrangeira, é preciso saber
qual, se a lei nacional dos indivíduos que estão questionando, ou se
a lei do lugar em que se casaram. De maneira que se tem de estabelecer, antes de mais nada, os critérios de que temos de nos servir.
São os seguintes. Em primeiro lugar, pode-se recorrer à lei
pessoal. Lei pessoal é a lei do indíviduo, cujos interesses se trata de
compor.
Em segundo lugar podemos recorrer à lex rei sitae, porque a esta,
em virtude da sua situação, pode estar colocada no seio de uma certa
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ordem jurídica nacional. Por exemplo: um imóvel, situado no Brasil,
cuja lei é a da rei sitae, no caso.
Em terceiro lugar, temos que considerar a lei do lugar do ato,
isto é, quando o ato jurídico tenha sido praticado num certo país,
ele está dentro de um certo meio jurídico, que se tem de considerar.
Temos, depois, de considerar a lei de foro, quer dizer a lei do lugar
onde a controvérsia é apresentada, porque note-se bem, as normas
de direito internacional privado são normas que só vêm à baila no
momento da composição do conflito. Elas são normas para o juiz,
são normas cujo destinatário único é o juiz, porque destinam-se a
dizer qual é a lei. Portanto, ora é a lei do foro, ora a lei do lugar
o:1de a controvérsia se apresenta.
Se estamos estudando conflitos no Brasil a lex fori é sempre a
brasileira.
E, finalmente, apresenta-se a lex voluntatis, a lei da vontade.
Há casos em que se admite que a própria parte escolha a lei pela
qual se quer reger, pois existem normas jurídicas que são imperativas
e normas que são dispositivas. Não dispositivas os interessados podem
dispor de maneira diversa da lei, por conseguinte, podem escolher o
direito estrangeiro para vigorar naquele caso.
A lei pessoal pode ser determinada segundo dois critérios.
Abra-se, portanto, em matéria de lei pessoal, uma chave: ou temos a
lei pessoal determinada pela nacionalidade, ou a lei pessoal determinada pelo domicílio ( *).
Quando se diz que a lei é a lei do nubente, deve-se perguntar:
a lei da nacionalidade do nubente ou a lei do domicílio do nubente?
São dois critérios para determinar o estatuto pessoal.
A nacionalidade determina-se pela cidadania. Indaga-se qua~ a
cidadania do indivíduo; e aí está a sua lei nacional.
O domicílio determina-se pelo estabelecimento permanente,
quando se trata de pessoa jurídica; pelo estabelecimento principal, ao
tratar-se de uma casa comercial que, por exemplo, tem várias filiais
e a matriz. Aí o domicílio é na matriz.
Um indivíduo que viaja muito, e está freqüentemente em vários
lugares, é domiciliado no lugar onde tem a sua moradia permanente.
Ainda há um critério auxiliar; é o critério da residência: quando não
se pode determinar o domicílio, lança-se mão da residência; a residência quer dizer a moradia atual.
Veja-se de que modo se lança mão desses vários critérios para

* Pela Lei de Introdução (Decreto-Lei nQ 4.657), é sempre determinada pelo domicílio.

PROGRAMA DE DIREITO CIVIL

102

aplicar a lei estrangeira nos casos em que surge o problema da vigência extraterritorial.
O critério adotado pelo nosso legislador varia muito, mas poderão sempre reconhecer que ele procurou dar vigência àquela lei que
está mais intimamente ligada à construção da relação jurídica, à lei
que se terá tido em vista no momento em que a conduta jurídica do
indivíduo se definiu.
Esta idéia da conduta jurídica guarda, como se está vendo, uma
afinidade muito grande com aquela idéia da sede jurídica a que se
referia Savigny. Apenas a diferença é que Savigny falava em sede
jurídica da relação, enquanto que, com a nossa idéia de conduta,
estamos considerando principalmente o momento em que o titular do
direito plasma o seu comportamento jurídico, o que ele faz em face
de uma certa norma que está em vigência naquele lugar e naquelas
circunstâncias. Por exemplo, o homem que compra imóvel naquele
país plasma a sua conduta em relação àquele imóvel pela lei do país.
Não pode haver dúvida. Não passará jamais pela cabeça de um indivíduo que, mudando de país ou de nacionalidade, ele altera as relações jurídicas de que aquele imóvel é o seu, pois ele sabe que a organização da propriedade é alguma coisa que pertence à ordem jurídica
dos países, e tem, portanto, consciência de que a sua conduta em
relação àquele imóvel está determinada pela norma daquele país onde
está situado. Seria iníquo que, vindo para outro país, os conflitos
de interesses fossem compostos pela lex fori. O natural é que sejam
compostos pela lei onde está situado o imóvel, lex rei sitae.
Quer para os bens móveis, quer para os imóveis, a lei que se
aplica é a da situação da coisa. Se a coisa está no estrangeiro, aplica-se a lei estrangeira; se está no Brasil, aplica-se a lei brasileira,
qualquer que seja a nacionalidade das instituições. Antigamente não
se adotava esta regra para os móveis. A idéia de que os imóveis
acompanham o seu titular, fazia que sempre admitisse a lei pessoal
do titular, mas, hoje em dia, pondera-se, com muita razão, que isto
só é verdade para os móveis de uso pessoal ou, então, para os que
acompanham o indivíduo na sua profissão, tais as mercadorias do
comerciante ambulante, a carga do navio, etc. De maneira que, a
não ser nestes casos, o que se aplica é sempre a lei do lugar da
situação da coisa.
Encontra-se a regulamentação do assunto na Introdução do Código Civil, art. 1O e seus parágrafos ( *).

*

Lei de Introdução, art. 8<:>, cit.
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Vejam-se agora os direitos pessoais, quer dizer aqueles que dizem
respeito à capacidade civil. Aqui o legislador adota o critério da lei
pessoal e para determinar a lei pessoal seguiu o critério da nacionalidade (arts. 8. 0 e 9.0 , da Introdução ao Código Civil). Casos há,
que se precisam considerar. Assim, tem-se desde logo o caso dos apátridas - Heimatlos - como se diz no direito germânico, como expressão consagrada no direito internacional. Heimatlos é o indivíduo
sem terra, é uma expressão que se compõe de Heimat, que indica a
terra, a moradia, a pátria e los, que quer dizer solto.
Heimatlos é geralmente aquele que perdeu a sua nacionalidade
de origem e não adquiriu uma outra. Por exemplo, o indivíduo estrangeiro, cuja cidadania foi cassada e não adquiriu aqui a nacionalidade brasileira é um apátrida. O termo apátrida é muito vernáculo.
Deve-se preferi-lo.
Tem-se agora de ocupar dos indivíduos que têm dupla nacionalidade, isto é, que adquiriram uma nacionalidade nova sem perder
a anterior, como é o caso das mulheres brasileiras que se casam com
ft anceses. Pela lei francesa, adquirem a nacionalidade francesa, mas
pela lei brasileira não perdem a sua nacionalidade brasileira. São
pessoas de dupla nacionalidade. Nesses casos de indivíduos de dupla
nacionalidade aplica-se a lei do domicílio como critério para determinar a lei pessoal .
Considere-se agora a matéria das obrigações.
Em matéria de obrigações, isto é, de contratos, de títulos de
oédito, de promessas de recompensa; vigora mais do que nenhum
outro o princípio da dispositividade da norma jurídica. Aí a relação
jurídica é sempre engendrada por combinações tão livres e tão caprichosas da vontade individual, que a lei tem geralmente caráter dispositivo.
· Os indivíduos podem combinar coisa diversa; podem adotar um
t·egulamento próprio para as suas relações, o que se costuma exprimir
num aforisma muito usado: o contrato faz lei entre as partes. Mas,
em matéria de leis estrangeiras, esta indispositividade não pode deixar
de ter um alcance muito grande. Permite-se que as partes decidam
sempre se querem se reger pela lei de um país ou de outro e somente
no caso em que elas não optarem, é que se aplicará sempre a lei
do lugar em que o ato foi praticado.
Mas estatuam-se exceções: - a 1.a é para os contratos combinados no estrangeiro, para serem celebrados no Brasil. Quando, no
Brasil se questionar a execução desses contratos, aplicar-se-á a lei
brasileira e não a do lugar. Outra exceção, é para o caso dos con-

104

PROGRAMA DE DIREITO CIVIL

tratos celebrados entre brasileiros, mesmo no estrangeiro, aí aplicarse-á a lei brasileira.
E um exagero do nosso Código Civil, e o próprio Bevilaqua censura esse jacobinismo da lei, totalmente inaplicável.
Não há motivo algum para que os brasileiros, contratando no
estrangeiro, contratem segundo a lei brasileira e não segundo a lei
do país onde se encontram, e onde o contrato vai ser executado.
Não se vê por que se hão de questionar depois no Brasil a respeito,
nem por que hão de ser celebrados os contratos pela lei brasileira.
Ou, então, relativamente aos contratos celebrados no estrangeiro, mas
relativos a imóveis no Brasil.
Outro assunto importante é o que prescreve o art. 12, do Código
Civil, relativamente à forma dos atas jurídicos.
Vigora sempre a lei do lugar onde o ato for celebrado, locus
regit actum, dizia Bartolo, o construtor dessa teoria. É um velho
aforismo, de maneira que, note-se, algumas vezes um ato é praticado
por indivíduos que, segundo a sua lei pessoal, dão ao ato um determinado regulamento, mas quanto à forma do ato, precisam reger-se
pela lei do lugar em que estão. Assim, os estrangeiros que se casam
no Brasil, os direitos de família que resultam do matrimônio, são os
que a sua lei pessoal prescreve, mas a fórmula do casamento é a que
a lei brasileira estabelece.
No direito das sucessões vigora também a lei nacional. É o
art. 14, da Introdução do Código Civil. Quase todos os institutos de
direito sucessório estão sujeitos ao império da lei pessoal, com algumas exceções, que serão todas elas consideradas a seu tempo, quando
se estudar a matéria num regulamento mais particular.
Finalmente, o que diz respeito ao processo. Tudo que diz respeito ao processo, a sua forma, seus meios de defesa, a competência,
regula-se pela lei do foro - a lex foi - mas o art. 15 da Introdução
ao Código Civil, apresenta um adendo interessante, sendo competente
sempre os tribunais brasileiros nas demandas, contra as pessoas domiciliadas ou residentes no Brasil, por obrigações contraídas ou responsabilidades assumidas, neste ou noutro país .
E uma ressalva que tem dado lugar a muitas discussões e em
que o nosso Supremo Tribunal Federal segue uma interpretação fortemente restritiva da lei. Quer dizer, o Supremo Tribunal julga que,
desde o momento em que se trata de brasileiros, em que as obrigações assumidas, mesmo no estrangeiro, se referem a pessoas residentes no Brasil, a demanda tem que ser proposta no tribunal brasileiro.
Propõe-se uma interpretação que afrouxa um pouco, quar..do
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se entender por "obrigações contraídas ou responsabilidades assumidas", apenas aquelas que dizem respeito a obrigações, ao direito das
obrigações, a obrigações patrimoniais. Mas o Supremo Tribunal vai
mais longe, e nesta expressão responsabilidades assumidas, ele envolve
tudo, inclusive direito de família .
Ora, isto parece inadequado corno um princípio fixo.
Pode, porém, acontecer que na aplicação da lei do lugar da pessoa, ou da lei da situação da coisa, esta grande surpresa esteja reservada ao juiz na hora em que vai recorrer à lei indicada. Por exemplo:
vai decidir ele direitos de família que estão sendo controvertidos perante si por dois argentinos. Diz a lei brasileira: aplica-se a lei pessoal.
Qual é esta? A lei argentina, porque a nossa lei funda o estatuto
pessoal no princípio da nacionalidade. Quando, porém, o legislador
abre o Código Civil Argentino, verifica que, naquela mesma matéria,
o direito argentino manda que se aplique a lei do domicílio. Ora, os
indivíduos não estão domiciliados na Argentina; estão no Brasil. De
maneira que se pergunta se o cidadão deve agora ser julgado, segundo
a lei argentina, com o princípio substancial da lei da Argentina ou se
devemos, nós, aplicando a norma do direito internacional privado,
que encontramos na lei Argentina, voltar ao direito brasileiro? Esse
é o chamado problema do retorno ou da devolução.
Acontece, algumas vezes, aliás, freqüentíssirnas, que quando a
nossa lei de direito internacional privado manda aplicar a norma de
determinado país, pela norma de direito internacional privado desse
país, a lei que se deverá aplicar é a brasileira.
Pergunta-se: deve se dar o retorno ou deve se aplicar aquela
norma que encontramos no direito estrangeiro? As opiniões se dividem.
Na doutrina de outros países, a maioria pensa que não, que deve
haver devolução, que se deve apenas atender a que a vontade do
legislador brasileiro foi que aquelas relações jurídicas determinadas
se compusessem segundo a norma substantiva do direito argentino e
que, portanto, devemos recorrer àquela norma e resolver a controvérsia. Outros, porém, pensam de maneira diversa, e, tudo indica
com mais razão.
Se, quando o legislador brasileiro diz: aplique-se a lei argentina,
não está mandando aplicar este ou aquele artigo de lei, mas está
mandando aplicar o sistema em bloco, o que a nossa norma jurídica
a propósito busca, não é urna certa norma editada pelo legislador
argentino, mas a todo o seu sistema de direito positivo, o qual tem
que ser aplicado segundo as boas regras da hermenêutica, observando-se-as de acordo com o entrosamento que entre elas existe.
E se o direito argentino diz que o cidadão argentino, que está
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no estrangeiro, tem sua questão decidida de acordo com o direito do
país onde está domiciliado, então, em obediência ao direito argentino,
deve-se dar aplicação de novo ao direito nacional.
A doutrina da devolução é aceita pelos nossos bons criminalistas
e é aplicada constantemente. De sorte que podemos acolher a solução.
Veja-se agora a bibliografia. Como está-se vendo, a matéria
aqui compendiada de uma só vez, constitui todo o direito internacional privado. Conseqüentemente deve-se ter uma noção fundamental,
dos pontos básicos para o civilista que foi o que se fez ressaltar.
Será estudado tudo isto em detalhe, quando considerado o assunto
na cadeira de direito internacional privado, mas voltar-se-á a estes
assuntos quando estudarem-se as matérias particulares, por exemplo, ao
estudar o direito de família, as relações pessoais entre estrangeiros,
estudando-se o direito das sucessões igualmente, e assim por diante.

BIBLIOGRAFIA: - von Savigny, System des heutigen Romischen
Rechts vol. VIII; De Ruggiero, Jstituzioni di Diritto Civile, vol. I,
'7~ ed., Messina-Mila, 1934; Coviello, Manuale di Diritto Civile Italiano, Milano, 1924; Affolter, das Interteporale Recht, Leipzig, 19021903.

CAPITULO

VII

VIGENCIA DA LEI DO TEMPO

Assim como a norma jurídica é feita para vigorar dentro de um
determinado território que constitui o seu limite especial, assim também ela vigora por um determinado tempo que constitui o seu limite
temporal.
Algumas vezes a norma é feita para vigorar por tempo determinado e no próprio texto da lei se encontra a indicação do período
durante o qual ela estará em vigor. Outras vezes a norma é feita para
regular o fato transitório, de sorte que esgotados os fatos que ela era
chamada a reger, ela própria expira, perde a sua eficácia.
Vezes há, porém, em que a norma só perde o vigor quando uma
outra norma lhe vem tolher expressa ou tacitamente. Um exemplo
de norma jurídica que rege um fato transitório, pode-se encontrar,
por ex., na nossa antiga Constituição de 1891, em que se dizia que
os estrangeiros que se encontravam no Brasil no dia 15 de novembro
de 1889, e que não optaram pela sua nacionalidade de origem ficavam sendo brasileiros. Foi a chamada grande naturalização em que
aquela norma jurídica expirou todos os seus efeitos em relação a
um fato que depois não mais se repetiu. Foi uma norma, por conseguinte, cuja vigência transitória decorria da própria natureza do fato
que ela vinha objetivar.
O comum, porém, é a norma jurídica só perder a sua eficácia
quando uma outra norma vem revogá-la. A revogação pode ser
expressa ou tácita. Diz-se expressa quando a lei nova declara literalmente que fica sem efeito a lei anterior, não, por ex., quando diz:
"revogam-se as disposições em contrário", mas quando diz: "fica sem
efeito a lei tal, n.O tal, de tal data." A revogação tácita, essa ocorre,
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todas as vezes em que a lei nova dispõe sobre a mesma matéria da
lei antiga, caso em que as duas disposições sendo incompatíveis, entra
em vigor a nova e perde o vigor a anterior.
Já se sabe, porque, já estudado, que a propósito da revogação
tácita, algumas questões teóricas delicadas se apresentam ao intérprete, como, por ex., no caso da lei nova e geral, e no caso da lei
anterior e particular, ou vice-versa. Mas isto são questões de que já
nos ocupamos.
Considerem-se, agora os efeitos que a revogação de uma lei,
pelo advento de uma outra pode ter sobre as relações jurídicas anteriormente constituídas. Sabe-se que as normas jurídicas, ou contêm
um comando, ou contêm a simples atribuição de efeitos jurídicos a
um fato determinado, já estudada a classificação das normas.
Quando a norma jurídica antiga só contém a enunciação de um
comando e a norma jurídica nova contém um comando diverso,
nenhum problema surge, porque os cidadãos que obedeciam a um
comando antigo, a partir desse momento, passam a conformar a sua
conduta pelo comando novo. Mas o problema já não é tão simples,
quando se pensa nos efeitos _jurídicos que a norma anterior podia ter
feito nascer de determinado fato ou ato jurídico.
Pode acontecer que esses efeitos sejam daqueles que se expressem instantaneamente, mas pode acontecer também que sejam efeitos
.continuados, que se devam produzir por um lapso de tempo mais ou
menos longo, de tal sorte que a norma jurídica nova ainda viria
encontrar esses efeitos se produzindo, de acordo com a norma ante.rior. Tem-se então de perguntar se a norma nova passa a regular
esses efeitos jurídicos, se os altera de modo a acomodá-los aos seus
preceitos ou, se, pelo contrário, respeita a norma antiga, e permite
que ela continue a reger os efeitos que nasceram sob o seu império.
Tem-se aí uma primeira visão do problema, mas se impõe, porém,
analisar melhor essa noção do efeito jurídico, do qual se precisa estar
bem familiarizado, para raciocinar-se com clareza em tal assunto.
Que efeitos jurídicos são esses que podem nascer de uma norma
jurídica? São efeitos de duas naturezas. Algumas vezes são efeitos
que a própria norma cria, em conseqüência de sua aplicação, como,
por exemplo, quando dissermos: "aquele que fizer a entrega de uma
coisa a outro, como penhor, por ex., perde o direito de dispor dela."
Essa inalienabilidade como norma cria-se em conseqüência de quê?
Da própria norma, da sua aplicação. Assim, esse é o primeiro tipo
de efeitos jurídicos, os quais decorrem da aplicação da norma.
Temos agora, entretanto, uma outra classe de efeitos jurídicos,
que são os que decorrem, não da aplicação, mas da transgressão
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da norma, tal é o caso, por ex., quando se diz: "não matarás", e
alguém mata, violando esta norma. Surgem, então, os efeitos jurídicos decorrentes da transgressão e quais são eles? Uma pena e,
eventualmente, uma composição do dano, o dever de indenizar e o
dever de sofrer a pena surgem como conseqüência, não da aplicação
da norma, mas da sua transgressão.
Surgem, por conseguinte, da sanção.
Agora, então, já conhecidas bem essas bases dogmáticas, poderá
dizer-se que os efeitos da norma jurídica, ou são efeitos do comando,
ou são efeitos decorrentes da sanção; ou é o próprio comando jurídico
que atribui certos efeitos a um fato, ou então os efeitos jurídicos
nascem da aplicação da sanção.
Todos esses efeitos podem verificar-se algum tempo depois do
fato jurídico que lhes deu causa. Um homem pode matar hoje e a
pena só lhe ser exigida daqui a um ano; um homem pode hoje constituir um penhor e os efeitos jurídicos desse penhor só virem a se
veri~icar daqui a muito tempo, quando se vencer a dívida em garantia da qual ele deu uma coisa em penhor, o que quer dizer que os
efeitos jurídicos podem estar muito distanciados no tempo em relação
ao instante ou fato que lhes deu origem e pode então perfeitamente
acontecer que nesse intervalo a norma jurídi.ca mude, cesse a vigência de uma lei e se inicie a vigência de outra lei nova. Há então de
saber-se os efeitos que vão se produzir depois, sob a vigência e se
se regulam por ela, ou, se, pelo contrário, devem se regular pela
antiga. Concretize-se então isto num exemplo. Se uma lei diz: "quando
alguém der uma coisa em penhor, se a dívida não for paga, o credor
fica proprietário da coisa".
Alguém então constitui um penhor cuja dívida deverá ser paga
daí a um ou dois anos, mas antes que o penhor seja resgatado e a
dívida paga, surge uma outra lei dizendo: "se a dívida não for paga,
o credor não pode ficar dono da coisa. Pode apenas vendê-la para
apurar o preço e pagar-se do que lhe é devido e restituir o saldo ao
devedor", o que vale dizer, uma norma completamente diversa.
Vencido o tempo, e não sendo paga a dívida, que deve fazer o
mutuante que recebeu o penhor? Pode ficar com a coisa, porque esta
primeira norma estava em vigor na época em que o penhor foi constituído, ou, pode ele, apenas, executar o penhor, vender a coisa como
o exige a lei nova que entrou em vigor durante o interregno havido?
Tal é o problema que se apresenta ao jurista e que se costuma
chamar o problema da retroatividade das leis. Quer se saber se a
lei retroage ou não, se a lei nova regula ou não os efeitos daqueles
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atos ou fatos que ocorreram antes daquele advento. O problema da
retroatividade das leis apresenta-se ao legislador e ao jurista.
O legislador, aquele que faz a lei, tem que considerar se lhe
é ou não lícito fazer leis que alcancem os fatos pretéritos e, portanto,
a discussão para o legislador se coloca num plano muito filosófico.
Já para o juiz que foi intérprete, hermeneuta, o problema é muito
diverso e consiste apenas em saber se determinada lei alcançará ou
não os fatos que lhe são anteriores, o que terá que deduzir da natureza da própria lei, o que quer dizer que enquanto o problema para
o legislador é filosófico, é um problema de idéias gerais, para o jurista
c problema é positivo, deduz-se da própria natureza das normas; é
um problema de dogmática jurídica.
E verdade que o problema filosófico é mais grandioso, mas, bem
mais simples o problema jurídico apresenta, entretanto, dificuldades
que a muitos têm parecido intransponíveis.
Para o filósofo, a questão se reduz em indagar se é admissível
que se altere uma lei, modificando com isso os resultados da conduta
de um homem que, naquilo que fez, obedeceu integralmente ao
comando da norma jurídica e vigente ao tempo do fato. Constitui,
indiscutivelmente, para o homem, uma surpresa ter agido de um modo,
certo de produzir com a sua ação certos efeitos e, de repente, ver-se
surpreendido com uma lei que frustra ou modifica os resultados da
sua conduta anterior.
Vigora, p. ex., hoje no Brasil uma lei, segundo a qual, o comerciante que aluga um imóvel por mais de 3 anos para estabelecer uma
casa comercial, tem direito à renovação do contrato. Certo disso, o
comerciante se instala na casa, faz as obras que julga necessárias,
empreende grandes gastos na propaganda e em outras coisas mais e,
de repente, vê-se surpreendido com uma lei nova, que declara que
esse direito de recondução cessou. Será justo que ele seja surpreendido com esse estado de coisas novo, e inteiramente em desacordo
com aquele com que contava no momento em que constituiu os seus
direitos?
Tal é pois, o problema, que sentimos, que o legislador não pode
infringi-lo. Além disso, a segurança coletiva que, como se sabe, é
um dos objetivos, um dos pressupostos da ordem jurídica, estaria
inteiramente comprometida se a legislação nova fosse capaz de alterar
radicalmente os resultados da lei antiga e daí então foi deduzida essa
máxima: "a lei nova não alcançará os fatos pretéritos". Note-se que
e~te princípio pode ser, entretanto, temperado por um outro que não se
impõe ao nosso espírito com menos energia, tal é o de que quando
o legislador altera uma norma jurídica e coloca no seu lugar uma
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nova, é porque ele se convenceu de que a norma anterior era contrária ao bem comum e, realmente, é estranho que estando ele convencido de que uma determinada norma, sendo contrária ao bem
comum, mantenha, entretanto, o seu império para todas aquelas
situações que já se constituíram à sua sombra e que foram precisamente as que lhe inspiraram a mudança de legislação, pois foi justamente por ver a iniqüidade, que a lei antiga tinha constituído para
um determinado grupo de indivíduos ou interesses, que ele fez a lei
nova, tornando-se, assim, estranho que ele venha a dizer que todas
estas situações anteriores continuem a se regular pela lei antiga.
Tal é o caso da lei que diz que constitui usura punível cobrar em
empréstimos a dinheiro mais de 1% ao mês, mas todos os contratos
usuários, feitos anteriormente, continuam a ser exigíveis. Assim, ou
é imoral a cobrança desses juros e não se deve permiti-la, ou, então,
não se explica mais qual foi o objetivo que o legislador teve em mira
quando fez a lei nova. Daí, dizer-se que a grande dificuldade do problema da retroatividade das leis é analisar estes dois princípios, que
cm si são antagônicos, mas aos quais se precisa dar uma simultânea
satisfação.
Tem-se, assim, de encontrar o critério que permita harmonizar
estes princípios antinômicos, porque casos há em que se impõe com
mais veemência o interesse de defender o bem comum, até mesmo
tirando vantagem da lei antiga; casos há em que o que se impõe com
mais veemência o resguardo e segurança dos negócios garantidos através dos efeitos jurídicos da lei antiga.
Para saber-se, pois, quais os casos em que se deve abrir passagem a um princípio ou outro, é que se torna necessário elaborar uma
doutrina da retroatividade das leis.
O legislador brasileiro sempre se impressionou tanto pela majestade do princípio da irretroatividade das leis, que até o ano de 1937
o consignara na Constituição ( *). De forma que o preceito atualmente está apenas consagrado no Código Civil, sendo, portanto, lei
ordinária.
Assim, se o legislador hoje fizer lei atribuindo efeitos retroativos,
esta lei não pode mais ser impugnada, como outrora, por inconstitucional, ela tem de ser obedecida, (**) pois o legislador é o juiz
da causa pela qual deseja alterar até mesmo os efeitos da lei anterior.
Mas é raro que um legislador diga assim, expressamente, se ai-

* A partir de 18 de setembro de 1946, ex vi, da Constituição
Federal, foi restaurado como princípio de origem c-onstitucional.
* * Era, então (1942) .
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terou ou não a lei anterior. Na maioria das vezes a lei nova é feita
e o intérprete é quem decide se a lei anterior foi ou não alcançada
pela nova, e isto faz com que na prática jurídica esta renovação constitucional, que muitos saudaram como revolução, não tenha grande
alcance porque a verdade é que, embora fosse constitucional a irretroatividade das leis, sempre se admitiu que havia casos em que se
admitia, em conseqüência da sua própria natureza, tal ou qual retroatividade e, por conseguinte, a única diferença que se verificou, de
uma época para a outra, é quanto aos casos em que o legislador
declara expressamente que a lei retroage, porque, outrora, podia se
argüir a inconstitucionalidade de tal lei. Agora,. nos casos em que a
irretroatividade tem de ser procurada por via interpretativa, o problema é hoje o mesmo que ao tempo da proibição constitucional,
pois quando ela vigorava já se admitia que a lei só retroagia em
certos casos, e o Código Civil dava o critério como ponto de partida
da construção de uma doutrina que nos permitisse diferenciar esses
casos dos outros .
Para explicar quando a lei retroage ou não, muitas teorias foram
explicadas. Com,!ce-se pela teoria de Savigny, exposta no 8. 0 volume
do seu Sistema. Savigny pretende que as normas sejam retroativas ou
irretroativas, conforme a natureza dos fatos que elas regulem, e propõe, então, que se classifiquem as normas em dois grupos: o 1. 0 , de
normas relativas à aquisição de direitos; o 2. 0 , de normas relativas à
existência dos direitos.
Quando se diz "normas relativas à existência dos direitos" incluem-se aí também, as normas que sem tornarem inexistente um
direito anterior, entretanto lhe mudam o modo de ser e então se diz:
"relativas à existência ou à modalidade dos direitos".
Alguns exemplos de normas relativas à aquisição dos direitos se
tem, por ex., em casos como esses: "só são válidas as vendas de
imóveis, quando feitas por escritura pública", pois, como está a ver-se,
é uma norma que diz respeito à aquisição dos direitos. Agora, outro
exemplo de norma que diz respeito à existência dos direitos: "fica
abolida a escravidão no Brasil" ou, então, "a propriedade imóvel
deve ser toda cadastrada". São normas que dizem respeito à existência ou à modalidade de direitos e então Savigny diz que as normas
relativas à aquisição de direitos não retroagem e que as relativas ao
modo e existência retroagem. Assim, se disser-se que "só se adquire
a propriedade por escritura pública", claro é que toda a propriedade
que foi anteriormente adquirida sem escritura pública não sofre nenhuma alteração pelo advento da nova lei, porque a nova lei não
retroage, ao passo que se afirmar-se que "toda propriedade imóvel
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deve ser cadastrada" isto se refere à propriedade adquirida antes e
depois, está-se referindo à modalidade do direito e é esta que muda.
Esta doutrina de Savigny, que é cientificamente muito interessante, não parece que na prática resolve os grandes obstáculos da
matéria, pois não é fácil diferenciar as normas nesses dois grupos de
exemplos e se bem que os que foram referidos sejam exemplos líquidos, um deles, referindo-se à aquisição, e outro ao modo de existência
da propriedade, quando se cai em locações, mandatos, direitos sucessórias, direitos de família, já começa a ser difícil agrupar as normas
jurídicas, assim como as que dizem respeito à aquisição e as que
dizem respeito à existência.
Daí, as dificuldades que surgem ao intérprete para levar a norma
para um grupo ou outro. São de tal forma, que qualquer critério
proposto por um jurisconsulto, perde toda a prestimosidade.
Para Lassale que, foi um dos que mais estudaram o assunto,
deparou-se à sua imaginação uma nova teoria que foi aperfeiçoada
e completada por Gabba.
O livro de Garra, Teoria da Jrretroatividade das Leis, é talvez
o livro de maior renome, pelo menos entre nós, sobre este problema.
Gabba observa que o grande problema de retroatividade das leis
está em que se não firam os direitos, que se constituíram graças ao
império da lei antiga e em sua plena conformidade.
O que é iníquo, é tomarem-se essas situações regularmente constituídas e depois permitir-se que sejam abolidas pelo advento de uma
lei nova, com que não podiam contar os seus titulares e então diz
ele: nada de procurarmos o critério da retroatividade ou da irretroatividade na própria natureza da norma jurídica, procuramo-lo nessa
situação jurídica, que se constituiu à sombra da lei anterior e que
não desejávamos ver atacada, e para isto elabora então a noção de
direito adquirido .
Direito Adquirido - A noção de direito adquirido, sendo, embora, uma das mais obscuras da dogmática civil, é, entretanto, das
mais afortunadas, uma das que a cada passo se citam e a que todo
mundo recorre nas suas argumentações.
Essa noção é dada por Gabba, desse modo:
1. 0 - Há direito adquirido, quando ele se constitui em conseqüência de fatos idôneos. Para produzi-lo, não basta um fato, é preciso que se tenham reunido todos os pressupostos da constituição
daquele direito e a lei que estabelece estes pressupostos, é a lei antiga,
quer dizer, a que vigorava ao tempo em que a constituição se operou.
E necessário que este direito, assim constituído de modo idôneo, tenha
entrado de modo definitivo no patrimônio do titular, e se não se veri-
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ficam esses dois elementos, a saber: o resultado de fatos idôneos e
o ter entrado no patrimônio do titular. Não há direito adquirido,
há mera expectativa de direito ou, então, uma simples faculdade
conferida pela lei aos indivíduos. Suponha-se, por ex., uma norma
de lei que diga: "todo homem pode testar aos 16 anos", que é o
que menciona o nosso Código Civil; ou, então, esta norma: "todo
homem pode testar, só a partir dos 18 anos". Pergunta-se se os indi,·íduos que já tinham feito 16 anos antes do advento da lei nova,
adquiriram o direito de testar independentemente de completar os
18 anos, e, mesmo socorrendo-se do senso jurídico de cada qual, vê-se
que isto não é possível e que aqueles que ainda não testaram, não
testarão, e que a lei vinha imediatamente alcançar todos os que completaram 16 anos antes do seu advento.
Por quê? Responde Gabba. Porque não haviam adquirido o
direito; o que havia era uma simples faculdade que a lei conferia aos
indivíduos, mas que ainda não se tinha transformado num direito
devidamente incorporado ao seu patrimônio, ou então é caso de mera
expectativa de direito, para o qual se recorre ao exemplo de um homem que venha contribuindo para uma caixa de pensões, e que, num
determinado momento, vê a sua pensão extinta por uma lei nova que
diz: "não há mais tal pensão". Pergunta-se se este homem tem direito
adquirido a deixar aquela pensão uma vez que vinha contribuindo e
que a lei anterior lhe permita, em conseqüência dessa contribuição,
deixar a pensão aos sucessores. Não, responde a doutrina de Gabba.
Ele não adquirira ainda o direito; o que ele tinha, era uma mera
expectativa, que se transformaria em direito se ele morresse. mas
uma vez que ele não morreu, não se relacionaram os fatos idôneos
que constituem o direito. Ele ficou no período de mera expectativa
e, portanto, a sua situação é alcançada pela lei nova.
Por aí se vê que a teoria de Gabba é muito interessante, e é a
que encontramos em face do que se acha expresso no art. 3. 0 , do
Código Civil, em sua Introdução.
A lei não prejudicará, em caso algum, o direito adquirido. o
ato jurídico perfeito, ou a coisa julgada.
§ 1. 0 - Consideram-se adquiridos, assim os direitos que o seu
titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo
de exercício tenha termo prefixo, ou condição preestabelecida, inalterável a arbítrio de outrem.
§ 2. 0 - Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo
a lei vigente ao tempo em que se efetuou.
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§ 3.0 -'- Chama-se coisa julgada, ou caso julgado, a decisão
judicial, de que já não caiba recurso (*).
Vê-se que o Código Civil, adotando a expressão direito adquirido, estava um pouco sob a influência da doutrina de Gabba e introduziu essa expressão ato jurídico perfeito e coisa julgada, como
casos que a nossa lei reputa líquido como direito adquirido. Entretanto, o ato jurídico está perfeito muitas vezes, mas os seus efeitos
não foram adquiridos. Assim, por ex., na compra e venda já se
comprou o objeto, mas ainda não foi entregue, então a lei reconhece
que há direito adquirido e menciona o ato jurídico perfeito, ou então
tefere-se à coisa julgada, quando há sentença passada em julgado e
da qual não há mais recurso, produz-se em favor de um indivíduo
uma situação jurídica e, portanto, a lei nova deve respeitar o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada, que são casos de direito adquirido.
Vê-se, portanto, que o Código Civil foi prolixo na formulação
desse artigo, em que enumerou três hipóteses, quando as duas últimas
é que são as hipóteses .
Qual o efeito da teoria de Gabba e Lassale? Note-se que hoje
não gozam mais de grande favor na dogmática e a razão é que o
conceito de direito adquirido é o que há de mais vago e de mais impreciso e podemos tirar esta conclusão de um caso concreto, dadas
as maiores dificuldades para reconhecer nele ou não o direito adquirido, de que nos fala um expositor.
Daí resulta que quase todos conceituam o direito adquirido de
um modo um pouco diverso, isto porque, em primeiro lugar, é difícil,
a não ser em alguns exemplos, dizer quando os fatos idôneos para
a produção de determinado direito estão todos reunidos e, em segundo lugar, esta expressão entrados definitivamente no nosso patrimônio é das mais sutis que se podem representar, porque a única
coisa que entra definitivamente para um patrimônio é algum bem
ou valor que se lhe tenha incorporado, ao passo que os direitos,
muitas vezes, já representam benefícios e ainda se tem dúvida se
estão ou não definitivamente incorporados ao nosso patrimônio no
sentido atribuído por Gabba a estas expressões. De maneira que, a
verdade é que essa teoria não apresenta aquela exatidão que se deseja
encontrar numa fórmula que sirva de orientação para o juiz e por
isso outros escritores formularam outras tentativas de doutrina, tal

* Alterado, ex vi da Lei de Introdução <Decreto-Lei n'lo 4.657, de
1942) , também, por sua vez, alterado, nesta parte pela Constituição federal.
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como Simoncelli, que se lembrou de trazer essa discussão para o
terreno da diferença entre direito público e direito privado.
Diz Simoncelli que uma norma jurídica ou é de direito público
ou direito privado. Nas normas de direito público o interesse coletivo,
o bem comum predomina sobre o interesse dos particulares, e nas
normas do direito privado, pelo contrário, o que se procura é defender os interesses dos indivíduos e garantir a cada um a sua esfera de
ação.
Ora, naqueles dois princípios fundamentais do problema, um
dos quais pede que se resguarde a segurança do indivíduo que transacionou ou que se comportou de acordo com o direito anterior e
não se sacrifique a sua posição à lei nova que apareça, ao passo que
o outro exige que o Estado tutele o bem comum, e, portanto, aplique
logo a lei nova, uma vez que esteja convencido de que a lei antiga
é contrária ao bem comum. Estes dois princípios não têm a mesma
importância, conforme se esteja tratando da sua aplicação no campo
do direito público ou no do direito privado.
Antes, pelo contrário, nas normas de direito público, predomina
o argumento de que o Estado deve tutelar, imediatamente, o bem
comum e que, por conseguinte, deve imperar a lei nova, até mesmo
nos efeitos produzidos pela lei antiga, e de cuja inconveniência o
legislador está convencido, enquanto que, nas normas de direito privado, em que é o interesse dos particulares que a lei tutela, aí se têm
os contratos nos quais o interesse reside principalmente em se defen·
der a segurança dos indivíduos que negociaram, que contrataram de
acordo com a lei antiga, e que não podem ver-se expostos a uma
alteração nesse estado de coisas.
Então, propõe ele que sendo de direito público a lei retroage,
e que sendo de direito privado não retroage.
O critério é muito interessante, e talvez seja uma das teorias de
que se devem recolher os elementos fundamentais para a resolução
do problema. Mas, mesmo assim, não é um critério prático para o
juiz, porque o caráter público ou privado de uma norma é difícil
de se estabelecer, não se resolve por um critério extrínseco, como,
por ex., de que estando no Código Civil, seja direito privado, e estando
na Constituição, seja de direito público.
A norma é pública ou privada, de acordo com a natureza da
relação que regula, de acordo com uma série de elementos que o
intérprete tem de levar em conta, e ainda, por conseguinte, o problema vai se ferir na hora em que um jurista discorda do outro
sobre se a norma deve ou não retroagir, achando um que é de direito
público e outro que é direito privado.
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De maneira que, pela petição de princípio, o destino destes raciocínios é fatal.
Outro raciocínio muito interessante é o que se encontra no
Manual de Coviello, esposado por Chironi e Abello, no seu Tratado.
Propõem estes que se anuncie a regra jurídica e se abra uma exceção.
A regra jurídica é uma lei; rege as conseqüências extremas do fato
que se verificou no tempo da sua vigência. Em outras palavras, o
princípio da irretroatividade das leis. Uma lei está em vigor e ocorre
um fato e este fato é regido por ela, pois bem, a lei rege todas as
conseqüências deste fato, até mesmo as mais extremas, do fato que se
deu durante a sua vigência. Abre-se, depois, exceção e a primeira
exceção é a seguinte: manter todos os efeitos de um ato jurídico que
não são efeitos exclusivamente, que são efeitos dele combinados com
outros fatos, ou combinados com a própria lei e, então, dizem estes
próprios autores que nestes casos pode-se admitir que a lei retroage,
não se podendo admiti-lo nos casos em que se trata de um efeito
única e exclusivamente decorrente da lei anterior, o que é um critério
muito interessante.
Mas a verdade é que de repente surgem outras exceções por
ele propostas e que já não nos fazem mais ter a mesma confiança
ua doutrina, como, por ex., no caso em que uma lei atribui a um
fato a constituição de direitos perpétuos, tal como uma lei de aforamento que seja perpétua, de sorte que uma pessoa contrata aforamento
durante aquele tempo e que constitua direito perpétuo e venha a
&urgir outra lei que diz: "não há mais direitos perpétuos", a não ser
o da propriedade.
Esta lei retroage, ou não? Está se vendo que retroage; entretanto está-se vendo que há aquela perpetuidade relativa à lei anterior.
Então citam também esta exceção: "quando a lei estabelecer
direitos perpétuos que tenham de ser revogados, não poderão mais
ser mantidos", mas por aí se sente que estas exceções abalam a
nitidez teórica da doutrina.
De sorte que, todas estas doutrinas do direito adquirido deslocam a dificuldade para um outro lado e não conseguem vencer as dificuldades do problema, se bem que elas de um certo modo auxiliem
a orientar o nosso senso jurídico no sentido da resolução do prob]ema, mas para isso é necessário meditar-se a seu respeito, formarem-se delas certas convicções íntimas, para poder-se depois nos
socorrer acerca dos problemas que forem apresentados.

CAPITULO

VIII

IRRETROATIVIDADE DAS LEIS
(Continuação)

A matéria a seguir versada será rematada com o estudo da
irretroatividade das leis.
Não é propósito apresentar, aqui, uma nova teoria, nem tampouco escolha entre as várias que foram estudadas. Há de ver-se que,
em matéria de irretroatividade das leis, nenhuma teoria pode disputar
para si o privilégio da exatidão. Não há uma da qual se possa dizer
que fornece em todos os casos a solução exata do seu problema.
Assim, o que acontece muitas vezes, e deve mesmo acontecer, é que,
colocados diante de um caso obscuro, é a aplicação simultânea de
vários critérios que se impõe para verificar-se se, em face de todas
a~ teorias concebidas sobre o assunto, o caso apresenta a mesma
solução.
Casos haverá que, dificilmente, se resolverão dentro do conceito
de direito adquirido e, se ao recorrer à teoria de Savigny e à outra
doutrina, paralelamente, as duas teorias não conferem nos resultados
da sua aplicação. Nada melhor que experimentar os outros critérios,
as normas de direito público e privado, o princípio segundo o qual
a lei rege todos os seus efeitos e, assim, sucessivamente, de maneira
a tirar uma convicção racional dessa apresentação simultânea de doutrinas e, sobretudo, do depoimento do seu próprio senso jurídico.
Em todo caso far-se-á aqui uma tentativa para extrair de todas
as hipóteses já examinadas, sobretudo dos dados iniciais do problema,
certas linhas mestras que parecem mais re~lares na sua aplicação
de que os próprios elementos de teorias oferecidas, e que serão experimentados em problemas concretos.
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Desde logo cumpre repassar uma vez mais certos dados preliminares, e que servirão exclusivamente para enquadrar o assunto.
Em primeiro lugar, delimite-se o problema separando uma vez
por todas o problema de ordem legislativa do problema de ordem
técnico-jurídica.
O problema de ordem legislativa não pode ser resolvido com
nenhum critério oferecido pelo direito - a política, a moral, os
princípios de bom governo dos povos é que orientarão o legislador
no decidir se uma lei deve ou não alcançar os fatos pretéritos.
Ao legislador é que se apresentam aqueles dois princípios contrários fundamentais, o que lhe aconselha a não retroatividade da lei
para garantir a cada indivíduo a parcela de segurança que ele espera
encontrar na ordem jurídica, e aquele outro princípio que manda
tutelar o bem comum, e, por conseguinte, se o legislador está certo
de que a lei antiga é contrária aos interesses da sociedade, aplicará
imediatamente a nova, para que não se consumem conseqüentemente
a~ injustiças e os desarranjos sociais.
Esses dois princípios contrariam o princípio que manda zelar
pela segurança da ordem jurídica e que aconselha, portanto, a irretroatividade da lei e o princípio que manda zelar pela tutela imediata do bem comum e que, assim, aconselha a retroatividade da lei.
Como se vê, estes dois princípios se contrastam e se temperam
na mente do legislador e ele, portanto, é quem decidirá se deve atender à voz de um ou à de outro. Se ele sente que o bem comum es~á
exigindo uma intervenção radical, quaisquer que sejam os sacrifícios
Ímpostos à segurança dos particulares, ele para aí se inclina decididamente. Agora, se ele, pelo contrário, sente que a tutela do bem
público não é tão eminente e que em vez disso, há um interesse geral
em acautelar aquela atmosfera de segurança em que os homens
devem viver na sociedade juridicamente organizada, então ele protegerá as situações individuais criadas e fará com que a lei não retroaja.
Isto, porém, é problema para o legislador, não há critério jurídico para decidir se em tal caso o bem comum exige ou não uma
proteção urgente - é a política que decide desses casos e o direito
não faz mais que assumir a forma encontrada pelo homem de governo.
O problema técnico-jurídico, esse sim, é que nos interessa, e o
que é realmente difícil de saber é se dada uma lei qualquer, esta lei
retroage ou não; se o legislador se incumbiu de declarar, o problema
está resolvido autoriatariamente. Agora, se ele se manteve silencioso,
tem-se então de decidir qual a natureza da lei que nos foi dada e
das relações jurídicas que se apresentam é que se decide se se deve
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manter para alguns casos o império da lei velha, ou se se deve
submeter imediatamente a todos os comandos da nova lei.
Já foi dito que todas as teorias parecem prestimosas para o intérprete, mas não se pode dizer o mesmo para construir o critério
interpretativo que será apresentado.
Em primeiro lugar, parece que se deve desprender de uma vez
por todas da idéia de direito adquirido .
A idéia de direito adquirido, sobre a qual, afinal de contas, se
construiu uma boa parte da nossa jurisprudência, é uma idéia que
fixa definitivamente o verdadeiro endereço dentro do qual se pode
aproximar da solução desse problema. Como se disse ao expor a
teoria do direito adquirido, o seu grande problema é defini-lo. Na
definição desta categoria básica, todos os autores divergem, mas,
tomando-se a opinião de Gabba, que é a mais autorizada no caso,
e é de um modo geral aquela que se pode chamar a opinião comum,
pode-se dizer que os elementos caracterizadores do direito adquirido
são:
1.0 - ter sido produzido por um fato idôneo para a sua produção;
2. 0 - ter se incorporado definitivamente ao patrimônio.
Entretanto, quando chega o momento de reconhecer esses dois
elementos nas várias situações criadas, vê-se que não existe o menor
elemento de segurança para poder-se sobre eles edificar a certeza de
que o direito está adquirido, ou está por adquirir; se ainda falta
algum elemento interpretativo ou se, pelo contrário, resta saber se
todos já se reuniram.
Foi sobretudo o próprio Gabba o primeiro a fluidificar a noção
de património, e nessa expressão ia-se ao ponto de dizer que o patrimônio não existe apenas no direito econômico, mas de certo modo,
em tudo que se relaciona com a nossa personalidade e desviava-se,
assim, por completo, a noção de patrimônio daquele padrão que era
indispensável, pois se o patrimônio não é o conjunto de bens corpóreos e incorpóreas que se acham sob a nossa senhoria, então se
pode dizer que tudo em que se está interessado, já está dentro da
esfera sobre a qual a nossa personalidade se projeta, dentro do nosso
patrimônio.
A doutrina do direito adquirido perde, com tal elasticidade, um
dos elementos fundamentais de sua caracterização, que, afinal, diferenciavam o direito adquirido da mera expectativa de direito, que
ainda vinha para o patrimônio.
Importante sobretudo como crítica que se deve fazer sobre direito adquirido, é esta: é erro pensar-se que seja um prius logicu$,
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isto é, que se possa saber se o direito é adquirido, antes de verificar-se
se a lei nova retroage ou não. Só se adquire certeza de que uma
situação é de direito adquirido quando já se chegou à constatação
de que a lei nova, nesse caso, não retroage.
Acontece, na exposição dessa doutrina do direito adquirido,
apresentarem a causa como efeito e o efeito como a causa quando
dizem: a lei não retroage quando há direito adquirido, mas, na
verdade, só decidem que um direito é adquirido, porque se convencem de que naquele caso a lei não retroage. O direito adquirido não
é um prius logicus em relação à norma jurídica; é um posterius.
O que vem em primeiro lugar, é a norma da qual se fica sabendo
se ela retroage ou não, e se ela, por acaso, não retroage, então as
situações jurídicas constituídas anteriormente são direitos adquiridos.
A única definição adequada de direito adquirido, com que se
pode lidar, é esta: Direito adquirido é aquele que decorre de uma
lei anterior, sempre que a nova não retroage.
De modo que, o que importa indagar, é se a norma retroage ou
não, porque dessa circunstância, é que decorre o existir ou não direito
adquirido.
Convencer-se-á disso completamente sempre que se raciocine um
pouco sobre aquela opinião fundamental, de que não há direitos
públicos adquiridos. Por quê? Por que não há direitos públicos
adquiridos? Raciocine-se.
Os elementos caracterizadores do direito adquirido, segundo a
doutrina de Gabba, tanto ocorrem na ordem pública como na ordem
particular.
Se um homem para reunir todos os elementos necessários ao
direito de votar, se inscreve como eleitor, não pode haver dúvida
alguma de que aí se caracteriza uma situação de direito adquirido,
pois todos os fatos idôneos para que se tornasse eleitor ocorreram
e o voto já está no seu patrimônio, não o econômico a que se refere
Gabba. Já é um direito que lhe é incorporado, tanto assim que está
& sua disposição, pode votar ou não, como entender e, entretanto,
vêm os autores e declaram: "mas nesse caso não há direito adquirido,
se for feita lei nova especificando outras condições para ser eleitor".
Qual é o direito deste eleitor que se inscreveu, segundo o regímen
da lei antiga e por que razão subsiste? Porque, nesse caso, a natureza
da lei é retroativa, pois sendo a natureza da lei de ordem pública, é
retroativa .
De sorte que, ocorre direito adquirido, sempre que a relação
é de ordem pública. Isto vale dizer que não é a circunstância do fato
idôneo e da incorporação ao patrimônio que tornam uma relação
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direito adquirido, e sim a simples circunstância de que a lei nova
não retroaja.
Ora, quando se pode dizer que a lei nova retroage e quando,
pelo contrário, se verá se ela limita a sua eficácia aos fatos novos?
Em primeiro lugar, se renuncie, nesse particular, a um critério exato.
Não se pode encontrar um critério exato por aplicação do qual se
diga sempre que a lei retroage ou não, assim como se pode diferenciar o branco do preto .
Não há semelhante critério.
O problema da retroatividade das leis coloca-se no campo interpretativo. Há sempre uma obscuridade da lei, e sendo esta uma
coisa que só os recursos do intérprete podem vencer e vencer sempre
de um modo opinativo, há a possibilidade de uma pessoa considerar
que uma lei retroage em tal caso e outra pessoa ser de aviso contrário.
Quando o legislador diz: esta lei retroage, não há possibilidade
de obscuridade, mas quando não o diz, é como se houvesse na lei
uma lacuna, que o intérprete procura preencher e o faz tal como se
tenta resolver qualquer problema interpretativo, investigando a intenção de legislador.
Guarde-se então isto como um primeiro elemento para a construção da nossa opinião sobre o assunto: O problema da retroatividade da lei é de interpretação, em que se deve procurar a intenção
do legislador.
Quis o legislador que a lei retroagisse? quis o legislador que ela
não retroagisse?
Pois esse é o problema, quer dizer, é um problema de interpretação, de hermenêutica jurídica e é claro que o juiz aí tem diante
de si uma grande margem de flutuações; é um caso para o officium
Judieis, como tantos outros em que as normas, sendo elásticas, comportam uma determinação posterior que corre por conta do próprio
magistrado que vai integrar a norma.
E vai integrá-la como? Descobrindo qual a intenção do legislador (*).
• A intenção do legislador tem sido muito debatida, seja a intenção seja a vontade. Thibaut, em sua preciosa Theorie der logichen
Auslegung des rõmischen Rechts, Altona, 1799, de que saíram posteriores edições, versão italiana de Donatantonio de Marinis (Napoli,
1872) , a admitia, c'Omo tantos outros, mas, a partir de 1848, com Krug,
passou a constituir a teoria objetiva preferência dos tratadistas,
sendo Kohler, em sua famosa dissertação inserida na Zeitschrift de
Grünhut (vol. XIII, 1886), e, mais tarde, no vol. I de seu Lehrbuc"'
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Que critérios devem orientar o magistrado, ou, por outra, o intérprete nessa pesquisa? Pode-se, em matéria de irretroatividade de
leis, ambicionar mais do que isso e chegar a levantar uma construção
que se invalidará por si mesma diante de certos casos concretos em
que se mostrará incapaz de resolver.
Aplique-se, portanto, este critério jurídico com seus pontos de
flexibilidade bastante assegurados, os quais se tem que deduzir, não
do direito adquirido, nem de qualquer situação individual, nem de
qualquer relação jurídica, mas, sim, da própria natureza da norma,
porque na natureza da norma, é que se acha a vontade do legislador.
Está-se procurando a intenção da lei e, portanto, é na lei que temos
que fundar o critério distintivo.
Para isto, então, terão de recapitular-se algumas idéias que &ão
fundamentais e que são aquelas que se prendem à análise da norma
jurídica.
Já se sabe que a análise da norma jurídica, do ponto de vista
da sua estrutura interna, revela dois elementos: o comando e a
sanção. O comando nem sempre é uma ordem de fazer ou deixar
de fazer alguma coisa, nem sempre ele diz: tu deves, tu não deves;
algumas vezes ele se limita a atribuir um efeito jurídico a um ato,
ou fato determinado .
Na norma que, por exemplo, diz morrendo um homem sem
testamento, herdam os seus filhos, não há ordem de testar nem de
não testar. Nela existe, apenas, a atribuição de um efeito jurídico a
um fato, que é a morte intestada. Se alguém morreu ab intestato,
daí decorre a dilação da sua herança aos filhos; é um efeito jurídico
que decorre daquele fato .
Todas as vezes em que a norma tem um conteúdo semelhante,
pode-se dizer que o comando consiste na atribuição de certos efeitos
jurídicos. Não são, porém, esses efeitos os únicos que a norma pode
engendrar, ela ainda engendra um outro grupo de efeitos, os efeitos
que decorrem, não do seu comando, mas da sua violação.
Todas as vezes em que o comando não é obedecido, nascem
dessa circunstância efeitos jurídicos, como, por exemplo, da norma
que diz: não matarás. Se essa norma é violada, nasce o efeito jurídico
de compor o dano e cumprir a pena.
Portanto, os efeitos jurídicos de uma norma são de duas espécies:
1.0 - efeitos decorrentes da aplicação da norma.
des Bürgerlichen Rechts, tomo I (Berlin, 1906), quem mais se insurgiu contra o que se tem chamado vontade ou intenção do legislador, hoje superada, pois o que há é a vontade imanente da lei.
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2. 0 - efeitos decorrentes da violação da norma.
Os efeitos que decorrem da aplicação da norma são chamados
efeitos decorrentes do comando, e os efeitos que decorrem da violação da norma, são efeitos da sanção.

Vigência Formal da Lei
Veja-se agora o que é a vigência formal da lei.
Toda norma jurídica está em vigor por um certo tempo que vai
da sua publicação à sua revogação. Esse período demarcado no tempo
chama-se período da vigência formal da lei. Durante esse tempo
todos são obrigados a atender ao comando da norma e a norma está
em condições de produzir efeitos jurídicos: ou efeitos decorrentes do
comando ou efeitos decorrentes da sanção.
Acontece que algumas vezes os efeitos jurídicos se produzem
ou depois de terminada a vigência formal da norma, ou então produzem-se durante esta, mas perduram além de tal vigência.
Figure-se o exemplo de um caso e de outro. Alguém contrata
um serviço, uma utilidade qualquer e estabelece que num certo caso
será devida uma indenização ou uma multa. Pode então acontecer
que a lei tenha a sua vigência terminada e que muito tempo depois
ocorra o fato que deve dar lugar à indenização ou à multa, e então,
se tem aí o caso em que o efeito é muito posterior ao período da
vigência. Não há preocupação, quanto a exemplificar com um contrato ao invés de exemplificar com a lei, porque é indiferente. O
contrato faz lei entre as partes.
Outro caso é quando uma pessoa contrata prestar um serviço
continuado, segundo uma lei em vigor, ou, então, a lei não está mais
em vigor: a pessoa presta o serviço e a lei cessa, ordenando a lei
nova que os serviços sejam prestados de outro modo, continuando
o efeito do fato anterior. Veja-se: no primeiro caso o efeito produzido depois de cessada a vigência da lei, e, no segundo, o efeito que
se produziu durante a vigência da norma e que se prolongou além
dessa vigência .
Pergunta-se então: deve-se admitir que esses efeitos, assim chamados - efeitos póstumos da norma jurídica devem se manter, depois
de terminada a vigência, sob a regência da lei anterior, ou, deve-se,
pelo contrário, admitir que a lei nova é que os vai regular?
Sempre que se admita que a lei antiga perdura, regendo os
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efeitos que anteriormente produziu, se tem então, um caso de vigência
material da norma.
A norma jurídica está formalmente fora de vigor, mas materialmente ainda se acha em vigor, está regendo um fato produzido
durante o tempo da sua execução.
Pode-se estabelecer critério para saber em que casos a lei antiga
conserva a sua vigência material, em que casos a lei nova passa a
1egular imediatamente os efeitos que se haviam produzido anteriormente?
Parece poder ser usado o seguinte critério:
Há casos em que visa a lei nova os efeitos jurídicos instantaneamente produzidos pela lei antiga e pela lei nova. O que o legislador
quer é alterar tais efeitos jurídicos, porque os mesmos se revelaram,
suponha-se, contrários ao bem comum. Havia uma lei; essa lei pr<>duziu efeitos; esses efeitos se prolongaram; o legislador se certifica
de que tais efeitos são contrários ao interesse comum e então faz uma
lei nova, visando à modificação desses efeitos. B o primeiro caso.
Segundo caso: não são os efeitos que molestam o legislador. O
que ele acha é que eles estão sendo produzidos por causas inadequadas à sua produção, ou ele acha que se estão exigindo condições
demasiadas, ou acha que se estão exigindo condições de menos, mas
o certo é que acha que, a partir de certo momento, deve-se subordinar a produção daqueles efeitos a outras causas ou condições, ou,
o que o legislador sente, está em antagonismo com o interesse comum.
Aqui não são os efeitos produzidos; é o modo de produção
dos efeitos e então ele diz: esse modo de produção de efeitos não
convém, tiremos isto ou acrescentemos aquilo.
Outras vezes não é este o problema que o preocupa e ele pensa:
estes efeitos são contrários ao interesse comum. Se examinar-se um
grupo de textos legislativos, ver-se-á que o intérprete sempre pode
investigar qual foi a intenção do legislador, se foi alterar os efeitos
jurídicos produzidos, se foi alterar o modo de produção dos efeitos
jurídicos. E de afirmar-se então que se pode tomar isto como critério
diferenciador para o problema da retroatividade ou da irretroatividade: Quando o legislador visa a alterar os efeitos jurídicos, a lei
atinge a todos os fatos anteriores. A lei retroage inegavelmente. Se
a lei não trouxer consignado que esta lei retroage, por esquecimento
do legislador, mesmo que fosse isso que ele pretendesse, o intérprete
não tem que dar lições ao legislador, tem que aprendê-las.
De sorte que o intérprete conclui que a lei retroage algumas vezes
e de outras conclui que o que o legislador quis foi alterar a condição
de produção. dos efeitos e que nesse caso diz: daqui por diante os
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efeitos que se produzirem com estes casos novos, se regularão de tal
modo; mas os efeitos produzidos pelos casos velhos todos se manterão.
Nesse caso a lei retroage.
Experimente-se logo este critério e depois em alguns casos líquidos. Tome-se o caso que foi examinado a respeito das pensões
de montepio, que é mais ou menos nítido.
Diz a lei antiga que existem certas pensões devidas a certa categoria de funcionários, desde que cumpram certas formalidades.
Surge a lei nova e diz, por ex., o Estado brasileiro não paga pensões
às viúvas dos seus funcionários. A lei está redigida nesses termos
de maneira que a interpretação gramatical não esclarece nada. Tanto
pode querer dizer que o Estado brasileiro não paga as pensões que já
existiam, como que daqui por diante não paga mais pensões, de sorte
que se recorre aos critérios para interpretação e chegando-se a conclusão de que o legislador considera contrário ao interesse do Estado
bt asileiro a pensão, e, nesse caso, tanto a pensão antiga como a nova.
A lei retroage e todas as pensões desse dia em diante não são devidas.
Imagine-se agora uma lei assim redigida: o Estado só pagará pensões às viúvas dos funcionários que falecerem no exercício das suas
funções. Afasta os aposentados, etc.
Agora é o caso oposto, e vê-se que o que o legislador alterou foram as condições em que se produz aquele efeito .
Antigamente, para a família ter direito à pensão, era preciso o
funcionário pagar as mensalidades e morrer no exercício das suas funções, mas agora a lei nova acrescentou um outro elemento causal, para
dele fazer depender o efeito sobre a pensão. Então esta lei não retroage.
Todos os que conquistaram pensões, quando as condições para
prestá-las eram outras, conservam-nas; todos aqueles, porém, que têm
que fazer jus às suas pensões, daqui por diante terão de se conformar
[!OS requisitos da nova lei .
Note-se que este problema os autores que explanam outras teorias
também o resolveriam com elas. Gabba não duvidaria em dizer que a
lei retroage porque não há direito público adquirido. Savigny não duvidaria em dizer neste último problema, já citado, o da morte em exercício, que a lei retroage, porque se refere à aquisição de direitos, não
se refere ao modo da existência, nem à própria existência do direito,
mas aos dos critérios conduzindo ao mesmo resultado.
Já se está, então, com elementos muito fartos à tranqüilidade da
nossa interpretação .
Vejam-se outras normas. O Código Civil introduziu a seguinte:
No direito brasileiro a propriedade imóvel só se transmite quando há
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a transcrição do título do Registro de Imóveis . Antes, a propriedade
imóvel se fazia com o contrato. Depois do Código Civil, com a transcrição do contrato no Registro Civil.
Pergunta-se: retroage ou não esta norma? Claro é que não retroage. Qual é o efeito de transmissão da propriedade? Qual é o modo
por que se produz esse efeito? Na lei antiga o contrato; na lei nova, a
transcrição do contrato no Registro de Imóveis. Quer dizer, não se
alterou, em caso algum, o efeito atribuído pela norma jurídica antiga.
O que se alterou foram as condições em que esse efeito se devia produzir e, portanto, não retroage.
O mesmo resultado encontra-se com a aplicação de todas as
teorias. Surge outra norma e declara: o casamento é dissolúvel. Retroage, ou não? Pergunta-se se os casamentos anteriores podem. ser
desfeitos por divórcio, ou não podem?
Analise-se a questão: a causa é o casamento. Qual é o efeito? A
indissolubilidade do vínculo Que faz a lei nova? Substitui a indissolubilidade pela dissolubilidade do vínculo.
A lei não disse que o casamento que for contraído com tais e
tais requisitos passa a ser dissolúvel. Ela diz que, no lugar da indissolubilidade, tem-se a dissolubilidade. Alterou o efeito e se alterou o
deito, retroage.
Citem-se exemplos menos líquidos Comece-se por um examinado e de que vai fazer-se retificação .
Surge a lei nova e diz: toda propriedade imóvel tem que ser cadastrada e o proprietário fará a declaração respectiva. Retroage esta
lei, ou não? O assunto é objeto de opinião de um desses autores: Ferrara ou De Ruggiero, na qual se diz que uma tal lei retroage, tanto
para a propriedade constituída anteriormente, como para a que vai
constituir-se, dando a entender que as propriedades são forçadas à declaração, embora tenham sido adquiridas anteriormente.
Ora, aí há um erro e é preciso logo desmembrar um problema
real dos problemas aparentes Aqui não há problema algum, porque
não há lei alguma, e quando a lei nova surge não há alteração do
tegímen jurídico.
Criou-se uma obrigação nova para os proprietários, mas não havia nenhuma obrigação anterior, de sorte que aqui não se tem problema de retroatividade. Não se tem direito transitório, só se tem
lei nova, não se tem lei antiga. Todos os 2 proprietários são forçados
a fazer a declaração, é claro, mas não em virtude de nenhuma retroatividade. E como se saísse uma lei hoje dizendo: - todos os brasileiros
são convocados. Não iríamos indagar a retroatividade dessa lei; tinhao
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se aí uma norma nova a obedecer, porque não há problema de direito
transitório.
O problema de direito transitório só se coloca, quando determinada relação jurídica era moldada de certo modo por uma norma e
passa a ser moldada por outra. O problema do cadastro, como foi colocado, não contém problema de direito transitório; claro é que todas
as propriedades têm de ser cadastradas, mas não por nenhuma norma
de direito transitório .
Outro exemplo. Sai uma lei dizendo: a maioridade sobe no
Brasil para 25 anos. Esse problema é tormentoso, e não se dará a
solução que talvez já se tenha encontrado esposada por alguns autores.
Veja-se se tal lei retroage ou não. Alguns estão entre os 21 e 25 anos,
quando sai a publicidade esta lei.
O problema aí é saber se voltam ou não à menoridade, se a lei
alcança ou não os que já tenham sido declarados maiores na vigência da lei anterior, e para raciocínio sobre isto se tem que decompor
esta expressão - a maioridade sobe aos 25 anos - e descobrir qual
é a norma jurídica que nela se acolhe. Veja-se o que é efeito e o que é
causa: maioridade é a época em que se adquire a plena capacidade
civil. Então analise-se a redação das normas . A nova: todo homem
aos 25 anos adquire a capacidade civil; a norma antiga: todo homem
aos 21 anos adquire a capacidade civil.
Ora, sustenta-se que esta norma nova não retroage, porque ela
não atinge o efeito, a saber, a capacidade civil, mas apenas altera as
condições necessárias para a produção deste efeito, substituindo a
condição 21 anos pela condição 25 anos. Não é o efeito que é atingido pela nova norma; é a própria condição básica para a sua produção
que deixa de ser a idade de 21 anos e passa a ser a idade de 25 anos.
E mostra-se que isso é o que consulta a eqüidade e o senso jurídico
de cada um.
Um homem atinge os 21 anos; considera-se maior. Imediatamente ele lança-se na sua vida jurídica com o comportamento de homem capaz; começa a contratar, a vender e a comprar objetos; está,
pois, em condições de praticar todos os atos sem assistência do seu
pai, ou tutor. Estabelece-se comercialmente, age, enfim, em todos os
atos da vida civil como um homem capaz, mas, amanhã, surge uma
lei que diz: os maiores agora são os de 25 anos.
E evidente que não consulta ao senso jurídico de cada um, que
agora estes que já se comportavam como maiores, caiam em menoridade e venham a praticar atos jurídicos com todos os requisitos da
menoridade ou então reclame-se um tutor para ele. É coisa que o
senso jurídico de ninguém aprova.
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A teoria dá razão ao senso jurídico. O que a lei nova fez, não
foi alterar o efeito que era capacidade civil; o que fez, foi alterar as
condições para esse efeito e só se aplica, por conseguinte, daqui por
diante. Tudo o que diz respeito ao passado, se mantém tal qual estava,
porque o legislador não teve a intenção de modificar.
E claro que amanhã poderá surgir uma lei, emendando a maioridade e seja de opinião, com alguns, que a condição do legislador era
transformar tudo em menoridade de novo. Basta que a lei seja interpretada de novo, o que se diz é que a intenção do legislador se faz
necessário reguardar.
Eis que o legislador diz: todos os indivíduos maiores estão obrigados a prestar tais serviços. Por ex., a prestar o serviço militar ou
então: todos os indivíduos maiores estão isentos do serviço militar.
Maiores, no caso, são os que têm 25 anos .
Agora se se apresentarem como advogados, como procuradores
do Estado, querendo que alguns rapazes de 21, 22, 23 anos, que eram
maiores, no regímen da lei antiga, mas não o são na atual, prestem o
referido serviço militar, estaremos prontos a advogar o direito desses
moços, porque eles estão julgando que o que o legislador quis, foi
alterar a produção do efeito, por quanto é em torno do efeito que ele
construiu a nova obrigação.
Declarar a maioridade, no regímen da lei nova, não foi mais do
que de um artifício de que se serviu o legislador para produção de
efeito novo: sujeição ao serviço novo, sujeição ao serviço militar. O
que o .legislador ·realmente alterou, foram os efeitos produzidos, e não
ã simples condição em que esses efeitos se deviam verificar.
E questão, portanto, de análise da lei para verificar a intenção
em que se escudou o legislador.
Exemplo final: sai publicada uma lei e diz: a taxa de juros nos
contratos é de· 12% a/ a. Pergunta-se se os contratos anteriormente
estipulados com 15% e 20% devem ou não se reduzir a taxa nova.
Raciocine-se: qual é a causa? E o contrato. A observância dO'
que se estipulará produz o seguinte efeito: há um mútuo, uma quantia
nas mãos de outra pessoa, a qual fica obrigada a pagar a quantia
mutuada. e os juros que são, portanto, os dois efeitos· que decorrem
àa realização do mút\lO, de acordo com a lei anterior. Que faz a lei
nova? Altera as condições de produção deste efeito? Não. Declara
apenas que um dos. efeitos, o pagamento de juros, não poderá ultrapassar 12%. E uma lei que visa ao efeito, e não ao modo por que o
efeito· se produz.
Pode-se concluir, sem receio, que esta lei retroage e que, por-
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tanto, todos os contratos estipulados anteriormente devem ser reduzidos à nova tabela máxima.
Aí tem-se um esboço do critério que servirá para orientação do~
intérprete neste problema, mas, em todo caso, convém fazer-se logo a
crítica principal a que tal critério está sujeito, que ele oferece, porque há grande vulnerabilidade a erro do intérprete na distinção entre
o efeito e a produção do efeito.
Nem sempre é fácil distinguir entre o efeito e a condição de produção do efeito e também nem sempre é fácil saber se o legislador
visa a uma ou outra coisa.
De maneira que, este critério não resolve plenamente o problema
com a exatidão do branco e do preto, mas é evidente que tal critério
é o mais científico, pelo menos do que o do direito adquirido.
No critério do direito adquirido descarrega-se um sofisma.
Tem-se a noção de direito adquirido, independentemente da noção de irretroatividade da lei, e depois procura-se colocar a irretroatividade sobre o direito adquirido, quando, na maioria dos casos, o
que se passa, é o contrário. Atribui-se à relação jurídica a qualidade
de direito adquirido porque já nos certificamos de que a lei, naquele
caso, não retroage; é uma matéria em que o senso jurídico desempenha um papel importantíssimo, em que o homem vai guiado pelo
seu senso jurídico, de maneira que ele raciocina sobre os argumentos
em que se baseia.
São argumentos procurados a posteriori, para legitimar uma solução de cuja justiça ele já se convenceu. Numerosas vezes é possível
certificar-se disso, de que não se chegou a conclusão de que a lei é
irretroativa em conseqüência da aplicação de um critério, chegou-se a
essa conclusão, porque o senso de justiça o pedia, e depois se procurou
nas doutrinas o sufrágio de um bom argumento que permitisse sustentar racionalmente aquilo que intuitivamente já nos parecia ser a verdade.
O critério ora proposto não está isento desta mesma crítica. Convém que se medite sobre alguns casos concretos que se tenha ocasião
de encontrar, de acordo com aqueles já vistos, ou mesmo sobre alguns
que se imaginem e se verifiquem, se o critério funciona bem ou não,
e onde parecer que não funciona bem, será o assunto, objeto de
debate.*
Cássio, guiando um automóvel em excessiva velocidade, chocou-se com um muro e feriu uma criança. Deve agora pagar, a Tício,
duas indenizações: uma pelo muro, outra pelos ferimentos, pois a
• Seguia-se um problema de ordem prática, assim enunciado.
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criança é sua filha. Responde Cássio que nada deve, pois não houve
excesso de velocidade, o acidente foi casual; Tício é inquilino da casa
onde havia o muro, a criança era uma simples visita, e já decorreu
desse fato tanto tempo, que não é mais possível pedir a indenização.
Problema: 1.0 distinguir as preliminares e o mérito; 2. 0 as questões
de direito e as questões de fato .

CAPITULO

IX

INTERPRETAÇAO DAS LEIS

O problema da interpretação decorre de um outro mais geral,
que é o problema da aplicação da norma jurídica. Sabe-se que a
norma jurídica tem como sua finalidade principal a composição dos
conflitos surgidos entre particulares.
Essa composição é obra do juiz. O juiz é o órgão do Estado
preposto à função de compor os conflitos de interesses surgidos na
sociedade.
Como ele compõe tais conflitos? Aplicando-lhes a norma jurídica.
Há, portanto, na operação judicial, no ato do julgador, o esquema de um verdadeiro silogismo, em, que a premissa maior é representada pela norma jurídica, a qual rege um caso tipo, um caso abstrato.
A premissa menor é representada pelos conflitos de interesses apresentados ao juiz, por aquilo que, na linguagem judicial, chamamos
espécie, e a conclusão é dada pelo comando que o juiz emite sobre o
caso, aplicando a norma jurídica à espécie a considerar.
Aí se tem um esquema do que é a operação judicial.
Para julgar, o juiz é obrigado a criar, na espécie que lhe é submetida, numerosas distinções. :B raro que um conflito de interesses se
apresente contendo uma única controvérsia como, por ex., neste conflito ideal em que um homem quer cobrar de um outro, que não lhe
quer pagar. Na maioria das vezes a controvérsia se estabelece em
numerosos pontos, envolvendo aspectos diversos, até contraditórios, e
o juiz não poderá julgar se não estabelecer previamente uma ordenação do problema.
Necessário se faz, portanto, aprender a ordenar o problema, tal
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como o juiz e o advogado hão de fazê-lo. Antes de procurar a solução, antes de aplicar a norma jurídica, a primeira distinção que se faz
diante de uma controvérsia é a distinção entre a preliminar e o mérito .
A preliminar numa controvérsia é sempre uma questão de cuja
solução depende a admissão ou não, do debate sobre a controvérsia
principal.
Um exemplo para que se faça uma distinção clara. Um homem
apresenta a um juiz uma disputa a respeito do pagamento de uma
soma qualquer, mas, diz o réu, que é aquele contra quem a demanda é
apresentada, não moro aqui, não posso ser julgado por esse juiz, devo
ser julgado pelo juiz do lugar onde resido.

Qual é a primeira questão que o juiz tem de resolver?
Se ele é ou não competente para decidir a controvérsia . Se ele
concluir que é incompetente, declinará da decisão; mas, se ele decidir
que é competente, então examinará a controvérsia principal.
A competência do juiz, neste caso, é uma preliminar; a controvérsia é o mérito .
Outro ex., questionando-se sobre a validade de um testamento.
Entre os argumentos apresentados para saber se o testamento é válido
ou não, surge este: O presente caso deve estar regido pela lei francesa, porque o testador é francês. Então, de fato, antes de decidir-se
a controvérsia, tem-se que saber qual é a lei que se vai aplicar ao caso
e essa investigação toma o caráter de uma preliminar.
Sem resolvê-la, não se poderá entrar no mérito e, dentro mesmo do mérito, tem-se de distinguir duas ordens de questões: as questões de direito e as questões de fato .
Questões de fato são as que dizem respeito a circunstâncias naturais, a respeito das quais o juiz se informa, como qualquer homem,
pelo depoimento dos seus sentidos ou pelo depoimento de documentos
ou de testemunhas. Ex.: Pedro matou o seu sogro, deve ser condenado, com agravante. Diz, porém, Pedro: não era mais meu sogro . Em
primeiro lugar, não o matei; em segundo, não é meu sogro, porque já
me divorciei há algum tempo . Surgem então, aí, duas ordens de questões. A 1.a questão de fato: saber se Pedro matou; 2.a questão de
fato: saber se houve divórcio.
Não há aí questão de direito alguma. Trata-se, somente, de
saber se houve divórcio pronunciado e a única prova que se pede é
á sentença pro latada a respeito .
Agora, a questão de direito: saber se o pai da mulher de quem
nos desquitamos ou divorciamos, conforme o caso, ainda é ou não,
nosso sogro, essa sim, é uma questão de direito.
De maneira que, para boa resolução de uma controvérsia, sepa-
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ram-se de um lado, por ordens, as questões de fato, e, de outro, as
questões de direito .
Essa distinção é muito importante e considerada melhor através
do direito processual. Por ex.: há casos ém ·que só se pode recorrer da
decisão de um juiz para outro a respeito das questões de direito. As
questões de fato ficam esgotadas naquela instância, e há casos em
que um juiz julga o fato e o outro juiz julga o direito, como nas questões submetidas ao Tribunal doJúri.
De maneira que estas distinções são capitais, e um bacharel não
pode deixar de fazê-las com precisão. O problema já proposto envolve na controvérsia a preliminar e o mérito, as questões de direito e as
questões de fato.
Continuando o assunto, uma vez conhecida a espécie, uma vez
focalizada a controvérsia, o juiz tem de resolvê-la e para resolvê-la,
tem de aplicar uma norma jurídica.
Algumas vezes, entre a controvérsia e a norma jurídica existe
uma perfeita conveniência; existe uma adaptação justalinear como,
por ex., quando a norma jurídica diz: aquele que não pagar a dívida
no vencimento, ficará pagando depois juros de 6%. Surge unia pessoa
e não paga a dívida no vencimento . O juiz, chamado a pronunciar-se
sobre o caso, aplica a norma jurídica num ajustamento linear.
Outras vezes, porém, este ajustamento não ocorre, porque a norma jurídica, referindo-se, sempre a um caso tipo, não é perfeitamente
adequada a todos os casos variantes que se podem apresentar. E então nós precisamos apurar tudo num ajustamento entre a norma e a
espécie. Quando, por ex., a norma diz: aquele que não pagar no
vencimento a dívida, deverá, daí em diarite, juros de 6%, eis que,
contrai uma dívida para com outrem, mas não se combina um dia
certo para o vencimento. Na hora de saber se é devido ou não, o
juro estipulado pela lei, tem que fazer um trabalho de ajustamento dá
norma ao caso. Esse trabalho é objeto, então, de uma pesquisa, dé
uma indagação intelectual, e a essa indagação intelectual é que se
chama de interpretação.
·
Na interpretação das leis, que procura o juiz?
Diz-se sempre o juiz, porque a interpretação da lei é coisa para
o juiz.
·
Pode o cientista ou jurisconsulto interpretar a lei, inas · está sempre interpretando para orientar algum juiz, orientar alguma decisão .
De maneira que a interpretação é coisa judicial. É do domínió
da aplicação da lei e fora do domínio da aplicação da lei, as compo~ições de conflitos não existem de maneira nenhuma; o problema está
situado no domínio da controvérsia.
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Que procura o juiz, quando trata de interpretar a lei? Ele trata
de estabelecer o seu sentido e o sentido da lei é aquele que se chama
a sua vontade abstrata. *
Realmente, a lei, a norma jurídica nada mais é do que a expres·
são da vontade do Estado em face de certos conflitos de interesses,
em face de certas relações sociais. O Estado quer que o filho obedeça ao pai; quer que o devedor pague ao credor, quer que quem causa um dano, o indenize. A vontade do Estado que se enuncia abstratamente é consolidada na norma jurídica.
A norma contém essa vontade e que faz o juiz? Toma um caso
concreto, aplica-lhe a vontade do Estado, extraindo, por conseguinte,
aquilo que se pode chamar a vontade concreta da lei. Guarde-se isso
muito bem; essa é uma desssas observações chave, que eliminam depois um sem-número de problemas.
O grande Chiovenda, que é o reformador do processo moderno,
não achou melhor maneira de definir as finalidades do processo do
que esta. Diz ele, qual a finalidade do processo? Encontrar a vontade
concreta da lei . A lei é uma vontade abstrata.
Todas as vezes, porém, em que estamos diante de um conflito, pode-se perguntar o que quer a lei. Neste caso é indagar pela vontade
concreta.
A lei é a finalidade do processo e pode-se então fazer esse paralelo.
Que é a lei? E. a vontade abstrata do Estado em face de um
número indeterminado de situações jurídicas. Que é a sentença? E. a
vontade concreta da lei em face de uma certa situação .
Lei e sentença guardam então esta relação sistemática de que
não se poderá esquecer.
A lei é a vontade abstrata, a sentença é a vontade concreta . Na
lei visa-se a um tipo de conflitos; na sentença visa-se a um certo conflito e para passar da lei à sentença, passa-se por meio de um trabalho
que se chama a aplicação do direito, um trabalho que é o objetivo
fundamental do Juiz.
Ora, para passar-se da vontade abstrata para a vontade concreta
da lei, muitas vezes se precisa de um trabalho interpretativo e este
trabalho intepretativo é que se tem que conhecer a fundo, é que tem
de ser o próximo objetivo.
No estudo ora empreendido, esta colocação de como a lei é essencialmente uma vontade abstrata já esclarece muito os métodos de
interpretação.

* Veja-se nota anterior,

pg. 123.
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Um paralelo: Se combinar-se algo, e depois redigir-se um instrumento dessa combinação, pode acontecer que amanhã surja um conflito ao qual a combinação não se ajusta linearmente. De que modo se
procura interpretar a combinação? Investigando o que foi querido, o
que se teve em vista, para que fim, porque, com que intuito, em que
circunstância. Graças a isso, estabelecida será a vontade dos que combinaram e sabe-se então aplicá-la aos fatos concretos.
Note-se, porém, desde logo, que essa vontade procurada não ê
aquela sutil reserva mental que porventura se teve em vista e não
confessada, essa não importa; o que importa, é que, partindo da combinação, chegue-se a estabelecer uma vontade que seja legítima, que
seja aquela que normalmente se devia ter. Há de saber-se matemática,
suficientemente, para compreender-se o que vai ser dito - a vontade
que se procura aí é uma vontade algébrica. Quer dizer, não é a vontade que porventura esteja no fundo do espírito de cada um, é aquela vontade que, normalmente, se devia ter tido para chegar àquela
combinação .
Combina-se, por ex., que alguém tomará apontamentos para o
outro, em uma determinada circunstância, e com certa finalidade, e,
em seguida, surge uma coisa que não se sabe regular.
Pouco importa saber se alguém fez esta combinação: não tomar
apontamentos; não precisar fazer tais e tais coisas, eximir-se de tais
vantagens da obrigação .
O que importa é, sim, diante desta obrigação, que se apresente
por escrito, dizer qual deve ter sido esta vontade, a vontade abstrata,
e não a vontade que, de fato, só tenha existido no espírito de cada
um. Procura-se a vontade como valor algébrico, e não como valor
aritmético, como valor numérico .
Desde o momento em que é encontrada, dirá um, não foi essa;
dirá outro, nem essa, nem a minha tampouco, e responde-se: mas esta
é a vontade da combinação; esta é a vontade a que este texto da combinação se adapta, pouco importam as reservas mentais de cada um; é
alguma coisa de parecido o que se passa no domínio da lei.
O que se procura, não é o poder do ministro nem o do presidente
da República, que assinou o processo, a vontade que se procura, é
a vontade da lei. Quer dizer, esta vontade que se pode extrair
do texto legislativo, como é o pensamento compatível com ela, pouco
importando que o legislador tenha ou não desprezado · esta compatibilidade.
Esta podia ser um pouco difícil de compreender antigamente.
Hoje em dia isto é de uma compreensão imediata. Sabe-se que a lei
não é um produto arbitrário da mente do legislador. A lei é o produto
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de uma elaboração histórica, em que a consciência pessoal influiu,
muitas vezes, de um modo obscuro levando o legislador a certas inovações, a certos institutos, de que ele mesmo, muitas vezes, não tem
uma consciência completa. Pensa o legislador que quer isto, que a
sua intenção é esta, já a lei está respondendo a um estado de consciência comum, que visa muito mais longe, ou muito mais perto e
que, portanto, não se pode interpretar, descobrindo o pensamento
daquele homem, e, sim, investigando na própria lei, aquilo que constitui a sua consciência algébrica.
Isto já diziam os romanos, quando mandavam que se pesquisasse
a força da lei, a força da lei que chamam a isto, é esta sua vontade
distinta, este seu desejo de governar. *
A interpretação da lei é um instituto puramente científico.
Há casos em que uma lei interpreta outra e se tem, então, as
chamadas leis interpretativas. Mas aí não há interpretação no sentido
técnico da palavra. A nova lei é tão lei quanto a anterior e, por conseguinte, é obrigatória, mas a interpretação, essa é um trabalho doutrinário; é um trabalho a que o comentador, o juiz, o hermeneuta se
entregam lançando mão de todos os recursos intelectuais para penetrar nesse quid, a vontade da lei, a voluntas legis.
Costuma-se chamar a ciência da interpretação das leis de exegese,
também hermenêutica jurídica. São palavras sinônimas, embora hermenêutica esteja a indicar uma exegese mais difícil. Uma exegese
mais sutil, mas as palavras são sinônimas.
Interpretação das Leis - A posição da ciência jurídica moderna é a seguinte. Não há nenhuma regra para a hermenêutica; não há
nenhum princípio ao qual se deva considerar vinculado o intérprete.
O único princípio é este: descobrir a vontade da lei; é o contrário dos
antigos, que inventaram um sem-número de brocardos, um sem-número de brocardos e máximas jurídicas, que tratavam de aplicar, ora
uns, ora outras, como por ex.: ln claris non facit interpretatio. Outros diziam: Onde a lei não distingue, ao intérprete não é lícito distinguir. Onde a lei fala, quer; onde a lei cala não quer. Máximas de que
andavam repleto os antigos tratados, mas que todas já não têm o
menor valor; podem ser rejeitadas em bloco.
Não há brocardos interpretativos. O que se tem, é de procurar,
em caso por caso, a vontade da lei. Em alguns casos encontra-se
o nosso resultado aprovado por um brocardo; noutros, chega-se a um

* Juventus Celsus fr. 17 (D; I, 3), segundo o qua1, scire leges
non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem.
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resultado contrário a eles não há nenhum interesse, a não ser por
uma erudição.
Quais os processos de que se serve o intérprete para estabelecer
os fins, a vontade da lei, é o que se verá a seguir.
O primeiro processo é aquele que chamamos de processo de interpretação literal. A interpretação literal baseia-se no sentido das
palavras. :B também chamado interpretação gramatical.
Na interpretação literal ou gramatical, servimo-nos das próprias
palavras empregadas pelo legislador e trata-se de encontrar o seu sentido. Toma-se então a frase e procura-se ver o que o legislador quis
dizer, porque usou tal palavra, que é mais ou menos ampla; é uma
interpretação baseada sobre os dicionários.
Algumas vezes na interpretação literal se depara um problema
mais sutil; é quando o legislador usou uma palavra que, na linguagem
comum, tem um sentido e no direito, tem outro e então se precisa saber
se o legislador usou a palavra em senso técnico, ou se, pelo contrário,
empregou-a em sentido vulgar. Costuma-se dizer que na dúvida empregou em sentido técnico, mas nem mesmo esse deve-se aceitar, se
não se tem elementos para saber se empregou em sentido técnico, ou
vulgar. Deve-se procurar nos outros métodos interpretativos esclarecer
a dificuldade. Ex., diz o legislador: se a pessoa tal está de posse da
coisa, deverá ser feito o seguinte. Então, precisa-se saber se a pessoa
aí é empregada no sentido jurídico ou se é pessoa no sentido usual,
que se confunde com a simples detentora da coisa.
O método, porém, da interpretação por excelência é o método lógico ou racional. Para interpretar racionalmente a lei, é preciso tratar de procurar a vontade do legislador, investigando estes pontos em
que se baseia. Quando se diz vontade da lei, já esclarecido suficientemente esse aspecto precisa-se 1. 0 , extraindo as conseqüências das
várias interpretações possíveis; 2. 0 , descobrindo as finalidades ou o
fundamento da lei e 3. 0 , estudando as circunstâncias em que a lei
foi elaborada.
Extraem-se as conseqüências da lei, quando estabelecemos se há
duas ou três interpretações possíveis, e se estabelecem as práticas a que
cada uma delas nos levaria.
Pode-se ver que algumas das interpretações levam a conseqüências absurdas, ou a conseqüências contraditórias, e este é um argumento poderoso para rejeitar esta interpretação, pois que o legislador não
pode ter querido absurdo.
Aí está um brocardo que quase sempre é verdadeiro - o legislador não pode ter querido absurdo.
A interpretação procura, entretanto, a finalidade, ou o funda-
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mento da lei, quando se indaga a que efeitos práticos respondeu a
criação da lei.
Não se pode admitir uma interpretação que conduza a uma situação contrária à finalidade que a lei teve em mira.
Muitas vezes se tem que conjugar a pesquisa sobre o fim com a
pesquisa sobre as conseqüências . Primeiro se estabelece a finalidade
da lei e se deduz o que seja, - é isto. Agora se extraem as conseqüências e verifica-se quais as que são contrárias à finalidade e então
se tem aí restaurada a interpretação mais fiel, que mais convém, que
mais satisfaz. A interpretação que se faz baseada nos fins da lei, costuma chamar-se interpretação teleológica. Ela é uma investigação da
ratio legis.
A interpretação, porém, pode não se preocupar com a ratio legis,
e, sim, com a occasio legis. E o terceiro caso a que se referiu.
Preste-se agora, atenção às circunstâncias em que a lei foi feita,
às circunstâncias que cercaram a sua elaboração. Pode ter sido feita
num momento de guerra, num momento de crack bancário, por ter
sido feita quando certo abuso se verificava, em conseqüência de um
fato qualquer.
A lei pode ter a sua interpretação orientada neste ou naquele
sentido. E a occasio legis. Então já se viram dois métodos de interpretação: o literal e o racional ou lógico; este último, fundado no exame de três elementos, as conseqüências, os fins e as circunstâncias das
leis.
Veja-se um outro método de interpretação. :B a chamada interpretação sistemática, que é aquela que se precisa situando a norma
que precisamos interpretar.
No sistema da lei ou no sistema do direito positivo, em geral,
não é fácil precisar muitas vezes o alcance de certas normas jurídicas.
Então veja-se se a colocação dessa norma, no sistema da lei, esclarece
alguma coisa, por estar antes, ou depois de uma outra norma, por
estar em relação com uma outra que lhe completa o sentido, por estar
num certo capítulo, em vez de noutro.
Muitas vezes, o que esclarece o sentido da norma, a respeito da
qual se tinha dúvida, é a interpretação sistemática. Não raro, a interpretação sistemática vai mais longe e obriga-nos não só a pesquisar a
posição da norma numa lei, mas em todo o sistema de direito positivo
se encontra um campo importantíssimo de pesquisas desse gênero, especialmente nas relações entre o direito penal e o civil.
Não raro, certos institutos de direito penal, certas normas penais,
são obscuras, e só se lhes pode completar o sentido, recorrendo a uma

SAN TIAGO DANTAS

141

relação de sistemas que aqueles institutos ou normas guardam com
institutos ou normas de direito civil.
Havia no Código antigo uma coisa muito importante, na caracterização da apropriação indébita. Tinham-se certas dificuldades, as
quais para poder-se resolver, se recorria à conceituação da posse e
da detenção em nome alheio no Código Civil. São interpretações em
que se faz remissão de uma lei e outra.
4. 0 método de interpretação. E a interpretação Histórica Não se funda na occasio legis; não é essa, é aquela que se faz considerando-se a evolução de uma instituição através de leis que se sucederam, que se foram revogando.
Muitas vezes se vê que uma lei conservou a respeito de um instituto as características da lei antiga e a dificuldade que então se experimenta na lei nova podem-se resolver recorrendo à lei antiga. Vai-se
à lei antiga e lá se encontra, e completando-se o problema.
Outras vezes, pelo contrário, a lei nova revogou a antiga e não
se tendo uma maneira de, dentro da lei nova, esclarecer bem o sentido
de uma norma, diz-se que se verá como era na lei antiga.
Ora, a lei nova inverte a interpretação que se deve à lei antiga e,
então, nesta norma se tem que adotar tal norma, porque se não fora
assim, não teria havido modificação .
Recursos desta ordem é que constituem o material do intérprete.
Todos estes métodos aplicam-se juntos. Deve-se recorrer a todos
eles e sempre que possível também aos trabalhos preparatórios, os
quais não têm valor de interpretação autêntica, mas têm muito valor
de interpretação histórica, saber como a lei foi discutida, como foi
·wtada.
Quantas dificuldades do Código Civil se esclarecem, recorrendol'>e aos trabalhos preparatórios, às discussões na Câmara, onde se elucidam muitas vezes um problema no campo da interpretação histórica, não no campo da interpretação autêntica, não supondo que a
vontade de um deputado numa discussão seja para o intérprete aquela
que deve preponderar por uma espécie de argumento de autoridade, e,
assim, terminada a aplicação dos métodos, pode-se obter uma interpretação!
Esta interpretação pode ser de espécie vária e então precisamos
estudar as várias espécie de interpretação .
Tem-se a interpretação ampliativa, a interpretação restritiva, a interpretação analógica, e a interpretação a contrario.
Interpretação ampliativa - Algumas vezes o legislador, na redação da norma jurídica, diz menos do que queria dizer. Pretendia ele
abranger um grande número de casos, mas usou expressões que pare-
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cem abranger menos. Nesse caso, a nossa interpretação vem restabelecer a amplitude do pensamento do legislador; vem ampliar a lei.
Tem-se aí a interpretação ampliativa. Diz uma lei: amanhã todos
os homens do Brasil estão obrigados a declarar quais os serviços que
podem prestar em tempo de guerra, e imediatamente surge a pergunta: só os homens, ou as mulheres também?
Tem-se que interpretar, porque a palavra homem aqui pode ser
tomada tanto no sentido de pessoa do sexo feminino, como para indicar as pessoas físicas em geral.
Vai-se interpretar este tipo de lei. Pode-se recorrer ao método
gramatical que nada nos diz. Ao método lógico, a ver se este é que
vai dizer alguma coisa - quais são as finalidades desta lei?
Apraz ao Estado saber os serviços que pode retirar dos cidadãos:
podem as mulheres prestar serviço em tempo de guerra? Podem e, por
conseguinte, deve-se compreender que estão compreendidos homens
e mulheres.
E uma interpretação ampliativa da lei.
Outras vezes é o contrário, tem-se de restringir, porque o legislador usou palavras tão amplas, que ultrapassam, no seu sentido, o
alcance do seu pensamento, quando, por ex., o legislador diz: os segredos de fabricação de tal material só podem ser revelados a brasileiros
natos ou natos e naturalizados. Então, por meio de uma interpretação pode-se chegar à conclusão de que a finalidade da lei estará burla··
da, se permitir-se a revelação a brasileiros naturalizados, porque o que
o legislador quer, é evitar que estrangeiros, não inteiramente solidários com o interesse nacional, venham a se informar daqueles segredos
e então se terá de restringir isso a brasileiros natos .
A nossa interpretação, nesse caso, é restritiva. O legislador, nesse
caso, disse mais do que queria dizer. Nossa interpretação repõe os limites e o alcance da lei nos limites da vontade.
Algumas vezes, porém, não é possível regular um caso nem com
sentido ampliativo nem restritivo, precisamente porque o caso cai fora
da lei e diz, por ex., que - só os brasileiros natos podem saber os
segredos da indústria relacionados com a segurança nacional. Amanhã alguém suscita esta dúvida: mas há alguns segredos agrícolas que
também estão relacionados com a segurança nacional.
Já se têm dúvidas se poderemos aceitar uma interpretação extensiva do termo indústria e, então, se diz que à indústria manufatureira
não cabe interpretação extensiva nem restritiva. Ocorre o seguinte:
não há norma jurídica para este caso; entretanto sente-se que as mesmas razões jurídicas que levaram o legislador a proibir a divúlgação
dos segredos de indústria, não podiam deixar de pesar no seu espírito,
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para proibir a divulgação dos segredos agrícolas, pois os mesmos interesses estão em jogo .
De maneira que, embora não se conheça o caso especificado na
lei, temos certeza da voluntas legis, certeza de que a lei o incluiria e
essa é então a hipótese em que se faz a interpretação analógica: tomase a lei aplicando-a a este caso único. E um caso, então de voluntas
legis, estendido pelo critério analógico. E muito difícil dizer o que ê
analogia, e até algo de muito sutil. Um filósofo brasileiro, Paulo
Augusto Penido, escreveu até um tratado, que é interessante mesmo
para o jurista, embora o problema esteja colocado no campo filosófico.
Pode-se dizer que a analogia é um critério de transposição harmônica de uma norma jurídica.
Há casos que não são por ela regulados. De fato, o quid essencial da analogia é esta harmonia entre as duas decisões. Escusado
qnerer precisar mais; dizer harmonia é um conceito muito vago.
Em verdade, é vago, mas não há outro. Se se quiser conceito
mais restrito, pode-se mostrar sempre que ainda há casos de analogia
que não se enquadram bem nesses conceitos.
E esta harmonia que deve existir entre a maneira de regular alguns casos e a maneira de regular outros, que constitui fundamento
essencial à razão de ser da analogia. Transpõe-se uma norma a casos
que, não são regulados, quando sentimos que esse não é exame, haverá
uma desarmonia no seio do sistema positivo.
Os antigos distinguiam duas analogias, a legis e a juris .
Diziam que analogia legis era quando a norma jurídica se aplicava à mesma matéria; não se aplicava àqueles casos, mas a mesma matéria, nesta hipótese, se teria analogia legis, proibição de divulgação, etc.
Analogia juris é quando nem sequer a lei se aplica à mesma matéria, e sim à matéria diversa . Encontra-se esta proporção e visa-se
à aplicação harmônica, quando, por ex., para resolver um caso de
direito de família, de direito operário, recorre-se analogicamente a alguma coisa que trata da disposição para as relações entre pais e filhos~
ou quando, para resolver-se uma questão que se coloca no domínio~
imagina-se no domínio fiscal, no domínio dos impostos, recorre-se a
algum caso que a lei estabelece para os direitos reais, para as coisas.
alheias, para a hipoteca, pensando que o imposto grava o imóvel como
ônus real e que, portanto, é motivo para essa disposição analógica.
Não há motivo para muitas atenções neste ponto; não há diferença prática nenhuma. Só há motivo para distinguir, na teoria, quando
(;Sta distinção pode se fazer na prática .
Na verdade, têm-se muitos graus de analogia, que representam

144

PROGRAMA DE DIREITO CIVIL

uma transposição quase mediata, como no exemplo que se deu da proibição de divulgação de segredos de indústria agrícola, e casos que vêm
de mais longe e em que, portanto, a analogia é discutível.
Quando a interpretação é contrária, é curioso que ela guarde
como parentesco com a interpretação analógica.
Sai amanhã uma norma que diz: os estudantes de direito têm tal
regalia. Não concede essa regalia aos estudantes de medicina ou de
engenharia. Então pergunta-se: pode-se ou não, estender a regalia aos
estudantes de engenharia e medicina? Têm-se duas maneiras de raciocinar; ou se diz, por analogia, que pode se estender a regalia, ou se
dirá a contrario, não, porque se a lei só estabeleceu para o estudante
de direito, quando podia ter estabelecido para os estudantes do ensino
superior em geral, e não o fez, então é porque a lei é contrária. Quis
excluir aqueles outros.
Existem estas duas hipóteses. Pergunta-se: como nos guiamos
nesse caso? Não se devem guiar por aí nesse caso, porque, nessa hipótese, a analogia e o argumento a contrario não são métodos de interpretação, são resultados dela, são espécies. Que se tem de fazer? Interpretar a lei com os métodos, com o gramatical, racional, histórico
e depois chegar-se à conclusão de que a lei é ou não aplicável neste
caso analogicamente.

CAPITULO

X

RELAÇOES JURIDICAS

O homem, na sua vida social, entra em relação com os seus semelhantes e essas relações podem ser de dois tipos: ou relações de
cooperação ou relações de concorrência.
Os homens estão em relações de concorrência, quando cada um
deles persegue o mesmo objetivo do outro; cada um se propõe fazer
exatamente a mesma coisa que o outro, e não colaboram entre si.
Podem as relações ser de cooperação, quando os seus esforços se
combinam na obtenção de um resultado comum.
Numerosos atos da vida social podem ser classüicados como atos
de cooperação e outros como atos de concorrência.
A compra e venda, por ex., é um ato de cooperação. Um colabora com um objeto e outro paga o preço. A relação entre vizinhos
é uma relação de concorrência, porque um não ajuda em nada ao
outro. Cada um quer gozar plenamente os direitos de propriedade; os
dois direitos de propriedade florescem paralelos e a situação entre eles
é, portanto, de concorrência.
As relações que se estabelecem entre os homens, com fim de cooperação, ou com fim de concorrência, são múltiplas, inesgotáveis e
algumas delas são completamente irrelevantes para o direito. Outras,
pelo contrário; são qualificadas pela norma jurídica, como, por ex.,
quando um homem pede a colaboração de outro num trabalho intelectual ou mesmo nas simples relações de amizade, formam-se muitas vezes relações complexas e em que a única norma de conduta obedecida
pelo homem é a norma ética ou a norma de cavalheirismo ou mesmo
algumas normas ditadas pelo interesse econômico ou político .
Outras vezes, porém, a relação que se estabelece interessa o di-
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1eito, ou porque a norma jurídica manda que a relação seja construída daquele modo, ou porque a norma jurídica atribui certos efeitos
áquela relação de fato, ou, então, porque a relação contraria expressamente a norma, e, esta, por conseguinte, passa a tirar dessa relação
efeitos reparatórios!
Todas as vezes em que uma relação social é especialmente qualificada pela norma jurídica, chamamos tal relação de relação jurídica.
Note-se, então, que a relação jurídica, é sempre uma relação social. o
que vale dizer, é uma relação entre os homens; não é relação jurídica
aquela entre o homem e a coisa, embora alguns pretendam que os direitos reais, principalmente os de propriedade, são relações entre o
homem e a coisa, mas não é tal. No seio de uma relação jurídica, pode
se estabelecer, francamente, uma dependência qualauer, entre uma
coisa e a vontade de uma pessoa, mas esta dependência, esse interesse, que oodem prender a coisa ao homem, não fazem parte da relação iurídica.
Na relação jurídica, temos sempre em vista dois homens, ou
muitos homens, podendo os objetos do mundo inanimado constituírem
o motivo de um interesse ou o objeto dessa relação.
Pode-se materializar isso em alguns exemplos, para que se compreenda com clareza . Suponha-se que uma pessoa faz a outra um empréstimo; daí nasce uma relação jurídica. A norma jurídica manda
que o tomador do empréstimo pague, com certos deveres e condições. Esta é uma relação que se estabelece entre duas pessoas, o credor e o devedor.
Agora, imagine-se que um imóvel, por ex., qual é a relação jurídica que se estabelece?
E uma relação entre o dono, titular do direito de propriedade, e
todos os indivíduos que não são proprietários, os quais assumem, perante ele, um dever, o dever de se absterem de qualquer ingerência
naquela coisa. Os outros indivíduos não podem interferir naquele objeto, senão, com licença do dono.
Já se estudou a propriedade, no direito romano. Sabe-se que
muitos autores definem a propriedade como um direito de exclusão, o
direito que tem alguém de excluir todos os outros membros da sociedade das vantagens de uma certa coisa .
Quer dizer: não há nenhuma relação jurídica que não se conceitue como relação entre pessoas, como relação entre duas pessoas,
ou como relação entre o titular e todas as outras pessoas, que se encontram naquele grupo social.
Analise-se, agora a relação jurídica. Veja-se o que nela se en-
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contra . Em toda a relação jurídica encontram-se dois elementos: um
direito e um dever.
O dever contendo a relação jurídica está qualificado por uma
norma de comando . Quer dizer, por uma norma que manda que se
faça, ou que não se faça alguma coisa . O dever é justamente isto que
se deduz do comando da norma. Por ex., no caso, há pouco citado,
alguém empresta uma quantia a outrem e, daí, nasce o dever de pagar
aquilo que tomou emprestado .
A norma jurídica, no caso, manda pagar, de maneira que o dever
aí é aquele mesmo comando ditado pela norma e que se objetiva, que
se concretiza na pessoa do devedor .
Nas normas, porém, que se limitam a atribuir certos efeitos jurídicos a um ato ou a um fato, o dever que nasce na relação jurídica é o
dever de respeitar os efeitos previstos na norma.
Quando a norma manda que só é proprietário o indivíduo que
praticou tal ato, o dever que surge é o de respeitar a propriedade daquele titular; é o dever de respeitar os efeitos causados pela aplicação
da norma de respeitar os efeitos decorrentes da aplicação ou da violação da norma .
Destarte se um homem causa um prejuízo a outro, forma-se entre
eles uma relação jurídica em que um está obrigado a pagar a outro
uma certa indenização . O dever que existe no seio desta relação é o
dever de respeitar os efeitos da violação da norma jurídica . Sempre
se tem na relação jurídica, um dever.
Em toda relação jurídica encontra-se como seu elemento fundamental, como seu elemento básico, um dever que se chama dever jurídico. Esse dever se deduz da própria norma jurídica que qualifica
aquela relação . Ou é o dever de fazer aquilo que a norma ordena,
quand" a norma contém o comando, ou é o dever de respeitar os
efeitos jurídicos da norma, quando a norma se limita a atribuir efeitos
jurídicos, ou, então, quando a norma foi violada, a esse dever corresponde um direito de uma outra pessoa. O direito de quê? O direito
de exigir o cumprimento do dever, nada mais do que isto.
Tomando-se assim, a relação de crédito, que é a mais simples
que se pode imaginar, um homem deve a outro certa quantia. Qual é
o dever nessa norma jurídica? O dever de pagar. Qual é o direito? O
direito de exigir.
Tome-se, agora, o caso da propriedade . Qual é o dever? O
dever de respeitar aquele objeto e nele não se ingerir. Qual é o direito? O direito de exigir esse respeito da partt: de todos os indivíduos.
Tome-se outro exemplo: a relação que se estabelece entre o inquilino e o senhorio. Qual é o dever do senhorio? Garantir ao inqui-
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tino o uso pacífico da coisa. Qual é o direito do inquilino? O direito
de exigir do senhorio o cumprimento desse dever.
Em muitas relações jurídicas encontram-se mais de um direito e
mais de um dever, porque podem-se decompor essas relações em várias
pequenas relações simples e então se diz que a relação jurídica é complexa, porque nela se podem encontrar vários deveres que correspondem a vários direitos independentes.
O exemplo que se acabou de fornecer, do inquilino e do senhorio, é muito ilustrativo. Aí está uma relação jurídica complexa.
Cuide-se de decompô-la. Qual é o dever do senhorio? Garantir
o uso pacífico da coisa, a que corresponde o direito do inquilino de
exigir esse dever .
Qual o dever do inquilino? Pagar o aluguel.
Qual o outro que corresponde ao senhorio? O de exigir que o
inquilino pague o aluguel e outro dever ainda do inquilino, é fazer no
prédio os pequenos reparos causados pelo mau uso .
Qual o direito do senhorio? Exigir que estes reparos sejam feitos.
Outro dever do senhorio: é fazer os reparos causados pelo uso ordinário e o direito do inquilino exigir que esses reparos sejam feitos.
Citam-se os mais evidentes, pois ainda há outros.
De maneira que o direito, na relação jurídica, é uma decorrência do dever. Alguém tem o dever de uma determinada conduta e a
pessoa a quem essa conduta aproveita, tem o direito de exigir que o
dever seja cumprido.
O dever pode se apresentar sob três aspectos: em 1.0 lugar pode
consistir no dever de fazer alguma coisa. Por ex., aquele que tomou
empréstimo tem o dever de pagar; aquele que locou seu serviço, tem
o dever de prestá-lo ao seu empregador. Veja-se agora uma variante
do dever.
O dever pode consistir, por ex., em sofrer alguma coisa e não
em fazer alguma coisa e se encontram exemplos numerosos no campo
das servidões. Tem, por ex., um vizinho, o direito de atravessar o prédio de outro para sair de sua própria casa; aquilo que se chama a
servidão de trânsito. Qual é o dever? O dever é o que tem o senhorio de sofrer este trânsito, de permitir que o vizinho atravesse o seu
próprio imóvel.
Ele não está, aí, obrigado a fazer algo; ele está obrigado a uma
paciência; está obrigado a sofrer este ato e mesmo se tiver-se direito
de abrir uma janela que olhe para dentro do prédio do vizinho, o dever
dele é sofrer esta janela, e o direito é exigir que ele sofra essa circunstância.
Estes dois aspectos ainda não decidem das aparências com que o
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dever se pode apresentar. Pode ainda o dever se apresentar como um
ato de simples abstenção. Nem existe um facere nem existe um pati,
o que existe é uma abstenção.
Pode-se, por ex., ter o direito a que uma outra pessoa se abstenha de praticar um ato que, normalmente, todo homem pode praticar.
Isto corre muito nas chamadas obrigações de não fazer, quando, por
ex., um homem se obriga a não construir mais alto. Combina alguém
com seu vizinho que ele não construa a casa mais alto que certo nível,
a fim de que não perca uma vista.
A que fica ele obrigado? Qual é o dever? Não é nem sofrer alguma coisa nem fazer; é apenas abster-se de um determinado ato. De
modo que, em todo dever se pode encontrar, ou um fazer ou um sofrer,
ou um abster-se. São os três aspectos pelos quais o dever se pode
apresentar.
O direito, porém, este sempre se nos apresenta sob uma feição
única . :E: sob a feição de pretensão jurídica que é esta expressão de
que dispõe o titular do direito, para que o dever seja cumprido, pois
ele pretende o cumprimento do dever, e isto é que é a essência do direito . A esta pretensão jurídica, que é a essência do direito, no seio
da relação, chama-se direito subjetivo.
Pode parecer que o direito subjetivo não se limite a esse aspecto
da pretensão jurídica .
Dir-se-á, então, que se pode dizer do proprietário que a única
coisa que ele tem, como direito, é a pretensão a que os outros não
lhe perturbem o gozo da coisa? Evidentemente não. O proprietário
pode gozá-Ia, quebrá-la, jogá-Ia fora, enfim, tem tal vastidão de
poderes sobre a coisa, que não parece se possa esgotar o direito nesta
simples pretensão jurídica, que é a abstenção das pessoas que se encontram na sociedade.
Mas se meditar-se bem, ver-se-á que todos estes exemplo de
poderes que representam a parte propriamente mais util da propriedade, juridicamente não têm tanta importância, pela simples razão
de que eles não podem ser violados nem tampouco apresentados em
juízo.
Senão veja-se . Chama-se a esse complexo de poderes, que o proprietário tem sobre a coisa, de gozar, dispor de tudo isso, de senhorio,
se é proprietário sobre a coisa . E não é só o proprietário que tem senhorio, pois muitos outros direitos dão lugar a um senhorio.
O usufruto dá lugar a um senhorio e os próprios direitos de personalidade, o direito ao próprio nome, o direito de ir e vir, o direito à
liberdade, tudo isto dá lugar a um senhorio além da pretensão jurídica.
Veja-se, então, porque se diz que a importância está na pretensão
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jurídica, e não no senhorio. Por uma razão muito simples: não se
pode conceber um senhorio violado e apresentado em juízo para pedir
proteção. Não se pode, por ex., imaginar que um homem se apresente
a um tribunal para pedir que se lhe assegure, morar na sua casa ou
sentar-se na sua cadeira; pois só se pode admitir isto no caso de alguém estar querendo morar na casa ou sentar-se na cadeira, porque,
nesse caso, sim, o homem apresenta ao tribunal a sua pretensão jurídica, que é a exclusão de toda ingerência no seu direito.
Mas os atos de disposição, os atos de uso, os atos de senhorio,
estes, em si próprios, não podem ser válidos, esses, em si próprios,
não podem ser protegidos .
Um homem não pode comparecer a um tribunal -pedindo que se
lhe assegure o direito de casar, a não ser que alguém esteja lhe cortando a liberdade e apresente então a sua pretensão jurídica a que ninguém lhe perturbe a liberdade. Um homem não pode ir a um tribunal
pedir o direito de testar, de fazer o seu testamento, porque a única
coisa que poderá alegar, é que alguém está lhe impedindo que teste.
Neste caso, o que está sendo protegido não é o senhorio que
estes direitos envolvem; é a pretensão jurídica; não é de modo algum
esse aspecto, economicamente, mas juridicamente secundário, que o
direito contém, e que, na propriedade, por ex., se costuma exprimir por
poder de uso, gozo e disposição .
Direito Subjetivo. - Quando se tem direito subjetivo, pode-se
identificá-lo logo por três elementos: em 1. 0 lugar, porque a esse direito corresponde um dever; em 2. 0 , porque esse direito é violável, o
que quer dizer que a parte contrária pode violar esse direito, deixando
de cumprir o dever; e, em 3. 0 lugar, porque o titular do direito pode
ter a iniciativa da coerção. Esse direito é coercível e o titular dele
pode coagir a parte contrária a cumprir o seu dever . Se faltam esses
três elementos, não se tem direito subjetivo, não se está diante de um
caso de direito subjetivo.
Veja-se então um exemplo em uma norma jurídica. Veja-se o
exemplo fornecido anteriormente. Uma norma jurídica surge e declara
que todos os moradores de uma rua são obrigados a plantar uma árvore na frente da sua respectiva casa, para que todos se beneficiem da
arborização. Surge imediatamente em cada qual o dever de plantar uma
árvore, mas surge também um interesse fundamental, o interesse em
que a rua seja arborizada.
A arborização ainda é um interesse pequeno. Pode-se imaginar
um outro ainda mais aprazível. Acontece que um proprietário planta
a sua árvore e ninguém o faz, e então pergunta-se: pode ele exigir
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que os outros cumpram o seu dever, para que o seu interesse atue?
Não pode, pois não se está diante de um direito coercível por iniciativa do titular; mas a autoridade pública, esta, sim, pode coagir cada um
a plantar a árvore que lhe compete, embora não exista, no caso, um
direito subjetivo, por lhe faltar a coercibilidade por iniciativa do
titular.
Só quem pode ter essa iniciativa é o poder público que, no caso,
está tutelando um interesse geral de que todos se beneficiarão.
Tem-se um campo importantíssimo de interesses que não dão
lugar a direitos subjetivos.
Não se pode mover uma ação contra o vizinho para que ele ponha
a casa no alinhamento, embora se tenha interesse na rua, no seu aspecto aprazível, etc. Também não se pode obrigar os vizinhos a certas
providências no interesse da moradia comum; estes só podem estar
obrigados quando tiver surgido entre um e outro esta relação jurídica
que faz com que um tenha um dever para com o outro, e faz com que
surja este direito subjetivo. Esta é a característica fundamental da noção de direito subjetivo.
Há numerosas situações criadas pela norma jurídica em favor
de uma pessoa, que precisam ser cuidadosamente distinguidas do direito subjetivo.
Trata-se ainda, a seguir, de distingui-las uma por uma, e, depois,
proximamente, voltar-se-á à noção de direito subjetivo, para ver
as várias teorias que existem a seu respeito e de sua classificação.
Impõe-se de imediato distinguir o direito subjetivo de certas
situações a quem nele muito se assemelham.
Faculdades Jurídicas - A primeira coisa que se precisa distinguir em direito subjetivo é aquilo que se chama a faculdade jurídica.
Alguns autores não chamam faculdade jurídica; chamam direito positivo, mas, justamente, adota-se esta expressão faculdade jurídica, por
parecer certo que, neste caso, não existe direito subjctivo. O que
existe é uma mera faculdade.
As faculdades jurídicas decorrer das normas que atribuem efeitos
jurídicos a certos atos praticados pelo homem.
Já se conhecem estas normas e já se estão bem familiarizado
com elas.
Há certas normas jurídicas que atribuem aos atos praticados
pelo homem certos efeitos jurídicos. São essas normas que permitem
que os indivíduos, mediante a prática desses atos, apurem os efeitos
jurídicos nelas consignados e, então, cada homem tem o direito de
praticar aqueles atas e de, através deles, produzir os seus efeitos.
O homem pratica um ato jurídico qualquer e, com isso, produz
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os seus efeitos em juízo. O homem tem o direito de contratar, tem
o direito de fazer testamento, tem o direito de se casar, tem o direito
de prometer recompensa. Tudo isso são faculdades de que o homem
está revestido e que o habilitam a praticar atos produtores de efeitos
jurídicos.
Nenhuma dessas faculdades merece o nome de direito, não têm
as características de direito subjetivo, pois quando se diz, por ex.,
que se tem o direito de cobrar a dívida que fulano tem para alguém,
quando se diz que se tem o direito de contratar com fulano o aluguel
desta casa, está-se empregando a palavra direito em cada uma dessas
duas locuções em sentido radicalmente oposto.
No primeiro caso, quando se diz: que tem alguém o direito de
cobrar a dívida de fulano para como merece, é como se dissesse
que se tem direito subjetivo. Que significa isso? Significa que, ao
direito de um, corresponde, da parte do outro, um dever, o dever de
não pagar e que esse direito pode ser violado.
Que acontecerá, no caso dele não pagar? Se ele violar o direito,
vai-se a juízo promover a reintegração do direito, coagindo o devedor
a cumprir o seu dever mediante a aplicação de sanções e, na segunda
frase, quando se diz que se tem o direito de contratar com fulano
o aluguel desta casa, é como se dissesse se tem a faculdade jurídica
de contratar; primeiro, porque no caso a um direito não corresponde
um dever, pois ninguém tem o dever, tem o direito; ninguém está
compelido a isto, e segundo, porque este direito de contratar não
pode ser violado e não pode ser violado, porque ninguém tem dever
para com aquele que tem a faculdade de contratar.
Por conseguinte, quer contrate, quer não, não se viola em coisa
alguma o direito, pois conserva-se sempre o direito de contratar.
Diz alguém que quer vender um relógio. Este direito é inviolável, porque ainda que todos se recusem a comprá-lo, não estão
violando o direito, de quem pretende vendê-lo, visto que não têm o
dever, nem tampouco estão diminuindo a possibilidade de vender tal
relógio. Amanhã, o nosso direito, está sempre intacto; é uma faculdade jurídica, e não um direito e por essa mesma razão que é inviolável, é incoercível por iniciativa do titular. Não se pode por ex., ir
a juízo pedir tutela para vender o relógio porque não é necessário;
esse direito não pode ser violado, não pode ter necessidade de reintegração. Apenas se pode é dizer que alguém está impedindo de
vender o relógio por meio de medidas cerceadoras da liberdade e o
que vai reclamar-se em juízo é proteção para a liberdade, e não
para a faculdade de vender.
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Claramente sabe-se então como se diferenciam o direito subjetivo de uma faculdade jurídica.
Classificação das Faculdades Jurídicas - Podem-se classificar
as faculdades jurídicas como se verá a seguir. Classificam-se conforme a natureza dos efeitos que elas podem produzir.
Em 1.0 lugar tem-se a faculdade de constituir certos efeitos
jurídicos, como, por ex., a faculdade de testar, a faculdade de contratar, a faculdade de casar; em 2.0 lugar, a faculdade de extinguir
certos efeitos jurídicos, por ex., a faculdade que tem um sócio de
promover a dissolução da sociedade, a faculdade que tem um condômino de extinguir o seu conélomínio, são faculdades, não são direitos subjetivos. Em terceiro grupo, as faculdades de modificar os
efeitos jurídicos, alterar o contrato, emancipar o menor e assim por
diante; e em quarto, as faculdades de transmitir a outrem certos
efeitos jurídicos .
Podemos ainda desdobrar este 4. 0 grupo em um segundo para
nele incluir a faculdade de alienar, a faculdade de transmitir créditos, etc., tudo isso são meras faculdades.
Distinção entre Direito Subjetivo e Qualidade Jurídica- Faça-se
agora uma distinção final, que é a distinção entre direito subjetivo
e a qualidade jurídica.
O homem ainda comparece na vida social revestido de alguns
atributos que lhe permitem praticar certos atos jurídicos, que lhe
permitem exercer as faculdades de que ele é portador. Esses atributos, em si próprios, não constituem nem direitos subjetivos, nem
faculdades jurídicas; são, por assim dizer, os pressupostos dos direitos subjetivos ou das faculdades. Aderem a personalidade do titular,
e, por isso, são chamados qualidades jurídicas; elas é que estabelecem
a posição do homem no mundo jurídico.
Das qualidades jurídicas decorrem as faculdades que ele é capaz
de exercer e, muitas vezes, sua possibilidade de exercer, ou não, os
seus direitos subjetivos. O estado de família, por ex., é uma qualidade
jurídica; ser irmão, ser parente. O estado de cidadania é outra
qualidade jurídica. De um modo geral o status é uma qualidade
jurídica e fazem parte das qualidades jurídicas até mesmo certas
posições mais transitórias que, para diferenciar-se das posições
permanentes, se fazem parte da qualidade; chamam-se mera condição
jurídica, por ex., a condição de funcionário, a condição de juiz, constituem condições jurídicas, pois estão dentro da economia da qualidade jurídica e aí se tem, então, uma distinção completa entre o que
se chama direito subjetivo, mera faculdade e qualidade jurídica.
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O livro ideal para o estudo desse problema é o de Ferrara, Diritto
Uvile Italiano, vol. I, e único publicado.

CAPITULO

XI

CLASSIFICAÇAO DOS DiREITOS SUBJETIVOS

Antes de entrar-se no estudo da classificação dos direitos subjetivos cumpre voltar ao próprio conceito de direito subjetivo para
que se tome conhecimento das numerosas teorias que foram apresentadas pelos escritores afim de explicar essa categoria jurídica.
A noção que se tem do direito subjetivo, dentro do quadro já
estudado, é uma noção rigorosamente dogmática e ela serve admiravelmente ao civilista, o único que a emprega no raciocínio técnicojurídico. Mas examinando-se o assunto, de um ponto de vista mais
filosófico, os autores têm procurado descer à substância mesma do
direito subjetivo e, para isso, apresentam certas idéias que estão em
formal antagonismo como a orientação que se seguiu até aqui, no
estudo da parte geral do direito.
Preciso é, portanto, que se tome, então, consciência desse antagonismo e que se forneça, depois, a respeito, um juízo seguro.
Muitos escritores opõem ao direito objetivo o direito subjetivo.
Direito objetivo são as normas, direito subjetivo essa faculdade, de
que o titular se vê revestido, e que faz com que ele exija o cumprimento de um dever de outrem para com ele.
Por isso, costuma-se dizer que o direito objetivo é norma agendi,
e que o direito subjetivo é facultas agendi; mas, a sua compreensão
nas relações entre a norma e a facultas é muito diversa daquela que
até aqui se esposou no nosso curso. Dizem tais escritores que o
homem, em sociedade, se o considerar-se num momento anterior ao
aparecimento da norma jurídica, tem direito a tudo aquilo que a sua
natureza requer e que os princípios morais sobre que se funda a
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convivência social, criam para o homem uma esfera de disponibilidades que já constitui o seu direito subjetivo.
Acontece, porém, que essa esfera colide com a de outros indidíduos que estão vivendo na mesma sociedade e, para traçar, então,
os limites à vontade de cada um, cria-se a norma jurídica, a qual
tem, portanto, essa função principal: traçar os limites dos direitos
subjetivos para que não colida um com o outro.
Percebe-se que este modo de ver é exatamente o oposto daqueie
até aqui seguido.
Faz-se o direito subjetivo nascer da norma jurídica, ao passo
que os escritores daquela orientação vêem no direito subjetivo um
Prius em relação à norma. Segundo eles, para haver direito subjetivo
onde ainda não há norma, esta surge para criar fronteiras entre as
esperas de liberdade dos indivíduos, pois é o que dizem nas expressões
que se encontram a cada passo nos livros, que o direito cria os limites
entre a esfera de liberdade dos homens.
Não são expressões gratuitas, nem são meras colocações literárias; aí reside uma certa concepção da ordem jurídica, segundo a
qual o direito preexiste no homem e a norma é uma criação posterior,
enquanto que, pela nossa maneira de expor, a norma é que é o primeiro produto do mundo jurídico e o direito subjetivo nasce quando
a norma se concretiza em favor de algum indivíduo, criando em
alguém um dever para com ele.
Aquela concepção da ordem jurídica, fundada na prioridade do
direito subjetivo, traz consigo problemas filosóficos tremendos e sobre
os quais jamais se pacificaram os escritores.
O primeiro problema é o da própria natureza jurídica, isto é, a
própria demarcação daquilo que, na esfera da disponibilidade de cada
homem, constitui o seu direito.
Costuma-se definir o direito de cada homem reportando-se à
norma jurídica, mas aqueles que acham que o direito existe antes
da norma, precisariam de um critério diferenciador qualquer para
saber, em tudo o que o homem faz, o que ele faz por direito, e o
que ele faz em conseqüência do uso de sua liberdade natural.
Não podemos pretender, talvez, que o comer e o dormir entrem
como direitos subjetivos, mas como demarcaremos, então, o domínio
do jurídico, do domínio do não jurídico?
E fácil, porque se recorre à norma jurídica preexistente e se diz
que se o direito do indivíduo é aquilo que em conseqüência da aplicação da norma jurídica ele pode exigir, o que for oriundo do interessse ou da força, não constituirá o seu direito subjetivo, mas esse
não pode ser o ponto de vista dos que sustentam a prioridade do
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direito subjetivo e a verdade é que, geralmente, aí, os autores vão
às últimas conseqüências do seu pensamento. Para eles o direito
subjetivo abrange tudo aquilo que o homem pode fazer, tudo aquilo
que o homem se sente apto a fazer e que deseje fazer; de tal sorte
que não há muitos direitos subjetivos, mas, apenas, um direito subjctivo, que é o direito a tudo fazer desde que não esteja proibido
por lei e, assim, tudo aquilo que se quiser fazer comporá o seu
direito subjetivo, criando as normas jurídicas, apenas, os limites a
esse campo de ação.
Essa concepção, que está radicada no espírito de muitos autores,
desconhece uma diferença que, é fundamental, a diferença entre o
direito subjetivo e a licitude jurídica.
Muitas coisas há que os homens podem fazer, mas não se diz
que eles têm, para isso, direito subjetivo, diz-se, apenas, que essas
coisas são lícitas.
Tais são as coisas que a norma jurídica não ordena nem proíbe;
de tal sorte que elas estão no campo da licitude, mas, não, no campo
do direito subjetivo, e isso não quer significar que alguém não possa,
em relação a essas coisas, usar daquela coercibilidade por iniciativa
própria, que é a característica do direito subjetivo, pois pode praticá-la, livremente, desde que todas elas sejam lícitas. Comer, sentar-se, levantar-se, todos esses atos da vida ordinária, alguns mais
humildes, outros mais importantes, são atos que entram na esfera
da licitude; não são faculdades jurídicas, visto como não produzem
efeitos jurídicos; não são tampouco direitos subjetivos, porque não
podem ser exigidos, nem tampouco violados; mas são lícitos, são
permitidos e constituem a esfera da licitude em que o homem age
na sociedade .
Para os partidários da prioridade do direito subjetivo já não é
assim, a licitude confunde-se com o direito subjetivo e tudo aquilo
que o homem pode fazer, até esbarrar no limite das normas, compõe o seu direito subjetivo, a sua esfera de livre determinação.
E que é esse direito subjetivo? Por que razão é ele protegido
nos indivíduos? Por que razão se reconhece a cada homem uma tal
esfera?
E o que os autores procuram responder de vários modos.
Para Savigny, que é o autor da mais célebre teoria sobre direito
l>Ubjetivo, pretende ele que direito subjetivo seja o poder da vontade;
para ele a ordem jurídica é criada no interesse desse poder da vontade, que todo homem tem em si, e que é a sua manifestação na
ordem social.
Quando se dá direito ao homem, é porque este tem vontade, e
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essa vontade precisa se expandir, segundo a lei da sua própria liberdade, até àqueles limites em que se precisa levantar normas que
sirvam de anteparo aos conflitos com outras vontades.
Essa idéia básica foi reputada por quase todos os pandectistas
alemães, que, no final do século XIX, explicavam o direito romano
muito sob a influência das idéias filosóficas de Savigny, pois Puchta,
Waechter, Windscheid, todos eles adotaram uma teoria da vontade,
em matéria de direito subjetivo, mas, a todos eles, moveu-se uma
objeção muito importante: tanto a vontade não é a razão de ser da
proteção dada aos direitos subjetivos, que reconhecemos direitos
subjetivos em indivíduos privados da vontade; a saber, naqueles incapazes, cuja incapacidade reside justamente na privação da vontade,
tal como no menor abaixo da idade da razão e nos loucos de todo
gênero, que são indivíduos que não têm a vontade socialmente produtora de efeitos, mas, todos eles, têm direitos subjetivos, ao que
respondem, os partidários daquela teoria, que - a vontade em que
estão pensando os seus opositores, não é a vontade concreta, deste
ou daquele indivíduo, mas a vontade em geral, a vontade do homem,
tal como se manifesta, depois, neste ou naquele, podendo deixar de
manifestar-se num ou noutro.
Mas a verdade é que se admite tal resposta à objeção feita, o
conteúdo do direito subjetivo se volatiliza e já não se sabe mais, então,
por que razão se protege o direito subjetivo de um e de outro indivíduo, porque se viermos a proteger apenas o direito subjetivo do
homem por ser ele capaz de vontade, isto não explica porque se dá a
determinado homem a faculdade de produzir efeitos jurídicos e de
constranger os demais aos seus deveres sempre que o seu interesse
está em jogo e, dessa forma, o problema que se procurava resolver
reaparece nos mesmos termos .
Jhering, então, pretende deslocar o problema para outro aspecto
e diz: não, a vontade, o conteúdo do direito subjetivo, é o interesse,
pois há interesses em que só podem atuar se for deixada ao homem
a liberdade de satisfazê-los e seria, então, a proteção do interesse
a finalidade dos direitos subjetivos.
A doutrina de Jhering a esse respeito é muito brilhante, numa
exposição curta, mas muito clara, no Espírito do Direito Romano,
3. 0 volume. Sua doutrina sobre esse assunto, que teve fortuna durante
algum tempo, está hoje em dia, também abandonada.
O interesse é o fim que a ordem jurídica tem em mira quando
protege os direitos subjetivos, mas não se confunde com eles próprios.
Não é pelo interesse que se confere ao homem o direito subjetivo
e a verdade é que a doutrina moderna, em matéria de direito subje-
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tivo, prefere deslocar o problema completamente e negar a prioridade do direito subjetivo na ordem jurídica.
Entretanto, tal prioridade não existe. O direito do homem só
nasce depois que nasceu o direito da sociedade e isto quer dizer que
só nasce no homem um título jurídico, uma faculdade de exigir alguma coisa e depois que a sociedade, por meio de uma norma,
declarou aos homens o que eles devem fazer, depois, então, que a
sociedade declarou que isto é feito assim, que isso produz tal efeito,
que aquilo é proibido e depois que surgiu uma norma visando à composição dos conflitos e, conseqüentemente, à conduta dos cidadãos,
é que nasce, nos indivíduos isolados, a faculdade de exigir, em seu
proveito, o cumprimento dos deveres instituídos pela norma. E aí,
sim, pode-se ter, do direito subjetivo, uma noção clara e praticamente utilizável e poderemos, então, saber quando há direitos subjetivos e quando não os há, bem como saber quais são as características
do instituto e de que modo ele funciona na vida do direito, mas partindo sempre da idéia de que o prius na ordem jurídica é a norma
e que o direito subjetivo é um posterius, uma emanação dela.
Se quiser-se aprofundar bem esta idéia encontra-se o assunto
muito bem explanado em Ferrara e no De Ruggiero, dentre os livros
já indicados a respeito dá prioridade da norma em relação ao direito
subjetivo.
Há também a magistral teoria do Thon, no seu livro Norma
Jurídica e Direito Subjetivo.
Postos estes princípios, sobre a noção de direito subjetivo, será
agora, estudada a classificação dos direitos subjetivos.
Classificação dos Direitos Subjetivos - Classificam-se os direitos subjetivos segundo vários critérios.
De autor para autor, será encontrado um estilo diversificado de
agrupamento, mas, nenhuma classificação pode ser tão útil como
aquela que tomar como ponto de partida a natureza do dever jurídico correspondente. Veja-se então, a primeira chave dos direitos
wbjetivos, que se classificam em:
1.0 - absolutos;
2.o - relativos.
Diferença entre Direitos Subjetivos Absolutos e Relativos Qual é a diferença entre o direito subjetivo absoluto e o direito
subjetivo relativo?
A diferença reside no dever jurídico que corresponde ao direito.
Quando o dever jurídico toca exclusivamente a certas pessoas
que interferem na relação, quer seja a uma, a duas, ou a mais pessoas,
tem-se o direito relativo, porém, quando o dever jurídico toca a todas
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as pessoas que se encontram na sociedade, tem-se o direito subjetivo
absoluto.
Não quer isso dizer que toque a todas as pessoas da sociedade,
por igual, a relação jurídica, pois pode até colocar-se perante o titular
do direito, uma só pessoa, como portadora do dever, mas, há, então,
o seguinte: se tal pessoa sair da posição em que se encontra e for
substituída por outras, essas outras pessoas vão passando sucessivamente por aquela posição e todas elas estão sujeitas ao mesmo dever
jurídico.
Para que se veja claramente, nenhum melhor exemplo se tem de
direito absoluto do que o da propriedade.
Como titular, está o proprietário, e quais são os portadores do
dever jurídico? São todos os homens por igual, pois todos eles têm
o dever de se absterem de perturbar aquele proprietário. É um dever
do terceiro tipo, um dever de abstinência.
Veja-se, agora, um exemplo de direito relativo e se tome o mais
claro deles: o crédito, a relação que há entre o credor e o devedor
de uma certa quantia. Por que razão se diz que este direito é relativo?
Porque quem está obrigado para com o credor é aquele devedor e
todos os outros indivíduos figurados são estranhos, e, na mçpressão
técnica, que se emprega em direito, são terceiros.
Reporte-se, agora, outro exemplo mais difícil, como o de uma
servidão. O titular da servidão tem o direito de atravessar o prédio
do vizinho para sair da sua própria casa e a esse direito corresponde
um dever: o dever de sofrer o trânsito, e esse dever toca aos moradores do prédio vizinho, mas não a eles pessoalmente. Se, amanhã,
esses indivíduos perderem o prédio, venderem-no ou o dono vier a
falecer, qualquer que seja a sorte desse prédio, sempre que um indivíduo vier ocupar a posição de vizinho, terá de sofrer a travessia da
parte do proprietário do prédio dominante.
De sorte que a posição, aí, não é uma posição pessoal; é uma
posição em que os indivíduos se substituem, porque ela independe
de qualquer vínculo pessoal entre o portador do dever e o portador
do direito. Dividem-se os direitos absolutos em dois grupos: direitos
da personalidade e direitos reais e os relativos, por sua vez, em direitos
pessoais, ou de crédito, e de família, a saber:
absolutos:

relativos:

personalidade;
reais.
~

l

pessoais ou de crédito;
família.
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Direitos Subjetivos Absolutos. Diferença entre Direitos da Personalidade e Reais - Veja-se, por exemplo, o direito à liberdade, à
vida, à saúde, à integridade corpórea, à própria imagem, ao nome.
Todos estes são direitos da personalidade, porque o objeto deles,
vida, liberdade, honra, nome, etc., estão na personalidade do titular,
dela fazem parte. Se, porém, o objeto d<;> direito está no mundo
exterior, então se tem um direito real. Esse objeto pode ser incorpóreo, como acontece nas servidões, e pode ser também um bem
material, como acontece, por exemplo, nas propriedades do nosso
espírito, tal como quando se concebe uma obra artístico-literária,
industrial, ou uma invenção e estes bens, criados pela nossa atividade
intelectual, mas já despojados de nós mesmos, são objeto de um
direito que figura entre os direitos reais .
Direitos Subjetivos Relativos. Diferença entre Direitos Pessoais
ou de Crédito e de Família- Os direitos relativos podem ser pessoais
ou de família. O que caracteriza o direito relativo é que nele o dever
jurídico é de uma, duas, ou três determinadas pessoas e que o vínculo
se estabelece diretamente com a pessoa do devedor.
Pode acontecer que aquilo que o devedor nos deve seja um
ato de ordem moral, desses que fazem parte das relações de família,
como o filho que deve obediência ao pai, o tutor que deve ao pupilo
guarda e proteção, e o pai que deve ao filho tudo o que o pátrio
poder contém e, nesse caso se classificam os direitos relativos entre
os de família.
Mas, pode acontecer que aquilo que o devedor deve ao titular
do direito seja um bem de ordem patrimonial, e desde que seja um
bem de ordem patrimonial, quer consista em serviço, quer consista
em coisas, faz parte dos direitos de crédito, para os quais se conserva a denominação de direitos pessoais, isto é, direitos pessoais ou
de crédito.
Essa denominação de direitos pessoais é muito censurada hoje
em dia, e, principalmente, na escola, procura-se usá-la o menos possível, porque a palavra direito pessoal dá muito mais idéia dos direitos de família e de personalidade do que a idéia dos direitos de
crédito; mas esta expressão já é consagrada pela mais longínqua
tradição romanística, pois lembrado está que os romanos dividiam
as ações em
actiones in rem e
actiones in personam.
De sorte que essa duplicidade também deu lugar à divisão em
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direitos in rem e in personam, tal foi a origem da atual divisão e que
se conserva, pois não há motivo para supressão de expressão já tão
consagrada.
Direitos Reais e Pessoais - Interessa muito aos juristas este
grupo de direitos: reais e pessoais.
E por que motivo se costuma isolá-los de toda a classificação?
P. porque eles têm um traço comum: são os direitos patrimoniais,
isto é, são os direitos que versam sobre bens avaliáveis economicamente.
Quase sempre o problema que se oferece ao jurista, em matéria
de classificação de direitos subjetivos, é o da classificação dos direitos
em reais e pessoais, e isso está longe de ser uma questão fácil, pois
apesar da exposição ora efetuada, de fazer distanciar tanto uma categoria da outra, a diferenciação entre direito real e pessoal continua
a ser uma das vexatae questiones do direito civil.
Veja-se a razão disto. Considerada nos seus casos mais líquidos
e nos mais extremos, a diferença entre direito real e pessoal é óbvia.
Tome-se de um lado, o crédito, e, de outro, a propriedade, e compare-se um direito com o outro. Que salta imediatamente em evidência? Todas as diferenças.
Em primeiro lugar, no direito de propriedade, tem-se manifesto
o seu caráter absoluto. Por quê? Porque ao titular do direito opõemse, simultaneamente, todos os indivíduos, sujeitos ao dever de abstinência, enquanto que, no crédito, ao credor, que é o titular, opõe-se
claramente um só indivíduo - o devedor - cuja obrigação é a mais
caracteristicamente pessoal que se possa imaginar.
Já no direito de propriedade, o objeto, sobre o qual recai o direito, é uma coisa; o titular está vinculado a uma coisa, traz a coisa
para sua senhoria, para sua esfera de disposição, ao passo que no
direito pessoal, no direito de crédito, a coisa não é levada em conta
senão indiretamente, senão através da obrigação que tem o devedor
de fazer uma certa prestação. Quando, por ex., se diz ter comprado
a alguém um par de botas e se quer saber do cumprimento da obrigação, as botas, em si, não estão bem em causa, pois o que está em
causa é a obrigação de prestar, de dar o objeto; porém, quando se
diz: sou o proprietário deste par de botas, agora, o objeto avaliado
é que está em primeiro plano na relação jurídica, de tal maneira
que se pode chamar a esse direito, direito real, apenas porque a coisa
é res e é o que surge em primeiro lugar aos olhos do titular.
Sabe-se que a expressão direito real e pessoal vem de acto in rem
t! in personam, pois no Direito Romano, no período formal, todos os
processos que eram apresentados em juízo tinham uma fórmula, isto
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é, as partes explicavam ao magistrado a sua contenda, e o magistrado consubstanciava a controvérsia numa fórmula escrita que entregava ao autor que, de posse da mesma fórmula, procurava o juiz
para decidir. O juiz era um e o magistrado era outro. De sorte que
nas fórmulas das actiones in personam, figurava na fórmula o nome
do autor e o nome do réu.
Aí está, portanto, a indicação da pessoa; se, porém, se tratava
de uma ação proposta sobre um direito dos que hoje se chama real,
o magistrado não sentia necessidade de indicar o nome do réu. E
referindo-se a um imóvel dizia: "Se te parece que o imóvel capenato
é de Aulo Aegírio segundo o direito de Quirites".
Aí está a fórmula, e então se dizia que a fórmula de uma era
in personam conceptam e a de outra era in rem conceptam, o que
ainda é hoje a nossa diferença em reais e pessoais .
Na diferenciação do direito real e pessoal preste-se extrema atenção nessa ligação que se estabelece entre o titular e a coisa, neste elemento que aqui se evidencia como o caráter absoluto do direito real.
Autores há, como Ferrara, por ex., que querem defender o direito de propriedade baseados apenas deste modo, na circunstância
dele prevalecer contra todos, Erga Omnes, ao passo que outros julgam ver a característica principal do direito real nessa senhoria que
se estabelece, nesse vínculo que prende diretamente o homem à coisa.
Nos exemplos citados, propriedade e crédito, quer se recorra
a um elemento, ou a outros, só faz a diferença com clareza no crédito,
em que não se está ligando importância à coisa, pois no crédito, o
que se tem diante de nós é a pessoa do devedor e, na propriedade,
todas as pessoas que se acham na sociedade.
Quando se começa a considerar, não estes exemplos extremos,
mas os seus limítrofes, os que se acham mais perto do ponto de
divisão das duas categorias, muitas vezes se fica perturbado e aí um
critério não esclarece suficientemente sem o auxt1io de outro, ou, às
vezes, acontece que nenhum dos dois permite formar opinião definitiva.
Veja-se, então, os recursos de que se pode lançar mão.
Em primeiro lugar, veja-se como se costuma diferenciar o direito
real do pessoal.
Primeiro, isto se faz pelo vínculo direto que se estabelece entre
o homem e a coisa; segundo pela circunstância de corresponder ao
direito um dever que recai indiferentemente sobre todos os homens;
em terceiro, costuma-se acrescentar - porque nos direitos reais
jamais o dever pode consistir num lacere. Pode consistir em sofrer,
ou abster-se, mas não pode também consistir em fazer alguma coisa.
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São essas as três características que se costumam apresentar,
mas, del>de logo, rejeita-se a terceira, pois será encontrada muitas
vezes nos autores, não tendo, entretanto, cabimento.
Na verdade, quando se extrai as características da categoria de
direitos reais, tem-se que pensar logo nos direitos reais que existem na
nossa legislação, na qual se encontram alguns nos quais a característica não ocorre e se tem, então, de dizer que a característica não
tem relevância, pois se tem, no nosso direito civil, direitos reais que
consistem em fazer, como nas rendas constituídas sobre imóveis.
Abra-se o Código Civil, no título Dos Direitos Reais Sobre as Coisas
Alheias, no art. 674, e verificará que nesse marco dos direitos con~
templados no Código Civil ali figuram as rendas constituídas sobre
imóveis.
Ora, nas rendas constituídas sobre imóveis, o titular tem direito
a que o proprietário do imóvel pague a ele uma determinada pensão
e este dever de pagar uma pensão é indiscutivelmente um dever de
fazer.
De sorte que a terceira característica, com que normalmente se
lida em matéria de direitos reais, deve ser rejeitada por completo,
pois há direitos reais que consistem em fazer.
Tem-se, portanto, que diferenciar os direitos reais, somente com
os outros dois elementos: vínculo direto com a coisa e oposição do
direito a todos os outros indivíduos que estão na sociedade, pois são
esses os elementos característicos.
Tome-se, agora, para exemplo, um caso limítrofe, ( *) para que
se compreenda bem a dificuldade que há em resolvê-lo.
Certo homem tem sobre o prédio vizinho uma servidão - a
servidão de aqueduto - suponha-se, e, no ato da instituição da
servidão, convenciona-se que o proprietário do prédio atravessado
pelo aqueduto fica obrigado a reparar todas as obras de condução
de água e a mantê-las em bom estado de conservação. Prontamente
nasceu aí um dever, o de reparar essas obras.
E então pergunta-se: é esse dever um direito real ou um direito
pessoal? Note-se desde logo que há aí um dever, o de reparar essas
obras. E pergunta-se ainda: é esse dever um direito real ou um
direito pessoal? Note-se desde logo que há aí toda a semelhança de
uma obrigação de direito pessoal, mas, há, por outro lado, algo que
faz pensar no direito real. Que é? E' que se o prédio mudar de
proprietário, o futuro proprietário será sempre obrigado a fazer
• O Autor chamava sempre a atenção para as dificuldades que
encerra todo e qualquer caso limítrofe.
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aquelas obras e aquelas reparações, quer tenha, quer não, assumido
tal compromisso com o proprietário anterior.
De sorte que se tem aí, então, uma figura em que há a maior
dificuldade em definir se é uma figura de direito real, ou se é uma
figura de obrigação de direito pessoal.
Para esses casos limítrofes, a antiga doutrina tinha excogitado
uma categoria especial de direitos pessoais que ela chamava obrigação propter rem. Obrigação em conseqüência da coisa. As obrigações propter rem teriam precisamente esta finalidade, pois elas representavam os casos em que, com toda a estrutura de uma obrigação,
havia, entretanto, a aderência completa da obrigação a uma certa
coisa e, por isso, dizia-se que são obrigações ambulativas, tal como
a obrigação, por ex., de contribuir a construção do muro do nosso
prédio para o muro do prédio do vizinho, que era uma obrigação
propter rem.

Hoje em dia se diz que essas obrigações, tanto podem ser consideradas obrigações como direitos reais; ou são obrigações propter
rem, ou são direitos reais inominados, porque a verdade é que neles
se encontram as características de uns e outros.
Há de saber-se que no direito ocorre uma dificuldade semelhante
à que ocorre na natureza: diferenciar um animal de um vegetal é
muito fácil, menos quando se procura a diferença naqueles exemplares limítrofes em que não se sabe se são animais ou vegetais; já
no direito se tem facilidade nos casos extremos, e dificuldade nos
casos limítrofes. Pense-se no problema, para que mais tarde se conclua o seu exame, depois de ter-se meditado a respeito.
Um estudo interessantíssimo sobre direito pessoal se encontra
em Fadda e Bensa, nas notas que escreveu para as Pandectas, notas
ao parágrafo 38, de Windscheid. Aí Fadda resume as idéias de
Rümelin sobre este assunto.
Encontra-se também este problema dos direitos reais e pessoais,
no trabalho de Arnoldo de Medeiros, O Direito de Retenção.
Há de ver-se que esse problema do direito real e pessoal esbarra
com uma questão também muito delicada, deixada para mais tarde,
da qual, agora, apenas se enuncia a questão, que é a de saber se
pode haver, no direito brasileiro, outros direitos reais além desses
que foram há pouco mencionados e que estão enumerados no Código
Civil.
Pretendem alguns que a enumeração é taxativa, que não existe
além desses direitos reais nenhum outro, ao passo que outros, pelo
contrário, acham que a enumeração é exemplificativa e que se podem
conceber novas figuras de direitos reais que se venham acrescentar
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a essas. Já se teve uma época em que no nosso direito vigorava o
princípio da taxatividade; não podia haver outros. Mas depois do
Código Civil, o problema foi colocado novamente em foco, por vários
jurisconsultos, e a opinião, então, já é a de que não vigora a taxatividade e que se podem ter outros direitos reais, o que parece certo,
e dos quais se teria exemplo no direito do comitente e comprador e
em mais outros criados pela doutrina recente.

* * *
Problema oferecido a 29 de abril de 1942.
Antes do Código Civil a lei considerava anuláveis as vendas em
que o preço fosse inferior à metade do valor da coisa. O Código Civil
desconheceu esse vício.
Pergunta-se:
1.0 - Se um contrato celebrado antes do Código Civil pode
ser anulado depois dele por tal motivo.
2. 0 - Que diferença há entre o estudo dogmático e o estudo
crítico ou filosófico do direito civil?
3. 0 - E' a jurisprudência uma fonte de direito?
Explicação sobre as Questões - Este exercício é uma prova de
suficiência. Tem também um caráter de exercício para a prova parcial que terá essa feição, mas tem igualmente outro objetivo, o de mostrar que ninguém pode seguir curso de direito civil, nem estudar nada,
daqui por diante, se tem no seu espírito alguma dúvida a respeito
daquilo que já foi estudado. Não se toma assimilável nem o direito
das pessoas, nem o das coisas e, sobretudo, a teoria dos fatos jurídicos,
se já não há também noções profundas da norma jurídica, de sua
aplicação no tempo e no espaço, de sua interpretação, do direito
subjetivo e das faculdades que dele nascem.
Tudo que já se viu, como teoria do direito civil, é coisa que deve
ser estudada já, neste momento. Daqui por diante não se deve estudar
mais isto, pois já deve ter passado para o subconsciente.
Há certas coisas que devem entrar para o automatismo, tal se
deve fazer com relação à norma jurídica e direitos subjetivos. Isso
tem que fazer parte da massa do sangue e não das idéias, tem que
ser automatizado.
Esses problemas são um teste de suficiência.
A primeira questão versa sobre a chamada lesão enorme em
que se compra por 40$000 o que vale 100$000. O nosso Código
Civil desconhece esse vício.
Pergunta-se se um contrato realizado antes do Código Civil pode
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ser anulado por tal motivo. Surgiu depois o Código e não consignou
a lesão enorme. O Código não tem noção desse instituto e querem
anular aquela venda anterior, pela lesão enorme que antes dele
ocorreu. E uma questão que se está debatendo, neste momento, no
foro, do Distrito Federal, a questão da Fábrica de Fósforos de Niterói.
Quanto às outras duas questões, são de caráter puramente dogmático.
Diferenciar o estudo dogmático do estudo filosófico do direito civil,
é questão contida no primeiro ponto, e a dependência da fonte de
direito é uma questão contida no estudo das normas jurídicas. ( *)

• Foi este, durante o curso de Direito civil de 1942 a 1945, o
sistema de provas parciais: um problema jurídico de caráter objetivo, não importando fosse a solução num ou noutro sentido, pois o
que importava era a fundamentação, e duas questões sensivelmente
mais fáceis, tendo a primeira peso mais elevado para efeito de atribuição de notas.

CAPITULO

XII

ESTUDO DAS PESSOAS
Toda relação jurídica se estabelece, como se viu, entre pessoas.
A uma toca o dever, a outra o direito; mas o ponto de imputação
da relação jurídica é sempre alguém, alguém que se chama sujeito
do direito.
O sujeito do direito é uma pessoa; pode ser o homem e, nesse
caso, se chama pessoa física, ou pessoa natural; e pode ser um grupo
de homens, ao qual se atribui artificialmente uma unidade. Nesse
caso chamamos pessoa jurídica.
Pessoa física, portanto, é o próprio homem. Pessoa jurídica é
um grupo de homens a que se atribui artificialmente unidade, de tal
modo que se pode fazer desse grupo o sujeito de um direito.
A palavra pessoa não tem, no Direito Romano, como se sabe,
um sentido tão identificado ao conceito de homem, como hoje em
dia se encontra.
No Direito Romano constumava-se dizer que o escravo não tinha
a personalidade; faltava-lhe o status libertatis e, por conseguinte, ele
não era uma persona. Mas até mesmo naquele tempo, a palavra
aparece usada muitas vezes no sentido de homem. O próprio Gaio,
ao dar a sua divisão das pessoas, divide-as em livres e escravas e
mostra que o conceito de pessoa para ele está identificado como o
de homem.
Hoje em dia se faz da personalidade um atributo do homem, um
atributo inseparável do homem; pela circunstância de ser homem, já
se tem a possibilidade de ser sujeito de direitos, de ser sujeito de
direitos e de obrigações.
Inicie-se com o estudo da pessoa física, estudado, a seguir, a
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pessoa jurídica; aquilo que constitui a substância da personalidade
é a capacidade jurídica.
Diz-se que todo homem é capaz de direitos e obrigações. Esta
capacidade é o conteúdo da personalidade e o homem a tem desde
o momento em que nasce até o momento em que morre. O nascimento e a morte são, portanto, o termo inicial e o termo final da
personalidade física.
Em primeiro lugar, considere-se o termo inicial do nascimento.
A personalidade data do nascimento e não basta o nascer, precisa-se
nascer com vida. Nascimento com vida é, pois, o elemento essencial
para que se inicie a personalidade .
Uma discussão se travou outrora entre os autores e as legislações dos diversos países refletem essa discussão a respeito do termo
inicial da personalidade, que uns queriam que fosse o nascimento,
outros, que fosse a concepção.
De fato, desde o momento em que o homem está concebido,
mas ainda no ventre materno, já a ordem jurídica toma conhecimento
da sua existência e confere-lhe a sua proteção.
Essa proteção se manifesta de muitos modos. Por exemplo, todas
as vezes em que a mãe se encontra numa posição jurídica em que o
seu interesse é contrário ao interesse do nascituro, isto é, ao interesse
daquele que vai nascer, manda a lei que se dê um curador ao ventre,
o curador do ventre é um defensor dos direitos do nascituro, daquele
que já está concebido, mas que ainda não nasceu.
De maneira que parece que desde o período da sua vida intrauterina já o homem é sujeito a direitos, já tem uma capacidade, já
se iniciou, por conseguinte, a sua personalidade.
Os projetas do Código Civil Brasileiro variaram muito na solução que deviam adotar com relação a esta data inicial da personalidade, mas, no nosso Código Civil, assunto não deixa lugar a dúvidas.
- a personalidade data do nascimento.
Antes do nascimento a posição do nascituro não é, de modo
algum, a de um titular de direitos subjetivos; é uma situação de mera
proteção jurídica, proteção que as normas dão, não exclusivamente
às pessoas, mas até às coisas inanimadas.
Muitas vezes serão encontradas normas jurídicas que protegem
um monumento, que protegem um determinado lugar. Estas normas
não estão reconhecendo nesses seres inanimados uma personalidade,
mas considerando bens que interessam ser guardados de uma certa
forma, elas os cercam de proteção e é o que acontece com o nascituro.
Ele é protegido, mas não se lhe confere nenhum direito subjetivo.
Não basta, porém, nascer, para que a personalidade surja; é preciso
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nascer com vida, o natimorto não chega a ter personalidade; o problema é, pois, extremamente importante pelas suas conseqüências
práticas.
A circunstância de ter tido um filho altera profundamente o
mecanismo da sucessão, altera as relações de família, e modifica a
série da devolução do patrimônio por motivo hereditário.
Se há um filho de permeio, a posição da mulher no direito
hereditário já é outra. De maneira que, saber se um filho nasceu
morto ou nasceu vivo, é muitas vezes um problema crucial para o
direito sucessório e é, portanto, preciso estabelecer um critério para
se conhecer com exatidão esse fato .
E sabido que os proculeanos e sabinianos, aquela velha escola
de jurisconsultos da época clássica, de que se tem notícia, já discutiam a respeito da prova de vida, que uns queriam residisse nos
vagidos emitidos pelo recém-nascido, e outros queriam que consistisse noutros indícios materiais.
A nossa regra moderna para conhecer a existência da vida é a
respiração. Desde o momento em que o recém-nascido teve respiração pulmonar, está feita a prova de ter tido vida; se ele não teve
respiração pulmonar, se não conheceu outro veículo respiratório,
senão aquele que a distribuição do sangue materno lhe dava, então
ele não viveu; é um natimorto; a sua personalidade não chegou a se
formar.
Será isso objeto, mais tarde da cadeira apropriada, que é a de
Medicina legal. Na técnica desta prova, que se faz pelo exame dos
próprios folículos pulmonares, é uma autópsia do feto, da qual resulta
a demonstração do fato pesquisado.
Não se exige a prova de que o recém-nascido fosse viável, o que
era exigido antigamente e era mesmo a solução pela qual se batiam
muito os nossos civilistas. Era preciso que ele fosse apto a viver;
era o famoso problema do monstro, ( *) problema que apaixonava
muito os civilistas. O homem inapto para viver não era homem;
não tinha, por conseguinte, a personalidade e a prova da viabilidade
era um outro campo de contendas para a medicina legal.
O Código Civil cortou a questão cerce: todo aquele que nasce
de mulher é homem. Só não existe monstro para o Direito Civil.
Desde que nasceu, respirou, teve personalidade, produziu na ordem
jurídica as mutações que o aparecimento de um homem é capaz de
produzir. De modo que não interessa a viabilidade do neo-nati.
* Monstrosum alliquid aut prodigiosum enixa sit. Paulus, fr. 14
(D.,

I, 5).
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Nascido o homem, a sua personalidade jurídica está completa,
mas não se deve dizer que a sua capacidade jurídica é a mesma.
Desde o momento em que ele nasce, até o momento em que
morre, a capacidade jurídica é, de um modo absoluto, a capacidade
de ter direitos e obrigações; isso não mais se altera, porém sofre
limitações .
Há certos direitos e obrigações de que o homem só se toma
capaz em certas circunstâncias, e essas limitações constituem modificações da capacidade jurídica. Por exemplo, o homem que ainda
não tem 18 anos, a mulher que ainda não tem 16 anos, esses não têm
a capacidade matrimonial. O homem que ainda não completou 16
anos não tem a capacidade de fazer testamento, não tem a testamenti
factio activa. E uma limitação da sua capacidade jurídica. O homem
que ainda não completou 50 anos, não pode adotar; o homem que tem
mais de 60 e a mulher que tem mais de 50 anos, não podem se casar
sob regímen da comunhão de bens .
Quer dizer, são isso limitações que a lei vai criando ao longo
da vida do homem e que representam, não há dúvida, restrições à
capacidade jurídica, mas são restrições à capacidade concreta.
A capacidade abstrata, essa que constitui o conteúdo da personalidade, todo homem a tem inalterada desde o momento em que
nasce até o momento em que morre. Tem um ano, e já pode comprar e vender e já tem herança e já tem todos os direitos imagináveis,
com exceção daqueles que a sua imaturidade obriga o legislador a
lhe restringir, como, por ex., a capacidade matrimonial.
De sorte que a capacidade jurídica não se altera. Entretanto,
da capacidade jurídica, da capacidade de ter direitos, deve distinguir
uma outra, que é a capacidade de exercer o direito. Uma coisa é a
capacidade de direito, outra é a capacidade de exercício do direito,
o que os juristas alemães exprimem com termos diferentes chamando
a uma - capacidade de direito e a outra capacidade de negócio. ( *)
A capacidade de direito é essa a que me tinha referido, é a
capacidade de ter direitos e obrigações, que o homem tem desde que
nasce até que morre, e a capacidade de negócios é a capacidade de
exercer o próprio direito de dispor dele, de praticar atos jurídicos .
Tem um homem 15 anos de idade e, sendo titular do direito de propriedade, pode ser proprietário, não há a menor dúvida; o que ele
não pode, porém, é alienar a sua propriedade, ou, por exemplo,
adquirir outra por meios que dependam da prática de um seu ato.
•
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Pode ele perfeitamente herdar, mas o que ele não pode, é ir declarar
nos autos de inventário que aceita ou que recusa a herança.
De maneira que se vê é, então esta situação: o homem é capaz
de ter direitos, mas não é capaz de praticar os atos que conduzem
a adquirir, a perder, ou a modificá-los.
Distinguir a capacidade de direitos da capacidade de exercício
é coisa fundamental. Ninguém pode enganar-se neste ponto; isto é
uma conta de somar do Direito civil.
Como, porém, resolver o problema? Pouco adiantaria ter capacidade de direito e não ter a capacidade de exercício, porque é através
desta que se adquirem, modificam ou perdem os direitos subjetivos.
De maneira que, ao lado da incapacidade do exercício se tem
que olhar os meios técnicos de que o direito se vale para suprir a
incapacidade .
Os Meios De Suprimento Da Incapacidade. - A incapacidade se
supre sempre do seguinte modo: colocando ao lado do incapaz alguém
que decida por ele ou, então, decida em colaboração com ele. Aí está
a técnica do suprimento do exercício da incapacidade de negócio .
Um homem de 5 anos tem um prédio e o tem validamente, porque é capaz de direito, mas não o pode vender. Ora, acontece que ele
precisa vender; precisa vender para apurar o dinheiro necessário ao
seu sustento. Que fazer, se este homem não tem a capacidade de negociar? Põe-se ao lado dele alguém que exerce por ele o direito de
proprietário, ou que, então, em vez de exercer por ele o direito, colabore com ele para que a sua vontade insuficiente se torne bastante .
De maneira que, ao lado do incapaz, existe sempre alguém que
supre a sua incapacidade e este alguém, das duas, uma: ou é representante, ou é assistente . B representante, quando decide no lugar do
incapaz; é assistente, quando decide em colaboração com outro.
A incapacidade jurídica, a incapacidade de exercer os direitos,
divide-se, então, em duas espécies: incapacidade absoluta e incapacidade relativa.
Incapacidade absoluta é aquela que se supre com um representante; incapacidade relativa é aquela que se supre com um assistente.
Na incapacidade absoluta o homem não tem vontade, não pode deliberar, de modo que outra pessoa por ele delibera.
Na incapacidade relativa, o homem pode deliberar, mas, como
a sua vontade é incipiente, ele precisa do apoio, do auxílio de alguém.
Este alguém é o seu assistente. A incapacidade diz-se, por essa razão,
relativa.
De onde vem a incapacidade jurídica? De onde vem a incapaci-
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dade para negociar? Vem exclusivamente de um fato natural, que o
direito é obrigado a reconhecer e a dar-lhe conseqüência jurídica.
Esse fato natural é a insuficiência da vontade, em certos casos, para a
boa conduta do homem na vontade jurídica. Exemplo: sabe-se que
o menor, o louco, o surdo-mudo, o selvagem, este se ainda não foi
reduzido à civilização, não têm a vontade suficientemente amadurecida para que seus atos traduzam realmente o seu verdadeiro interesse,
seja por inabilidade, seja por inexperiência. Eles podem ser conduzidos a agir contra si próprios, e isso, que é uma verdade natural, o
direito transforma numa situação jurídica.
Note-se que o fundamento da incapacidade não foi sempre
este. Nada de confundir-se a menoridade no nosso Direito civil de
hoje com o mesmo instituto no Direito romano. Há de lembrar-se
que no Direito romano a incapacidade tinha uma razão muito diversa.
Esta razão era a estrutura da família romana onde só o pater fami!ias
tinha um patrimônio.
De maneira que o filius familias não tinha capacidade jurídica,
pela simples razão de que ele não tinha um patrimônio próprio, pois
ele trabalhava para um pater. De sorte que no Direito romano a situação do filius-familias, situação que o Direito romano definia com
aquela famosa expressão persona alieni iuris, não decorria de modo
algum da imaturidade do seu arbítrio.
Um homem de 50 ou 60 anos era um alieni iuris, não que lhe
faltasse maturidade no querer, mas, apenas, porque ele tinha o pater
vivo e, por conseguinte, estava sob a patria potestas do patrimônio
familiar. Ele era do pater, e quando ele agia, quando negociava, era
a mesma coisa que um escravo: negociava para o pater e se ele se
obrigava, a obrigação só ia atingir o pater, através daqueles expedientes técnicos em que o Direito romano foi tão fecundo.
Graças àquelas ações adjetitias qualitatis é que ainda se podia
obrigar o pater.
No Direito moderno esse fundamento caiu por completo. O menor pode ter o patrimônio à parte, desde o momento em que nasce.
De maneira que o único fundamento da incapacidade no Direito modemo é esse fundamento psicológico que acaba de enunciar-se, a imaturidade de espírito, a circunstâncias do homem, enquanto jovem, incivilizado, ou doente, não poder usar da sua vontade em pé de igualdade com os outros indivíduos, pois o fundamento anterior se deslocou completamente, é esse um ponto em que a lição do Direito romano em nada nos aproveita.
Incapazes. - Quais são os incapazes? Ver-se-á, em primeiro
lugar, quais são os absolutamente incapazes e depois quais os relati-

SAN TIAGO DANTAS

175

vamente incapazes. Mas, se comece por estudar um caso de incapacidade, que tant9 pode ser absoluta como relativa e que é, por excelência, a menoridade do homem.
Enquanto menor, até o limite dos 16 anos de idade, ele é absolutamente incapaz. Desse limite até os 21 anos, é relativamente incapaz.
Quer dizer que no primeiro período ele tem sempre um representante, e, no segundo, tem sempre um assistente .
Por que motivo não se fixou nos 18 e sim nos 21 anos o limite
de idade? Atendeu-se, naturalmente, ao amadurecimento do homem,
nas condições de vida social que são as nossas hoje em dia .
No Direito romano vigoravam outros limites, mas, por uma razão. E porque, lá, os limites eram estabelecidos, tendo em vista certos
direitos especiais, como, por exemplo, o de contrair matrimônio, e então, para o homem contrair matrimônio, bastava-lhe seguramente. o
limite de 16 anos, e para a mulher, 14 anos. Não é muito cedo? No
Direito romano, não, porque a única coisa que se tinha a considerar,
era a maturidade sexual. Desde que o homem fosse hábil ad nuptias,
desde o momento em que ele tivesse a potência e que a mulher, por
sua vez, fosse viripotens, o casamento era possível, porque este não
acarretava responsabilidades sociais . O pater familias é que ficava responsável, tanto pelo marido, como pela mulher, por este casal que se
formava dentro de sua família .
De modo que as idades nupciais podiam baixar. No nosso Direito de hoje, o problema é completamente diverso, tem-se que procurar a maturidade do homem para os negócios, para a vida, e essa
idade de 16 a 21 anos exprime com a possível exatidão o tempo
normal do amadurecimento do homem .
Pode, porém, acontecer que o homem aos 18 anos já tenha tido
a maturidade necessária para assumir a plena prática dos atos necessários ao exercício do seu direito e então não seria justo que se deixasse ainda em menoridade por mais três anos, quando ele, por uma
circunstância que lhe é própria, por uma aptidão sua, já se mostra
capaz e para isso criou-se o instituto do suprimento de idade ou emancipação no qual veio confluir um velho instituto romano - a venia
etatis - do período medieval. O suprimento de idade pode ser legal
ou voluntário. Voluntário, quando é o próprio pai ou responsável que
n dá ao menor, reconhecendo a sua capacidade e dando-lhe, por conseguinte, o pleno exercício dos seus direitos . Essa é a emancipação
voluntária, a emancipação legal é aquela que ocorre quando o menor
de 21 e maior de 18 anos se coloca em certas condições especiais previstas pela lei e que são capazes de lhe conferir a maioridade .
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A primeira delas é o casamento. O homem que se casou com
menos de 21 anos não pode continuar a ser incapaz, pois o matrimônio acarreta responsabilidades que não são compatíveis com a menoridade. O segundo caso é o daquele que cola grau científico em estabelecimento de ensino superior. O bacharel, o médico, o engenheiro
que se formaram antes dos 21 anos são maiores; os estudos superiores apressam o amadurecimento. Antigamente era freqüente, não
sendo os estudos secundários tão longos como hoje em dia.
A terceira hipótese, é a daquele que exerce emprego público efetivo, pois as responsabilidades de funcionário do Estado estão a demonstrar que ele pode assumir a do encargo de si mesmo e a última
hipótese.
Finalmente, é a do estabelecimento civil ou comercial com economia própria, a do homem que com o seu próprio capital se estabelece, seja como comerciante, seja no exercício de uma profissão que
exija a destinação de um capital, como por exemplo, o que se habilita
como solicitador ou coisa parecida.
São estes os casos de emancipação legal. Quando ocorre a emancipação, basta que o emancipado faça inscrever no seu registro civil,
mstituição de que nos vamos ocupar na aula próxima, a prova de que
em favor dele se produziu a solução emancipadora, podendo exibir,
se necessário for, documento autêntico, ou escritura pública, que sejam depois averbados no Registro Civil competente.
No período que vai até aos 18 anos, período de menoridade e de
incapacidade absoluta, o menor tem um representante. Quem é ele?
Se o menor se acha sob pátrio poder, é aquele que exerce o pátrio poder, o pai ou a mãe. Se, porém, o menor é órfão ou o pai e a
mãe estão privados, por uma circunstância qualquer, do pátrio poder,
o seu representante é o tutor que para ele já tenha sido nomeado.
Quando o menor atinge aos 18 anos e entra no período de incapacidade relativa, então, o pai ou mãe, ou o tutor, não age mais como
representante do menor, mas como assistente, isto é, o menor pratica
os atos jurídicos, e pratica-os assistido pelo seu assistente legal.
Imagine-se que amanhã se pede uma procuração de um menor
que declara que tem 15 anos. Pede-se a procuração ao pai dizendo:
constituo procurador para representar meu filho. Mas se o menor já
tem 18 anos, pede-se a procuração dizendo: outorgante fulano de tal,
assistido por seu pai beltrano . São os requisitos essenciais para validade.
Outros casos de incapazes.
Antes de tudo, os absolutos. Em primeiro lugar, o louco.
O Código Civil diz: os loucos de todo gênero. Esta expressão
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loucos de todo gênero, que é tradicional no nosso Direito Civil, foi
muito criticada. O projeto Beviláqua dizia alienados, porque parecia
que esta expressão era mais adequada, mas a técnica e numerosos
psiquiatras e médicos legistas censuraram a expressão que hoje em
dia não é muito curial na ciência médica. A verdade, porém é que
loucos de todo genêro diz muito bem o que o legislador quis dizer.
Podem os médicos discutir o que seja um louco, mas os leigos sabem
bem o que é um louco, um desassisado, um homem fora do seu juízo
perfeito, fora de condições de deliberar e, depois, na hora de se ouvir
os profissionais, nos casos limítrofes, eles decidirão segundo esse critério, se o homem está ou não privado da sua razão; se a sua vontade
é ou não capaz de se manifestar com plena consciência sobre os negócios que lhe forem propostos.
A lei não deve de maneira nenhuma desposar termos técnicos que
variam entre autores; deve procurar as expressões que estão já radicadas na consciência comum; os técnicos depois encaixarão certos
casos sob estas rubricas gerais .
A lei não foi feita para escritores; foi feita para que o povo a
entenda e para que o juiz saiba o que quis dizer o legislador. A expressão louco de todo gênero, portanto, é a adotada no nosso Código
Civil e todo aquele que está desassisado tem que ter um representante
e esse é um curador que lhe é dado na forma da lei civil.
Outro absolutamente incapaz é o surdo-mudo, quando não é educado, quando não é capaz de exprimir a sua vontade com clareza.
De fato, o surdo-mudo não tem a vontade habilitada; o que tem habilitado são os seus meios de expressão, se ele os possui, por ter sido
convenientemente educado. Se, porém, não os possui, terá sempre um
curador presente.
O Código Civil ainda acrescentou aí os ausentes, mas não há, aí,
senão um erro de técnica.
O indivíduo que desapareceu do seu domicílio, não é incapaz;
ele pode ser o mais capaz dos indivíduos.
A única razão pela qual se o incluiu aí, foi porque o ausente
também tem curadores; também se dá representante ao ausente, não
porque seja incapaz, mas porque, não estando presente para cuidar
dos seus interesses, forçoso é que outra pessoa o represente.
E então o Código o incluiu entre os incapazes, apenas porque
os ausentes têm representante legal, o que não quer dizer que estejam
naquelas condições.
Relativamente Incapazes. - Veja-se agora os relativamente incapazes.
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Além dos menores de 18 a 21 anos, se tem aí algumas categorias
importantes. O pródigo, por exemplo.
Que é pródigo? E aquele que, não estando louco, não tendo as
suas faculdades mentais perturbadas, entretanto, começa a revelar no
trato dos seus negócios uma falta de senso comum absoluta, caracte·
rizada pelo gasto desordenado.
O pródigo, por conseguinte, é um caso limítrofe.
Os médicos legistas não terão meios de identificar nele um louco,
mas os homens de negócio terão, pois a perícia dos homens de negócio em tal caso indicará um verdadeiro desassisado naquele que está
gastando de modo tão imoderado, tão contrário ao seu próprio interesse, de tal sorte que não se pode admitir que continue a responder sozinho por todos os seus atos.
Note-se que, quanto à condição, ( *) o louco obriga a sociedade a
vir em socorro do incapaz, e a dar-lhe um representante, mas já a
condição do pródigo não interessa à sociedade; interessa tão-somente
aos parentes, aos parentes sucessíveis, aos quais, tendo interesse no
patrimônio do pródigo, podem opor-se a um gasto desordenado .
O pródigo, portanto, só terá curador se um parente o pedir e um
parente que esteja dentro daquele grau de parentesco que a lei civil
especialmente determine .
Outra categoria de relativamente incapazes é o silvícola.
O silvícola, que não está reduzido à civilização, não conhece os
negócios, e em virtude da sua extrema rustícitas, não pode deixar de
receber a assistência de um curador. Esta assistência não é objeto do
Direito civil; é do direito administrativo que dispõe a esse respeito,
determinando de que modo, em que circunstância e condições os silvícolas são tutelados pelo serviço especial para eles criado.
Finalmente, o Código inclui entre os relativamente incapazes a
mulher casada.
Esta inclusão também tem dado lugar a muitas discussões. Não,
falta quem aponte nisso um erro de técnica do Código, semelhante
àquele dos ausentes, mas pode se dizer que, para a mulher casada, o
erro de técnica do Código ainda é mais acentuado do que o dos ausentes;
A única razão pela qual o Código incluiu a mulher casada entre
os relativament~ incapazes, é a necessidade em que ela se encontra de
agir com a assistência do marido. A necessidade de assistência é que

* Condição, aqui, em sentido impróprio e, jamais, na acepção
técnica, segundo o art. 119 do Código Civil.
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faz pensar na incapacidade, mas acontece que a mulher não precisa
de assistente sempre; só em certos atas da vida do marido, e há muitos atas em que o marido precisa da assistência da mulher.
A verdade é que, por amor à hierarquia conjugal, não se diz que
ele precisa de assistência da mulher; diz-se que ele precisa da outorga
uxória, da concordância da mulher, pois que no instituto de assistência entra na idéia de uma supremacia do assistente sobre o assistido,
e a mulher apenas colabora, não tem supremacia, pois a supremacia,
quem a tem, é o chefe da sociedade conjugal.
De maneira que a mulher não assiste ao marido, colabora com
ele, enquanto que o marido assiste à mulher; mas isto não são razões
para que se veja na posição da mulher uma verdadeira incapacidade
relativa. O que devemos dizer, é que a sua incapacidade para o exercício de certos atos, não de todos, exige a autorização complementar
do marido, o que não modifica a situação do incapaz.
Isto é tema sem menor importância. São censuras ao Código
Civil, mas não falta quem dedique ao assunto páginas ou tomos, por
considerar um insulto à mulher, etc.
A personalidade terminando com a morte, a morte a que nos
teferimos, é a morte natural.
Já houve tempo em que a morte civil também podia pôr termo
à personalidade. Em conseqüência de certas sentenças judiciais, não
se perdia, apenas, determinados direitos; perdia mais que isso - a
capacidade jurídica. Por essa razão, dizia-se que tinha sofrido morte
civil e é o que se vê nas leis antigas, nas leis penais a cada passo: se
fizer tal coisa, morre de morte natural. Quer dizer, morre na sua vida
c não nos seus bens; sofre a morte natural, e não a morte civil.
Hoje em dia não se conhece mais a morte civil. O homem só
perde a sua capacidade jurídica no momento em que efetivamente terminou a sua existência.
Pode, porém, acontecer que algumas ou mais pessoas sucessoras
das outras morram na mesma ocasião, num desastre, por ex., e, então, adquire para o direito civil uma certa importância, saber se ~las
morreram ao mesmo tempo, ou se uma ainda estava viva enquanto a
outra falecera.
Se isto acontecer, os que morreram depois, podem ter herdado
dos que morreram primeiro, porque a sucessão abriu-se para um e o
outro aceitou a herança, uma vez que a aceitação é implícita. Daí a
necessidade de um critério que é o seguinte: desde o momento em que
a perícia não tenha meios de estabelecer a ordem em que os óbitos se
verificaram, entende-se que todos morreram simultaneamente. O critério podia ser o da ordem do direito sucessório, ou o critério da idade,
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mas o critério é esse: morreram todos simultaneamente, o que impede
a dilação da herança.
Delineado está o assunto. A obra mais importante para consulta
bibliográfica, é a de Degni, o mesmo autor já aconselhado. Ele escreveu o tratado das pessoas físicas, na grande obra que se acha em publicação, no Trattato di Diritto Civile, dirigido por V assalli na parte
Persona Física, sendo, então, a sua obra a melhor que se tem sobre
o assunto.

CAPITULO

XIII

ESTADO CIVIL E REGISTRO DE SEUS ATOS

Considere-se um novo assunto: o estudo do estado civil e o registro dos atas do estado civil.
A personalidade do homem começa com o nascimento e acaba
com a morte, mas, no curso da sua existência ele muda freqüentemente de posição jurídica.
Quando se considera um homem casado e o comparamos a um
wlteiro, quando se considera um maior e o comparamos a um menor,
quando se considera um nacional e depois um estrangeiro, vê-se que,
entre esses indivíduos, existem diferenças que não dizem respeito apenas aos direitos subjetivos de que, no momento, podem estar revestidos, mas a uma diferença mais profunda, uma diferença de possibilidade jurídica. Há certos direitos, certos deveres, que são inerentes à
posição permanente em que eles se encontram e de que eles só podem
se exonerar se perderem aquela posição .
Esses direitos e deveres que decorrem de uma determinada posição, que constituem um verdadeiro envólucro da personalidade, é que
constituem o estado civil.
O estado civil não é um direito subjetivo, porque a ele não corresponde um dever da parte de outras pessoas . Já foi definido uma
vez: é uma qualidade jurídica, isto é, uma posição permanente, em que
o homem se encontra no seio da ordem jurídica e que o torna capaz
de certos direitos, capaz de certas obrigações e continuamente vinculado a algumas delas, que são atributos do seu estado .
Os romanos já tinham uma noção perfeita do status, que dividiam em status libertatis, status civitatis e status familias. O status
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libertatis era aquele que conferia ao homem a capacidade de ter direitos e obrigações . Quem não os tinham, eram os servos .
O status civitatis era o que conferia ao homem o Direito civil, a
qualidade de membro da civitas. A faculdade de invocar o seu direito
a cada passo se vê nas expressões que ocorrem nas fontes: assim,
segundum nostrum civitatis jura, segundo os direitos da nossa cidade .
Só aos homens que têm o status civitatis podem invocar, finalmente, o
status familias, que é a posição que o indivíduo tem no seio de uma
determinada família. Por exemplo, a posição de pater, a posição de
filius ad usum, são as várias posições que podem ter os seus vários
estados de família.
No Direito moderno não se pode mais falar de status, porque é a
capacidade de ter direitos subjetivos e obrigações, sendo estes inerentes à pessoa humana; fazem parte da nossa condição, podendo-se designar um status pessoal para indicar este complexo de direitos e obrigações que aderem ao homem, como simples membros da sociedade
civil.
Numerosos fatos influem sobre a posição do homem, considerado
na sua individualidade: o sexo, a idade, em outros países a religião, a
raça, graças ao império de cujas circunstâncias modifica-se o status individual.
Quanto ao status civitatis, todos temos uma idéia precisa da sua
importância .
A condição de nacional é um elemento diferenciador da posição
jurídica do homem na sociedade em que ele vive. :E: verdade que o
Código Civil diz que a lei não distingue entre nacional e estrangeiro,
quanto à aquisição, ao uso e ao gozo de direitos, mas, em primeiro
lugar, essa é uma afirmação feita em princípio que comporta já de si
próprio numerosas restrições e em segundo, porque, desde o Código
Civil que a diferenciação das condições jurídicas dos nacionais tem-se
feito aceleradamente, de tal modo que hoje em dia se pode apontar
um regímen jurídico de estrangeiros em inúmeras coisas diverso do
regímen jurídico nacional .
Não há dúvida de que a diferenciação se faz, principalmente, no
campo do direito administrativo, mas, mesmo no campo do direito
civil e do direito comercial, as restrições que pesam sobre os estrangeiros são enormes. Vejam-se logo algumas. O estrangeiro, por exemplo, não pode ser armador ou proprietário de navio que faça navegação de cabotagem; não pode ser acionista de companhia de segutos,
nem de banco de depósitos; não pode pedir para si a pesquisa ou a
exploração de jazidas minerais, salvo em circunstâncias excepcionalíssimas; não pode ser proprietário de empresa jornalística.
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De maneira que numerosas participações na vida econômica lhe
estão vedadas. Note-se ainda uma outra instituição recente, de caráter indubitavelmente civil e de que os estrangeiros foram excluídos, a
chamada usucapitão prolabore, criado na Constituição e em que aquele que possui durante 1O anos e trabalha num imóvel rural de certas
climensões e nele reside, toma-se seu proprietário, independentemente
de justo título e de boa fé; mas, isto, só se for nacional, pois este direito não se estende atualmente aos estrangeiros.
Uma outra aplicação importantíssima que tem na vida civil o
status civitatis,· é a aplicação da lei que deve reger a vida do indivíduo.
Já se sabe que os direitos pessoais, direitos de família e os sucessórias,
pelo nosso critério de aplicar a lei pessoal, entre nós é a lei da nacionalidade do homem, e não a do domicílio.
De maneira que, conhecer o status civitatis, saber qual é a nacionalidade do indivíduo, é uma coisa fundamental para sabermos
quais são as leis que se devem aplicar. Há numerosas relações jurídicas em que ele pode aparecer como sujeito. O status familias tem a
mesma importância, pois pela circunstância de ser casado, ser filho
legítimo ou ilegítimo, adulterino ou incestuoso, por qualquer laço civil
ou de sangue, pela circunstância de ser irmão, tio ou sobrinho, enfim,
graças às relações de parentesco, ou às relações matrimoniais, o homem tem uma posição jurídica, que não só cria para ele um complexo de direitos e deveres, de que ele não pode se separar, como
dá-lhe uma perspectiva própria para numerosas intervenções suas na
vida jurídica.
Pelo fato de ser irmão de uma pessoa, estamos obrigados a alimentá-la em caso de necessidade e dessa obrigação não se pode fugir,
porque ela é inerente ao nosso status.
Pelo fato de sermos marido, estamos obrigados a numerosos direitos e deveres que se dizem conjugais e a que não se pode renunciar, do mesmo modo que a mulher não pode abrir mão do seu direito
àe dar outorga uxória.
Era tão grande a importância do status familias, que os antigos
chamavam ao casamento simplesmente estado e diziam tomar estado,
quando queriam se referir a casar.
Esses atas fundamentais do estado civil que determinam a posição do homem na sociedade, em que ele vive, precisam ser conhecidos
com absoluta segurança e para que sobre nenhum deles persista qualquer dúvida, organizou-se o aparelhamento técnico que se chama Registro Civil.
Ao registro civil são levados todos os atas que influem de modo
decisivo nas transformações do status. E, por isso, pode-se definir o
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Registro Civil como sendo o sistema de anotações a cargo de um
oficial público para documentar o estado civil das pessoas.
O Registro Civil faz parte de um aparelhamento muito mais complexo do que o já estudado na cadeira de Introdução à Ciência do
Direito. E que se trata do aparelho do Registro Público e o Registro
Público interessa a numerosas outras atividades da vida jurídica.
·
Ele compreende o Registro Civil das Pessoas Naturais, que é o
que se passará a estudar; o Registro Civil das Pessoas Jurídicas; o Registro de Título e Documentos; o Registro de Imóveis e o Registro da
Propriedade Literária Artística ou Científica. Tudo isso, no seu conjunto, constitui o Registro Público.
Ocupemo-nos do Registro Civil das Pessoas Naturais. Para os
que medirem a importância do registro civil, impõe-se começar a considerar. antes de tudo os seus efeitos.
O efeito fundamental do registro civil é este: Ninguém pode
fazer prova em juízo contra os assentos de registro civil; o que nele se
diz não se pode atacar por outra prova. Se o registro civil diz que
fulano tem 20 anos, não se pode provar, nem com documentos, nem
com testemunhas, nem com perícias, nem com indícios, que esse alguém tem 15 ou 16 anos. Se o registro civil diz que fulano é casado,
em vão se tentará provar com quaisquer recursos que não o é. Se o
Registro Civil diz que alguém já morreu, nem mesmo exibindo a pessoa,
é possível provar que esse alguém está vivo.
O registro cria, por conseguinte, uma presunção a respeito do
estado civil das pessoas, não podendo ser atacada por nenhuma outra
prova.
Como, porém, é claro que pode estar errado, tem-se que admitir
a retificação dos assentos de registro civil e até mesmo a anulação dos
assentos quando eles forem integralmente falsos. De sorte que, se
quiser-se provar a respeito do estado civil de uma pessoa algo diverso
do que diz o registro civil, preliminarmente, há voltar-se contra o
próprio assento de registro civil e, depois de anulado, ou retificado, é
que se poderá trazer a sua prova a juízo. Aliás, nesse momento, não
haverá nenhuma outra, senão aquela, porque a anterior estará destruída pelo processo que se moveu. Portanto, vê-se que o registro
civil é algo de extraordinário alcance.
Dois princípios regem a organização do registro civil: o princípio
da fé pública dos assentos, do qual decorre a conseqüência acabados
de enunciar e o princípio da continuidade dos assentos, o qual diz
apenas respeito à técnica dos registras civis .
Os assentos devem ser contínuos; quer dizer que todos os atas
relativos ao estado civil de uma pessoa devem guardar entre si uma
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continuidade capaz de mostrar que se referem todos a uma mesma
pessoa. Não se pode dizer no assento de nascimento: fulano de tal,
fllho de Antônio de Sousa e no assento de casamento: filho de Antônio José de Sousa; não, pois isto quebraria a continuidade do registro
civil. As declarações devem ser todas contínuas, há de identificar-se
a mesma pessoa, desde o assento do seu nascimento até o assento de
sua morte.
Para que isto se mantenha, como muitas vezes são feitos assentos
infiéis, se tem necessidade de proceder a retificações, que são exigidas
toda vez que se quebrou por uma razão qualquer a continuidade dos
assentos.
Qual é, porém, o ponto fundamental para essa continuidade?
E o nome.
O nome do indivíduo é aquilo que o identifica na vida civil. Só
se sabe que o fulano que se casou hoje é o mesmo que nasceu há tantos anos atrás, porque ligando as duas personalidades, existe um nome.
O nome, é, portanto, aquilo que assegura ao homem a continuidade da. sua vida jurídica. E graças à permanência, à fixidez do nome
que se pode imputar a um indivíduo hoje a conseqüência de fatos que
ocorreram anteriormente e para imaginar-se a importância do nome na
vida civil, suponha-se uma sociedade sem nome, uma sociedade em que
o nome possa ser alterado a cada passo. Vê-se que sobre tal sociedade não se poderia construir uma ordem jurídica, porque o homem que
contratava mudava de nome antes de cumprir o contrato e já não se
teria o modo de exigir a satisfação das suas obrigações.
Isso mostra que a continuidade do nome é ponto fundamental e
uma das máximas básicas do registro civil.
O nome é inalterável. Pode-se, porém, admitir que o homem ao
atingir a sua maioridade, faça uma alteração de nome, porque, não
tendo sido ele quem escolheu o seu nome, é razoável que se lhe dê
uma oportunidade para alterar a sua identificação .
Dá-se uma oportunidade ao homem aos 21 anos- e diz apenas
dentro de um ano - e a alteração diz respeito apenas ao sobrenome,
pois o próprio nome, Pedro, Antônio, José, esse é inalterável, não se
podendo mudar em circunstância alguma.
Quanto ao sobrenome, esse pode ser alterado ou no caso acabado de citar, aos 21 anos, quando a pessoa atinge a maioridade, direito
que tem dos 21 aos 22, ou, então, em conseqüência de atos jurídicos
que importem numa alteração do estado de família, como, por exemplo, a mulher que casa e adota o nome do marido; a mulher que se
desquita e deixa o nome do marido; o filho natural reconhecido que
passa a adotar o nome do pai.
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Fora dessa circunstância, não se conhece alteração de nome e
por muito severos que sejam os princípios na vida prática, somos levados a conceber alteração de nome e mesmo do prenome, por ex., no
caso das pessoas que traduzem o seu nome, o indivíduo que se chama Peter e quer chamar-se Pedro; que se chama Antoine e quer
chamar-se Antônio, não havendo motivo para obstáculo a isso. Concede-se também essa mudança àqueles que têm nome estrangeiro e
que, em português, soa como imoral, pois é razoável, é uma razão de
bons costumes que milita em seu favor, ou mesmo em português,
àqueles que têm nome ridículo, é justo que se lhe conceda a alteração.
Fora desses casos, não há razão; entretanto, um homem pode
usar seu nome abreviado no comércio ou profissão, por ex., Pedro de
Souza e Silva pode se assinar no comércio P. S. Silva e então se
admite que faça constar ou registrar esse nome abreviado no seu registro civil. Mas não se trata de alteração de nome; trata-se de averbação e de um nome simplificado exclusivamente para os fins de uso
comercial ou civil.
Os outros atos da vida civil devem ser todos eles levados a registro no momento em que se praticam.
Vejam-se quais são os atos que devem ser levados a registro.
Em primeiro lugar, o nascimento que deverá ser levado dentro
deu um prazo curto ao conhecimento do oficial do Registro Civil. O
pai é quem deve fazer a declaração e se ele está impossibilitado, a
mãe, para a qual se dá o prazo de 30 dias; atendendo a que, logo após
o parto, ela normalmente não está em condições de se locomover.
O nascimento há de ser declarado pelo pai ou pela mãe por uma
razão óbvia: é que não se vai admitir que estranhos estejam atribuindo a terceiros, filhos e, sobretudo, porque é de se presumir que estranhos não estejam em condições de declarar com exatidão os dados
que o oficial do Registro Civil precisa julgar: nomes dos pais, avós,
onde se casaram os pais, a que horas nasceu, que nome se lhe pôs, se
é o primeiro desse nome ou não, se é do sexo masculino ou feminino
c outras circunstâncias que o oficial precisará anotar.
O nascimento é, pois, o primeiro fato jurídico que se registra;
dele decorrem inúmeras conseqüências. Em primeiro lugar, fixação
do nome; em segundo, o estado de família; depois etapas que farão
variar a capacidade civil.
Depois do nascimento, o ato de suma importância que se leva ao
registro civil, é a morte, a que põe termo à vida civil. :É essencial que
e~teja ela registrada para permitir a abertura dos direitos sucessórias,
e não só para abertura de tais direitos, como para extinção de certos
vínculos jurídicos que estavam ligados à vida do de cujus, como, por
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ex., o usufruto que se extingue com a morte, o casamento, os contra·
tos personalíssimos .
Outro ato fundamental, e que há de ser levado a registro é o
casamento, mas o casamento leva·se a registro em circunstâncias muito especiais. Antes de se realizar o casamento, faz-se um processo
que se chama Processo de Habilitação Para o Casamento, em que as
partes produzem os seus documentos comprobatórios do estado civil e
tudo o mais que a lei exige para o casamento. Este processo corre precisamente nos Juízos de Registro Civil. Tem aí, então, os .fiscais do
Ministério Público um ensejo para examinar a oportunidade da ha·
bilitação. Torna-se naturalmente sob os olhos da Justiça o ato jurídico que vai depois ser assentado, quando o processo estiver concluí·
do, e os cônjuges habilitados a casar; lavra-se o termo de casamento
com os dados desse processo e esse termo é assinado no próprio ato
da celebração .
Além desses três atas fundamentais, ainda levamos a registro as
emancipações outorgadas pelo pai ou pelo juiz. Não se costumam levar as emancipações legais, embora qualquer pessoa que o queira o
possa fazer .
Levam-se ainda a registro as interdições dos loucos, surdosmudos e pródigos.
Que são as interdições? São as sentenças do juiz, que reconhe·
ceram nesses indivíduos aquela incapacidade absoluta ou relativa .
Esta importante alteração do status individual deve ser imedia·
tamente levada ao Registro Civil. Igualmente levam-se as sentenças
c'eclaratórias de ausência. Quando um indivíduo está desaparecido,
r-·~c~e-se ao juiz que declare a ausência e leva-se tal sentença a registro,
po:s .0 \.~ s~be que, a rigor, este não é o termo; incapaz. Em todo caso,
nos ··:rmc~ da lei civil, o ausente está entre os incapazes, porque lhe
é d&do um curador.
Finalmente, as opções de nacionalidade devem ser levadas a registro pela influência que têm sobre o status civitatis.
Todos estes fatos jurídicos são escriturados pelo oficial de Registro Civil em livros próprios e os assentos obedecem a uma absoluta
uniformidade. Se acontece que um dos assentos está errado, ou porque as declarações foram maliciosamente alteradas, ou porque houve
negligência ao fazê-Ias, é preciso instaurar um processo de retificação
de assento, que há de ser pedido e justificado com documentos e tes·
temunhas.
Como estas retificações podem ser oportunidade para alterações
fraudulentas do registro, isto por dizer-se que o registro originário es·
tava errado, quando estava certo, a fim de alterá-lo num sentido con·
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veniente, as partes usam do maior interesse em que se apure rigorosamente a verdade das alegações e, daí, o papel importantíssimo que desempenha no Registro Civil o órgão do Ministério Público .
Junto ao Registro Civil funciona um promotor especializado,
cujo papel é destacado em tudo que diz respeito às alterações de registro, a habilitação de casamento, a registro requerido fora do prazo.
Ele não funciona nos registras comuns de nascimento, de óbito,
de emancipação, etc., mas, desde o momento em que o registro é
fora do prazo ou que se queira alterar um registro anterior, surge a
oportunidade para o órgão do Ministério Público comparecer na defesa do interesse da sociedade.
Qual é o interesse? E que as anotações do Registro Civil devem
ser verazes . O Promotor Público tem, portanto, esta norma de conduta, se mostrará exigente no sentido da veracidade das declarações .
Sempre que não se convencer da retificação, ele defenderá o registro já
feito . Essa é a sua norma de conduta.
Além das retificações, precisa-se conhecer duas outras espécies
de lançamento que se fazem no Registro Civil: as averbações e as anotações.
As averbações têm lugar à vista da sentença e fazem-se todas
as vezes em que uma sentença posterior veio alterar a relação jurídica
ou o fato contido no próprio assento . Por exemplo: um assento de
casamento. Desquitam-se os cônjuges, e, obtido o teor da sentença
de desquite será esta averbada à margem do assento de casamento .
Uma sentença de reconhecimento de filho natural, será averbada
à margem do assento em que não constava essa condição.
Uma sentença de anulação de casamento, averba-se igualmente
e, assim, toda e qualquer sentença que altere o estado civil, é levada
a averbação junto ao assento cujo conteúdo se modificou.
A anotação é uma técnica bem mais simples; é uma simples remissão que o oficial de Registro Civil faz de assento a assento . Vai,
por ex., anotar a emancipação. A emancipação não altera em nada
o registro de nascimento; é um fato novo, mas ele à margem da emancipação anota onde está feito o registro de nascimento; à margem dele
anota onde está feito o registro de emancipação e o mesmo acontece
com o nascimento e óbito . Anota-se no óbito onde está o registro de
nascimento; no registro de nascimento onde está o de óbito.
Tal deve ser feito sempre que o oficial tem meios de fazê-lo e aí
se têm os fatos mais importantes relativamente ao Registro Civil.
Este assunto, como se vê, é bem simples. Desde o momento que
a pessoa tenha possuído os fundamentos, as razões do instituto, é um
dos menos conhecidos pelos advogados. Verificam-se a cada passo,
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erros grosseiros cometidos na condução dos processos, quando não das
sentenças, por falta de conhecimento exato do funcionamento e da
técnica do Registro Civil. A cada instante se uma pessoa contestar o
Registro Civil com outras provas que declaram melhor, ou vêem-se
registras civis completamente inadmissíveis. Assento da matéria, atualmente (1942), é o Decreto n. 0 4. 857, de 9 de novembro de 1939(*)

* A partir de 1.9 de janeiro de 1976, entrou em vigor nova lei
do Registro Civil.

CAPITULO

XIV

A PERSONALIDADE

Quando se considera a personalidade, identifica-se esta com a
capacidade de direitos e se diz que é a personalidade? É a capacidade, que tem um homem de direitos e obrigações .
Esta é uma perspectiva da qual se pode considerar a personalidade; uma perspectiva rigorosamente técnico-jurídica.
Quando, porém, se considera a personalidade humana, já então,
se tem um complexo dos seus atributos; descobrem-se nela muitos
bens que são do mais alto interesse para o direito .
Vê-se, por exemplo, que o homem tem uma vida, uma honra,
uma integridade corpórea, uma série de atividades que entram na sua
personalidade, que constituem, por assim dizer, o seu conteúdo natural, e que todas merecem uma proteção do direito.
Esses bens, que estão contidos na personalidade, como a liberdade, a vida, a honra, etc., são, ou não, direitos autônomos, direitos
subjetivos capazes de constituir uma figura à parte, ao lado dos direitos
patrimoniais?
Aos romanos, o problema nunca se apresentou com essa nitidez
conceptual, por..que os romanos eram juristas práticos, que só se lembravam de doutrinas e teorias naturais, em virtude de uma necessidade
qualquer de ordem prática, pois só essas os impressionavam.
Os romanos possuíam um recurso técnico para defender a personalidade humana, qualquer que fosse o aspecto pelo qual ela fosse
lesada. Esse remédio era o Actio lnjuriarum, sobre a qual Jhering
escreveu uma monografia clássica.(*)
* Rechtsschutz gegen injuriOse Rechtsverletzungen, vulgarmente
conhecida como actio injuriarum, divulgada no vol. XIII, do Jahrbücher (1885), Abh. VI, e, mais tarde, em Gesammelte Autziitze, vol. III,
ps. 233 a 408 (Jena, 1886).
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Tudo que se fizesse contra o homem, à sua moral, ofensas físicas,
ataque à liberdade, ou a qualquer outro atributo pessoal, era injuria
e o meio de repetir a Injuria era a proposição daquela Actio.
A construção de uma categoria à parte, de direitos tendo por
conteúdo os próprios bens da personalidade, é obra da doutrina moderna, especialmente, da doutrina germânica da última metade do
século passado em diante.
Mas essa construção tem tido severos opositores e entre eles
tinger, cuja obra, sobre a parte geral do direito civil, é uma das
mais notáveis que a ciência civilística possui: o seu Sistema de Direito
Privado Austríado.
Unger observa que há uma contradição entre o conceito de
personalidade e a pretendida categoria dos direitos da personalidade.
Diz ele: "a personalidade, sendo a capacidade que tem todo homem
de direitos e obrigações", é um pressuposto de todos os direitos, não
pondendo ser deles o objeto de uma categoria especial.
E um ponto de partida e não um ponto de chegada, na construção dos direitos subjetivos. Esse argumento, que ele explana muito
bem, pode ser, entretanto, repelido com uma observação capital,
é que a palavra personalidade está tomada, aí, em dois sentidos
diferentes. Quando se fala em direitos de personalidade, não se está
se identificando aí a personalidade como a capacidade de ter direitos
e obrigações; estamos então considerando a personalidade como um
fato natural, como um conjunto de atributos inerentes à condição
humana; estamos pensando num homem vivo e, não, nesse atributo
especial do homem vivo, que é a capacidade jurídica, em outras
ocasiões identificada como a personalidade.
Quando se pensa nos direitos da personalidade, está-se pensando na vida, na honra, na liberdade, na integridade corpórea,
coisas que não são todas elas adaptáveis à simples capacidade de
ter direitos e obrigações.
Quer dizer que a palavra personalidade pode ser tomada em
duas acepções: numa acepção puramente técnico-jurídica ela é a
capacidade de ter direitos e obrigações e é, como muito bem diz
Unger, o pressuposto de todos os direitos subjetivos e, numa outra
<icepção, que se pode chamar acepção natural: é o conjunto dos
atributos humanos e não é identificável.
Aquele pressuposto pode perfeitamente ser o objeto de relações
jurídicas.
Outra objeção que se costuma fazer a esta categoria de direitos
é esta: se há um direito da personalidade, e não uma categoria de
direitos, é porque a personalidade é uma coisa una, e a honra, a
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integridade corpórea, a liberdade, a vida, são aspectos de manifestações da personalidade; mas, se assim fosse, o mais que poderia
haver, era um direito da personalidade, e não uma coleção deles.
A esse argumento pode se objetar com uma expressão que os lógicos
empregam freqüentemente: o argumento prova demais. Ele prova
não só, que não existem direitos da personalidade vários, como prova,
também, que não existem direitos patrimoniais vários, porque assim
como a personalidade é uma só, o patrimônio também é um só.
Os bens, a propriedade, a posse, os contratos, todos os direitos
que se distinguem dentro da esfera dos direitos patrimoniais, podem
ser considerados de um modo unitário sendo possível, então, dizer:
só existe um direito patrimonial e que todos esses, que habitualmente
se estudam, são dele, simples faces ou manifestações.
De sorte que, assim, o argumento vai muito longe, pois ele aniquila todas as categorias de direitos conhecidos. Na verdade, os direitos da personalidade podem ter um tratamento unitário, porque
a personalidade é una, mas, isto não quer dizer que, entre eles, não
se possa fazer diferenciações capazes de apresentá-los como relações
jurídicas, distinguindo-os tal qual o patrimônio. O patrimônio é único,
mas, dentro do patrimônio, podem-se distinguir várias espécies
jurídicas.
Dogmática dos Direitos da Personalidade - Veja-se, agora,
como construir dogmaticamente a nossa categoria dos direitos da
personalidade.
Em primeiro lugar, para bem compreender-se o que sejam os
direitos da personalidade, precisa-se partir da idéia de que o homem,
para sua vida individual e social, precisa do gozo de certos bens
que, na sua maior parte, estão no ambiente, pois são bens externos,
são coisas móveis ou imóveis, corpóreas ou incorpóreas, que ele
encontra fora de si, e de que precisa para o pleno gozo das suas
faculdades, para o pleno desfruto da vida.
Ao lado, porém, desses bens externos, existem outros que não
se encontram no próprio homem, e de cujo gozo ele não pode ser
privado sob pena de sofrer uma grave mutilação nos seus interesses;
tais são bens interiores ou, por outra, bens que aderem à personalidade, enquanto que os outros são bens externos sobre os quais o
homem precisa se estender.
Entre esses bens internos aderentes à personalidade estão a
honra, a liberdade, a vida, a integridade corpórea, etc .
Como, entre os bens externos, estão todas as coisas de que o
homem procura se apropriar. Esses bens externos, sobre os quais
o homem exerce as suas faculdades de apropriação, vão constituir,
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depois, numerosos direitos patrimoniais, e esses bens internos, cujo
desfrute o homem encontra em si mesmo, constituem uma categoria
de direitos que são os direitos da personalidade. Tais direitos tem
características próprias que os distinguem dos demais.
Em primeiro lugar, são direitos absolutos. Lembra-se do que
são os direitos subjetivos absolutos. São aqueles que prevalecem
contra todos, erga omnes.
Quer isso dizer que, aos direitos do titular, corresponde um d;;yer
de todos os indivíduos que se encontram na sociedade e não um
dever de uma determinada pessoa ou grupo de pessoas. Esse dever,
que toca a todos, é um dever negativo, o dever de não perturbar o
titular do direito no gozo daquele direito. Quando o direito absoluto
recai sobre um objeto do mundo externo, o direito absoluto diz-se
um direito real, quando ele recai sobre um bem desses que acabo
de dizer que estão na própria personalidade do homem, chama-se,
então, direito da personalidade .
Característica dos Direitos da Personalidade - A primeira característica dos direitos da personalidade, portanto, é esta: são
absolutos; a segunda característica: são inestimáveis, o que quer dizer
que eles não têm um equivalente exato em dinheiro. Este problema
da falta de um equivalente em dinheiro gera um dos mais delicados
da técnica jurídica, qual seja o da reparação das lesões sofridas pelos
direitos da personalidade .
Quando um homem deixa de cumprir uma obrigação de fazer,
tem-se sempre uma base para encontrar uma compensação pecuniária.
Tal base é imaginar-se quanto se precisa gastar para obter que outra
pessoa faça um serviço equivalente; mas, quando somos ofendidos
na nossa honra, ou, quando se experimenta uma dor, ou, quando se
perde a vida, é difícil dizer qual seja o equivalente pecuniário que
possa nos proporcionar uma satisfação, ou aos nossos beneficiários.
Pelo fato, porém, de não existir equivalente, não quer dizer que se
deva abandonar a idéia de praticar um critério de personalidade .
Toda doutrina moderna se constrói no sentido da ressarcibilidade pecuniária dos danos morais. Nesse particular o nosso Código
Civil, foi atrasado mesmo para a sua época. No Código Civil não
há indenização de dano moral, o que já era consagrado pelo Código
de 1911, o Código Suíço das Obrigações. Mas já o nosso projeto
de código das obrigações, presentemente organizado, consigna a ressarcibilidade do dano moral ( *) .
• Posteriormente consagrado na legislação extravagante, em leis
expressas.
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Não é aqui o lugar próprio para estudar-se o assunto, que será
aprofundado nas obrigações e ressarcimentos dos danos, mas é bom:
que já sentir a relação em que o problema se encontra com os
direitos da personalidade.
Freqüentemente a proteção civil dos direitos da personalidade
é difícil, no estado atual do nosso direito, porque, não sendo possível
encontrar uma composição pecuniária, fica-se com uma tutela civil
muito frágil, diante da gravidade das lesões que o direito pode
sofrer.
A terceira característica é a inalienabilidade. Os direitos subjetivos transmitem-se por ato entre vivos, como nas alienações mortiscausa, nas sucessões, mas os direitos da personalidade, esses de nenhum modo se transmitem.
Não há, aliás, nisso, nenhum mistério. Todos sabem que os
direitos se extinguem, quando o seu objeto desaparece. Uma das
maneiras pelas quais o direito de propriedade termina, é quando
perece a coisa sobre que ela recai.
Ora, o objeto dos direitos da personalidade, sendo bens que
na própria personalidade residem, a morte do homem leva naturalmente à extinção desses direitos, pelo perecimento do seu objeto e
não se pode cogitar da transmissão; não se pode cogitar da transmissão, quando o objeto mesmo do direito adere à pessoa do titular.
A quarta e última característica é a imprescritibilidade. Todas
as vezes em que um direito subjetivo sofre uma lesão por parte
daqueles que têm um dever correspondente, forma-se a necessidade
de uma reparação, de uma reintegração do direito no seu estado
normal. Essa reparação, essa reintegração deve ser procurada pelo
próprio titular do direito subjetivo e já se sabe que a faculdade de
pedir tal reintegração é, talvez, em última análise, a própria essência
do direito subjetivo; Se, porém, o titular do direito subjetivo deixa
que passe muito tempo sem reclamar, a lesão jurídica convalesce ou,
em outras palavras, prescreve, não sendo mais possível reclamar.
Os direitos da personalidade têm esta característica singular: é
que a lesão que alguém lhes faça jamais convalesce; o direito de
reclamar não mais prescreve. Sempre será possível reclamar-se a
reintegração do direito, uma vez que a lesão continua, bastando,
para isso, que perdure o estado lesivo.
Conhecidas as características dos direitos da personalidade, será
examinada a sua tutela.
Tutela dos Direitos da Personalidade - Os direitos da personalidade são tutelados pelas normas civis e pelas normas penais e
estas últimas constituem, sem dúvida alguma, a sua tutela mais eficaz,
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principalmente, dada a circunstância de não se podzr pleitear a composição pecuniária do dano moral.
Como a proteção da personalidade humana é um dos temas fundamentais do consórcio civil e uma das razões de sei' do Estado,
é natural que todas as ofensas aos direitos da personalidade apareçam
à consciência do legislador como atos ilícitos penais. Quer dizer,
como atos que justificam uma reação, niio apenas por parte do ofendido, mas por parte da tutela da sociedade e, por essa razão, o direito
penal é particularmente enérgico na reparação das ofensas aos direitos
da personalidade. Verifica-se isso de mil modos, pois, como se sabe,
a própria sistematização dos crimes, nos Códigos Penais modernos,
evidencia o objeto protegido pela norma, aquele que o sumo penalista Arturo Rocco denomina o objeto do crime.
Freqüentemente o objeto jurídico do crime é o próprio direito
da personalidade violado. Já se têm uma certa familiaridade com
o Código Penal Italiano, que é o código modelo na dogmática penal
moderna, e já se há de ter visto que o critério de classificação dos
crimes, como está adotado, repousa todo na observação do bem
protegido. Delitos contra a liberdade, delitos contra a personalidade
e a vida, delitos contra a incolumidade pessoal, delitos contra a
liberdade sexual, e o código segue enumerando bens que são verdadeiros direitos da personalidade .
Sanção Civil - Veja-se agora em que pode consistir a sanção
civil. Ela pode consistir, ou na composição do dano mediante uma
reparação pecuniária, o que, no estado atual do direito só pode acontecer quando há uma repercussão patrimonial, mesmo distante, da
ofensa sofrida ou, então, pode ser uma sanção direta, um ato qualquer
que tolha a ofensa que está sendo praticada, v. g., retirada do mercado do livro injurioso, ou um habeas-corpus, ou medida semelhante,
que venha restituir a liberdade a quem a perdeu.
São meios de sanção di reta.
Classificação dos Direitos da Personalidade - Os direitos da
personalidade são vários, mas pode-se classificá-los num número limitado de grupos. Cumpre-se distinguir, em primeiro lugar, o direito
oo nome.
O Código Civil Brasileiro não regulamentou o direito ao nome,
pois isto parecia desnecessário a Clovis Bevilaqua, visto como, na
sua opinião, o nome já estava suficientemente protegido com aquelas
normas jurídicas que impedem a alguém de usurpar a personalidade
alheia, fazer-se passar por outrem. Mas a verdade é que o direito
ao nome cada dia se impõe mais à consciência dos juristas como uma
categoria autónoma dos direitos da personalidade.
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E, realmente, um atributo do homem, que ele precisa defender
de todos os modos, pois que por ele se identifica a sua personalidade
c a usurpação dele por outrem pode trazer as mais graves canse~
qüências, tanto patrimoniais como morais. Não se pode levar a pro~
tcção ao nome ao ponto de impedir que uma pessoa adote o nom~
de outra, mas pode~se levá~la ao ponto de impedir que uma pessoa
<jue tenha um nome tome para certos fins, mesmo lícitos, o nome
de uma terceira.
Quer dizer que precisamos dar uma proteção específica ao nome~
pois, não basta a regra que proíbe o estelionato, impedindo que uma
pessoa tome o nome de outra pessoa para cometer um ato ilícitO; é
preciso proteger mesmo a usurpação do nome inocente, pois que
existe aí a apropriação de um bem que está na personalidade dé
()utra pessoa .
Note~se ·que o nome civil não tem nada de comum com o nom~
comercial. Enquanto que o nome civil é um direito da personalidade
com todas as características de intransmissibilidade, inestimabilida:..
de, .etc., o nome comercial é um bem patrimonial que está nas mãos
do comerciante como as mercadorias nos seus armazéns. Ele o pode
vender, transmitir aos seus sucessores no negócio; pode lhe dar um
valor na ocasião em que arrola o inventário do estabelecimento.
Apenas a distinção é que o uso do nome comercial, quando está
relacionado com o nome civil do comerciante, fica adstrito a certas
regras precautórias que se conhecerá melhor ao estudar esta matéria
no Direito comercial.
· ·
Outro direito da personalidade é o direito à liberdade. Se ~
liberdade do homem é a faculdade de fazer o que pode a sua vontade,
nem sempre está condicionada pela prescrição da norma jurídica.
Há certos casos em que o homem age livremente, mas age em obediência a certos comandos jurídicos; outras vezes, não, a sua liberdade se explica naquela esfera que chamamos a esfera da licitude;
são coisas lícitas, mas não são ordenadas pela lei e a liberdade toma
vários nomes, conforme o sentido em que a empregamos: liberdade
de pensamento, liberdade de comunicação, liberdade de ir e vir, liberdade de petição, que é a liberdade de pedir o que se quer, liberdade
de trabalho, liberdade de praticar quaisquer atas jurídicos, como
sejam, contrato, casamento, testamento, etc., liberdade sexual.
A liberdade sexual, note-se bem em que sentido está entendida,
pois está entendida no sentido de que cada um dispõe do seu sexo
e pode fazer dele o que quer, contanto que nessa atividade não
compromete a liberdade sexual de outrem. Eis por que a corrupção
de menores, por exemplo, é um ato que viola a liberdade sexual,
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uão, a liberdade sexual do corruptor, mas a liberdade sexual do
sujeito passivo, eis porque o defloramento com engano, fraude ou
sedução, viola a liberdade sexual daquela que é seduzida, enganada
ou induzida pela fraude. Não é de outra natureza o crime de liberdade sexual; todos dispõem da mesma, cada qual pode escolher casamento ou celibato .
Outra categoria de direitos da personalidade encontra-se nos
direitos à personalidade física. O direito protege a vida do homem
como um supremo bem. A tutela, porém, é, neste particular, extremamente enérgica, pois, como se sabe, o homicídio ocupa o primeiro
posto na escala da reparação quanto à veemência da pena; mas, além
da proteção penal, existe uma enérgica proteção civil da vida.
Não só se admite o pagamento de equivalentes pecuniários aos
sucessores do falecido, quando a vida lhe é tirada em determinadas
circunstâncias, como concebemos um instituto cujo fundamento especial é o direito à vida.
Esse instituto são os alimentos.
Os alimentos, que serão conhecidos mais profundamente, quando se estudar o direito de família, são prestações que os parentes
devem uns aos outros quando uns estão necessitados e outros em
condições de socorrê-los. O fundamento do direito aos alimentos é
exatamente este direito à vida, de tal forma que a instituição de
alimentos é uma proteção civil concedida pelo legislador a este direito
da personalidade. Para bem compreender-se a razão de ser deste
fundamento dou-lhes um exemplo: se uma pessoa tem direito a que
outra lhe dê alimentos mensais, suponha-se de 200$000 e então
pede que se lhe dê, por antecipação, alguns anos desses alimentos,
pode acontecer que receba por aí alguns contos de réis e que os gaste
imediatamente, de tal forma que, no mês seguinte, cai de novo em
necessidade .
Então, é perfeitamente admissível que, aí, o alimentário volte
a pedir do alimentado, que no mês anterior lhe deu aquela antecipação, e a pessoa que antecipou está obrigada a continuar a prestar
t1s alimentos, mensalmente, sem que aquela antecipação tenha outra
eficácia, senão a de converter-se numa espécie de empréstimo, num
mútuo, que deverá ser pago quando o alimentando estiver em condições de pagar, porque, o fundamento é o direito à vida e o direito
à vida se restaura como se não tivesse havido antecipação.
Além do direito à vida, outro direito que se protege muito especialmente, é o direito à integridade corpórea, e o direito penal prevê
as lesões leves, ou graves, e uma série de atos que podem atuar na
lesão do corpo, ou da saúde.
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Note-se, porém, que o direito à integridade corpórea não deve
ser tomado no sentido do corpo. O homem não pode dispor de sua
integridade corpórea, não pode se submeter a mutilações, porque
ele não dispõe do corpo; tem d\reito à integridade corpórea, mas, não,
direito ao corpo. Não pode aplicá-lo em finalidades imorais~ nem
dispor dele como entender, como também não pode aplicá-lo em apli·
cações para fazer peças anatómicas ou coisas assim, pois isto é uma
coisa que se compreende perfeitamente.
O que o legislador está defendendo é a integridade corpórea
que coincide com o interesse geral; não quer dizer, porém, que o
homem não possa sacrificar os seus membros, pois em determinadas
circunstâncias, poderá fazer, sempre que com isso vise a um maior
proveito, isso é, à sua vida, ou à vida de outrem. Tal é o caso de
um indivíduo que se submete a uma operação cirúrgica, que doa o
seu sangue, e até mesmo os esportes perigosos, não só porque, aí,
não dispõe do corpo, como, porque, está assumindo certo .. risco
no nome de um outro interesse que, afinal de contas, se prende, pelo
menos, à integridade corpórea, i. e., ao aperfeiçoamento do corpo.
A integridade moral constitui outro objeto da personalidade
protegida penal e civilmente; civilmente sempre que injúria à honra
e à boa fama tenha repercussão patrimonial e, finalmente, uma cate·
goria última de direitos da personalidade são os direitos à proteção
cultural do homem, quer de obras de arte, ciência ou literatura,
criando, assim, uma determinada coisa, ele dela se autonomiza.
A respeito dessa categoria de direitos à proteção cultural, há
duas ordens de direitos: em primeiro lugar, um direito patrimonial,
que se considera como fazendo parte dos direitos reais, como sendo
uma modalidade da propriedade. 1l o direito que o homem tem de
vender a obra, de alugá-la, de adaptá-la, de permitir a sua tradução,
de permitir sobre ela composição de partituras musicais.
Isso é um direito patrimonial avaliável em dinheiro e que passa
ao herdeiro do autor.
Em segundo lugar, há, ainda, outro direito, que se chama, geral·
mente, direito moral do autor e que é um direito da personalidade,
inestimável, imprescritível, intransmissível e absoluto. Esse direito
moral do escritor, pode-se dizer que o seu conteúdo, é a autoria da
obra propriamente.
Ninguém pode por ex., transferir a outrem a autoria de uma
obra; esse ato, que é imoral, é sempre repudiado pelo direito. Nin·
guém pode permitir alterar o texto que outrora escreveu, salvo com
seu consentimento, caso em que se estabelece, aqui, o que se chama
a colaboração.
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De maneira que, as ofensas ao direito moral do escritor são:
U<;urpação da autoria, o plágio, a adulteração do texto, ofensas que
visam, não ao direito patrimonial, que é a propriedade literária, mas
ao direito moral, que é direito da personalidade.
Aí, concluído o estudo dos direitos da personalidade .
Domicílio e Ausência - O domicílio e a ausência constituem
o estudo da segunda parte da matéria ora versada. Toda pessoa, seja
natural ou jurídica, tem que ter uma sede para sua atividade jurídica.
Que é a sede da personalidade? É o centro espacial da sua vida
jurídica.
Chama-se domicílio e a diferença entre domicílio e residência
é feita apenas pelo lugar onde a pessoa se encontra. As pessoas
domiciliadas em São Paulo e que, neste momento,· estão no Rio de
Janeíro, morando em hotéis, ou em casas, aqui, são residentes no
Rio de Janeiro, embora estejam domiciliadas em São Paulo. Ainda
há ·quem faça diferença sutil entre a residência e a estadia, para
chamar de estadia a residência efêmera, enquanto que na residência,
já vai uma idéia de permanência, mas essa distinção, que se pode
perfeitamente fazer, na prática, não tem nenhum interesse para o
direito. Pode-se chamar residência, de modo geral, o lugar onde a
pessoã se encontrar, ainda que se encontre por muito tempo, tudo
é residência, do ponto de vista jurídico .
Quanto ao domicílio, este é o lugar onde a pessoa reside com
caráter de premanência. O Código Civil diz com ânimo definitivo,
de modo que, no domicílio, devem-se distinguir dois elementos: um
elemento objetivo que é a residência; um elemento subjetivo que
é o ânimo definitivo ou, por outra, o propósito de permanecer naquele lugar e de ter ali a sede das suas atividades.
O Código de Napoleão definiu o domicílio dizendo que é o
lugar onde a pessoa tem o seu principal estabelecimento, definição
rnuito boa para esclarecer bem o domicílio das pessoas jurídicas,
que às vezes têm estabelecimentos permanentes em muitos lugares,
tal uma matriz com várias filiais, por ex., e então se tem que saber
que o domicílio é o lugar onde está o estabelecimento principal, mas,
quer para a pessoa física, quer para a pessoa natural, o domicílio
é sempre a sede principal e permanente da atividade. A importância
da determinação do domicílio de uma pessoa é enorme; são inúmeros
os efeitos da determinação do domicílio.
Em primeiro lugar, lembra-se que o domicílio é um dos critérios para determinar a lei pessoal. Mesmo o Código Civil, que
adota o critério da nacionalidade para determinar a lei pessoal,
aceita como critério subsidiário o critério do domicílio.
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Em que casos o Código Civil adota o critério do domicílio?
Em primeiro lugar, no caso dos apátridas; no caso dos indivíduos
que têm dupla nacionalidade. Pois bem, no caso da dupla nacioDalidade, se uma delas for a brasileira, então, a nacionalidade brasileira prevalece. Além de servir de critério para a lei pessoal, ainda
há uma importância fundamental no domicílio: determinar o foro
competente para a propositura da ação.
As ações devem ser propostas no domícilio do réu, salvo as
ações de anulação de casamento e desquite contencioso, que devem
ser propostas no domicílio da mulher. Num caso ou noutro, o domicílio é o que define a competência do foro e até, por essa razão, os
processualistas constumam desenvolver a matéria do domicílio mais
profundamente que os civilistas, por que o assunto parece mais pertinente ao interesse do direito processual.
Mas não é verdade. O assunto é tipicamente de direito civil.
Outra conseqüência importante do domicílio, é que nele se abre
a sucessão do falecido. Ex., um homem domiciliado no Rio de
Janeiro, que morre na Europa, embora seus bens estejam em outros
lugares, o lugar competente para abrir o inventário é o Rio de J aneiro, · porque é o lugar do seu domicílio. Ainda outra conseqüência
capital é que o domicílio é o lugar próprio para o cumprimento das
obrigações sempre que não foi estipulado um outro lugar, salvo se
tinha dito que o pagamento se faz .em determinada cidade .
Já se sabe que o pagamento se faz no ·lugar do domicílio, no
domicílio do credor ou do devedor, conforme a natureza da obrigação. Vê-se, portanto, que a matéria é de importância fundamental.
O domicílio pode ser geral ou especial. Geral é o domicílio da
pessoa, que se determina de acordo com o lugar onde ela reside
com ânimo definitivo. Domicílio especial, também chamado eletivo,
é aquele que se fixa por uma determinada relação jurídica: por
exemplo, faz-se um contrato com uma pessoa que está noutra cidade,
em Belo Horizonte, diga-se, para prestar um serviço qualquer, mas
não se quer ficar exposto à circunstância de ter que ir demandar
em Belo Horizonte por não ter a pessoa cumprido as suas obrigações.
Então se combina que o domicílio de ambos, para efeito daquele
contrato, é o Rio de Janeiro e o domicílio, aí, se diz domicílio
especial ou foro do contrato. Nem sempre é possível fazer variar
o foro do contrato segundo a livre vontade das partes. Há casos
em que as partes não podem modificar a competência dos tribunais,
fixada por lei, como, por ex., da competência que se diz Ratione
Materiae, pois esta é uma competência que não pode ser alterada
pela vontade das partes .
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A competência Ratione Materiae é aquela que toma certos tribunais capazes para conhecer de certas demandas por causa do assunto
delas não se poder transferir, como, por ex., quando se diz: só o
Supremo Tribunal Federal pode conhecer de tal caso, aí não se pode
dizer que a Justiça competente é a de Minas Gerais. O domicílio
também pode ser legal ou voluntário; voluntário é o domicílio que
ai' partes fixam, que as pessoas fixam, livremente escolhem. Por ex.,
moram no Rio de Janeiro, querem morar em São Paulo, ou viceversa.
Domicílio voluntário é aquele em que a parte reside com ânimo
definitivo por sua livre vontade. Domicílio legal é o imposto por uma
disposição legal, por ex., menor tem o pátrio poder no lugar em
que reside o pai. A mulher casada, salvo nos casos de desquite ou
investidura nos bens do casal, tem o domicílio do marido; o pupilo
no domicílio do tutor; o funcionário público, no lugar do seu serviço;
o militar em campanha ou não, no lugar onde funcionar o corpo a
que pertence; a praça da armada, ou oficial, se está embarcado,
na estação naval da sua unidade; se está em guerra, no lugar do
serviço a que ele está adido.
Os oficiais e marinheiros da marinha mercante, na cidade onde
se acha matriculado o navio, se de encouraçádo, no lugar onde se
acha de cruzeiro?
São casos de domicílio legal.
Vê-se o que acontece quando uma pessoa desaparece do seu
domicílio e não dá de si notícia. Esta situação que tanto se assemelha à morte, porque é um desaparecimento do direito, denomina-se
2usência. Para que haja ausência, então, não basta que a pessoa
tenha desaparecido do lugar e não se saiba onde ela está; é preciso
também que ela não dê notícias de si. Se, de vez em quando, esta
pessoa manda uma carta, ora de um lugar, ora de outro, de tal
maneira que há incerteza do lugar, mas não quanto à sua existência,
não figura entre os ausentes.
Desde o momento em que isso ocorre, formou-se a ausência.
A ausência tem três fases. A 1.a chama-se a fase da declaração de
ausência, a única que agora nos interessa. A pessoa que sabe do
desaparecimento do ausente requer ao juiz a declaração de ausência,
a qual tem lugar depois de cert€1s medidas precautórias, como seja
a publicação de editais, etc., e, imediatamente, dá-se ao ausente um
curador, porque ele cai em incapacidade absoluta, por artifício legal,
e o curador será o cônjuge, se estiver presente, ou, senão, será uma
pessoa escolhida pelo juiz, segundo os critérios de representação legal.
Posteriormente, a matéria sobre representação legal.
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Passado algum tempo, abre-se a sucessão prov1sona, em que
os bens são partilhados pelo herdeiro do ausente, a título provisório,
e se o ausente não reaparece, a ausência provisória, se toma definitiva.
A sucessão, então, é definitiva, mas ainda aí não é presunção de
morte.
De maneira que os direitos pessoais não se alteram: por exemplo,
se o ausente era casado, jamais o cônjuge se restitui no estado civil
de solteiro e aí se tem terminado o estudo das pessoas naturais.
Proximamente, o estudo a respeito da pessoa física.

CAPITULO

XV

PESSOA JURíDICA

Conceito e Classificação
O homem em sociedade procura obter satisfação para os seus
interesses, por meio da sua atividade pessoal. Ele é sujeito de direitos
e obrigações e a sua vida jurídica é, por conseguinte, em grande
parte, uma resultante das suas atividades; mas existem numerosos
interesses humanos que ultrapassam os limites de vida individual e
principalmente de esforço individual.
Um homem só, com o seu trabalho e atividade, não consegue
uma satisfação integral desses interesses. De maneira que, ou voluntariamente, por meio de combinações artificiais ou naturalmente sob
o impulso de certos fatores que atuem na sociedade, o homem entra
em combinação com outros homens e formam-se grupos sociais,
grupos mais ou menos permanentes que desenvolvem uma função
super-individual. Uma escola, um grande negócio, que, para ser
desenvolvido devidamente, precisa do esforço combinado de muitas
pessoas; uma indústria, uma atividade de beneficência e outras atividades ainda mais complexas, que poderíamos enumerar, exigem que
o homem trabalhe combinadamente e que na cena das relações sociais
apareçam não os indivíduos, mas os grupos de indivíduos, os grupos
sociais.
Desde logo se vê que esses grupos têm uma existência unitária.
Quer dizer: os homens que o compõem não agem desarticuladamente;
pelo contrário: todas as suas atividades estão reguladas por um fim
e por uma vontade que, como que lhes é superior, e que constituem
o fim do grupo social e a vontade daquele grupo social.
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Quem já estudou sociologia, sabe o que vem a ser grueo social,
as suas características, entre as quais avulta a que os wciológos
chamam a consciência de nós.
O grupo social sente que é uma coletividade; entre os seus membros há uma comunhão consciente de vida e de interesses. A família,
as corporações, os sindicatos, os municípios, o próprio Estado, as
associações de todo gênero, para fins comerciais ou civis, são grupos
sociais, cuja natureza varia conforme se trate de um grupo formado
pela influência de fatores naturais, conforme se trate de um grupo
formado pela simples vontade dos seus membros, etc.; mas todos
esses exemplares estão dentro da categoria.
Isto que o sociólogo observa, considerando a sociedade como
um objeto natural, como uma parte da natureza, a saber, a existência
dos grupos sociais, não pode deixar de traduzir-se na vida jurídica,
pois que esses grupos sociais têm uma atividade dirigida à satisfação
dos seus interesses e essas atividades não podem deixar de estar
reguladas pelo Direito .
Tem-se, portanto, que descobrir a que corresponde, na ordem
jurídica, o grupo social que se observa quando se estuda a sociedade,
naturalisticamente. O grupo social corresponde, na ordem jurídica,
àquilo que chamamos uma Pessoa Jurídica.
A pessoa jurídica contrapõe-se, por conseguinte, à pessoa física
ou natural, porque enquanto a pessoa natural é o próprio homem,
no exercício das suas atividades individuais, a pessoa jurídica é um
grupo social, um aglomerado de homens, entre os quais se estabelece
um vínculo de natureza diversa, conforme as finalidades a que o grupo
se propõe.
No Direito moderno, o conceito de pessoa jurídica é uma categoria completamente elaborada. Tem-se uma noção perfeita do que
seja a pessoa jurídica e essa noção se constrói especialmente, graças
ao paralelo com a pessoa natural; a pessoa natural, que faz dela um
sujeito uno de direitos e de obrigações, verifica-se em relação à pessoa jurídica e o paralelo vai longe, porque, assim como estudamos
o princípio e o fim da personalidade natural, fazendo-o da data do
nascimento até à morte, estudamos o princípio e o fim da pessoa
jurídica; estudam-se todas as suas peculiaridades, tal como se a pessoa
jurídica dispusesse de um verdadeiro tatus.
Pessoa Jurídica - Veja-se agora como se forma a pessoa jurídica.
O Direito romano não teve uma noção perfeita da pessoa
jurídica. Esta. construção a que chegamos não era patente aos romanistas. O que não quer dizer que, na vida jurídica daquele tempo,

SAN TIAGO DANTAS

207

não existissem os grupos sociais cuja atividade precisava ser devidamente consolidada pelo direito. Mas, os romanos apenas reconheceram a esse serviço certos atributos da pessoa, sem jamais afirmar
que eles fossem uma pessoa.
Afirmar, por exemplo, que um collegium, que uma sodalitas era
uma pessoa, foi coisa que o Direito romano jamais fez; apenas o
Direito Romano conferia a esses grupos certos atributos pessoais,
principalmente dois: a faculdade de se representarem em juízo por
uma única pessoa - um actor ou syndicus - e a faculdade de
possuir um patrimônio - arca; de ter uma arca própria, isto é, de
ter a sua economia distinta de patrimônio de todos os seus membros.
Sabe-se que a pessoa jurídica entre os romanos viveu sempre
um pouco nos domínios do Direito Público, onde as noções técnicas
não chegaram àquele apuro que o direito privado manifestou. A
própria noção de Estado, a própria noção de município, que ganhara
certa nitidez técnica, não dera ensejo a que os romanos formulassem
uma teoria das pessoas jurídicas.
A noção de fiscum já contribuía muito mais; pouco a pouco
os romanos foram criando a figura do fisco, que primeiro era o
tesouro de todos os cidadãos romanos, uma verdadeira economia dos
Quirites e, depois, era o erário particular do Imperador e, mais tarde,
com o tempo, admitiu-se uma distinção: do Imperador com os bens
que lhe eram próprios, e os fiscos constituindo um patrimônio autônomo, destinado a ser invertido em coisas do interesse comum.
Estava, então, feita a grande evolução. Mas, nem por isso, surgiu o conceito de pessoa jurídica ou de personalidade jurídica.
Deve-se o conceito de pessoa jurídica ao Direito canônico. O
Direito canônico teve sempre um problema: definir a natureza da
ecclesia.
Que é a igreja? A igreja não é, de modo algum a coletividade
dos fiéis; a igreja não era, como uma corporação de oficiais do
mesmo ofício no mundo romano ou, no mundo medieval: uma organização corporativa.
Os fiéis estavam na Igreja, mas não eram a Igreja: a Igreja era
um corpus místico; era uma entidade espiritual e, entretanto, dotada
de uma existência material sensível.
Partindo destes dados, os canonistas imaginaram esta personalidade abstraía que podem ter certas organizações coletivas e que
se não confunde com os membros que nela momentaneamente se
encontram. Podem mudar todos os fiéis, podem mesmo desaparecer
e nem por isso a Igreja deixa de ser uma pessoa que não sofreu na
sua existência nenhuma mutilação, porque ela é uma organização
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ideal que se materializa naqueles objetos, naqueles bens móveis ou
imóveis de que ela precisa para a realização das suas funções.
Esta concepção dos canonistas, que no corpo místico viram
uma entidade jurídica, permitiu que se insinuasse no direito a noção
que hoje em dia floresceria como noção de pessoa jurídica. Note-se,
entretanto, que ao tempo em que o Direito canônico com a sua
noção de iuris corpus já representava um avanço muito grande sobre
as concepções romanas.
O mundo germânico estava impregnado da idéia oposta, da
idéia materialista, e não via numa organização coletiva, senão as
pessoas naturais que momentaneamente a compunham.
De maneira que essas duas idéias se interpenetraram ao longo
do direito medieval e deram a doutrina moderna do conceito que
hoje se tem da pessoa jurídica: um conglomerado de pessoas naturais,
dotado, porém, de uma existência que não se confunde com a de
nenhum dos seus membros.
Veja-se o que é essa pessoa jurídica, como explicar dogmaticamente a sua existência.
Poucos problemas fomentaram tanto as teorias, as concepções
filosóficas como a natureza da pessoa jurídica.
Uma teoria muito interessante e muito conhecida é a da ficção.
Entre os seus expositores podem-se apontar Unger e Savigny.
A teoria da ficção explica a personalidade jurídica deste modo:
a personalidade é um atributo do homem, mas o direito pode por
uma ficção retirar a personalidade em certos casos como aconteceu,
por ex., com os escravos. E por uma ficção análoga o direito pode
<lar a personalidade a quem não a tem. Pode estender a personalidade a um objeto; poder estender a personalidade também a uma coletividade jurídica nada mais é que uma ficção.
Suponha-se que esta coleção de indivíduos seja um homem; cogita-se como se fosse um homem; só que aqui se proceda-se de uma
ficção pelo interesse da técnica jurídica em que o direito considera, em
·Certos casos, mas que não corresponderia, portanto, a nenhuma realidade; pessoa é só o homem. Agora, o direito, em alguns casos,
tira a personalidade ao homem; em outros confere a personalidade ao
que não é homem, e nisso residiria a própria essência da personalida.de jurídica .
Outra teoria é a do patrimônio com vida.
Esta teoria foi exposta por alguns juristas alemães e desenvolvida
muito bem por Boneli, um famoso comercialista muito reputado pelo
seu tratado ,das falências.
Por isto é que a diferença entre a pessoa jurídica e a pessoa na-
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tural é apenas uma destinação especial dada ao patrimônio. Dizem
eles: um homem tem o seu patrimônio e com este ele persegue todos
os fins da sua própria existência; mas de repente, há um fim que exige
a destinação de um patrimônio especial. O homem, então, separa uma
parte do seu patrimônio para que essa parte sirva exclusivamente
àquele fim. Como vários homens se reúnem e todos separam os seus
bens em cotas, assim, do patrimônio destinado àquele fim, convém
que a vida jurídica, relacionada com este patrimônio especialmente
destinado, seja feito à parte, sem nenhuma relação com a vida individual dos membros individuais .
A personalidade jurídica, então, não é outra coisa, senão a destinação de um patrimônio a um determinado fim . Nisso reside a personalidade jurídica e nada mais . Ela é um patrimônio que nós propomos a um determinado fim.
Contra todas essas teorias ergue-se uma outra, chamada teoria
orgânica ou da realidade, cujo fundo sociológico é muito visível.
O principal expositor da teoria foi o Gierke que em outras teorias
já estudadas, revelava o mesmo cunho sociológico sempre presente
ao seu pensamento jurídico .
Os adeptos da teoria orgânica contestam formalmente que a personalidade jurídica seja uma ficção. Dizem eles, tão vivo é o homem
como o grupo social. Não há nenhuma diferença do ponto de vista da
existência entre o homem que se comporta como um ser autônomo na
defesa dos seus interesses e o grupo social. O grupo social forma-se
necessariamente, tão necessariamente como nasce o homem, é um ser
tão vivo como o homem e o direito, conferindo ao homem a personalidade, não faz mais do que reconhecer um dado que lhe é oferecido pela realidade.
Reconhecendo a personalidade jurídica dos grupos sociais, faz a
mesma coisa; está acertando um fato que a sociedade lhe apresenta
e a que o direito não pode negar as devidas conseqüências. Formamse grupos sociais e formam-se homens. A uns o direito dá uma personalidade individual; a outros dá uma personalidade coletiva.
Chama-se a um personalidade natural e a outros personalidade
jurídica. Mas é sempre a mesma coisa; são organismos vivos que se
formam na sociedade e que o direito reconhece.
De maneira que a personalidade jurídica não é uma invenção do
jurista para estender a determinadas coisas uma propriedade que era
particular ao homem. Não; a personalidade jurídica é a mesma personalidade natural, com a única diferença de que a personalidade
toma o nome de Jurídica, quando se refere ao grupo social.
Grupo social e indivíduo são dados da realidade.

210

PROGRAMA DE DffiEITO CIVIL

Outra doutrina também muito interessante é a da vontade.
Essa teoria foi muito desenvolvida por Jhering. A teoria da
vontade parte do conceito do direito subjetivo. Diz ele: por que motivo se tem que atribuir uma personalidade ao homem?
Esta noção de personalidade está em íntima relação com o direito subjetivo; o direito subjetivo é um poder da vontade posto ao
serviço de um interesse.
Portanto, a primeira coisa necessária para que exista um direito
subjetivo, é que exista uma vontade; sem esta vontade capaz de exercê-lo, capaz de fazê-lo valer, o direito subjetivo não se forma.
Ora, algumas vezes o direito subjetivo surge em benefício de uma
coletividade de homens e, por conseguinte, é indispensável que haja
uma vontade para atuar esses direitos. Essa vontade se tem de criar
nesta coletividade, porque se considera-se o caso naturalmente, só vemos vontades individuais várias e não se encontra um centro para
imputar-se esse centro de direito subjetivo. Então surge a idéia da
personalidade jurídica, uma vontade criada para a ela se imputar um
direito subjetivo das coletividades.
Outra noção finalmente muito desenvolvida também pelos escritores, é a de que na pessoa jurídica não existem senão indivíduos e a
personalidade jurídica, então, não é mais do que uma espécie de personalidade média que se faz do conglomerado de indivíduos, pois que,
reflete-se, o direito, em última análise, visando sempre a proteger um
indivíduo e se um homem liga-se a outro para obter um determinado
fim, a quem remotamente vai esse aproveitar? Aos próprios indivíduos que constituíram essa união, isso é, a eles ou a outros para quem
eles estão trabalhando, mas sempre ao indivíduo.
De maneira que na personalidade jurídica, feito um trabalho cuidadoso de análise, não se encontram senão indivíduos, senão interesses individuais; a personalidade jurídica, neste caso, é um mero artifício técnico, atrás do qual se ocultam as personalidades naturais de
todos os seus membros.
Todas as teorias refletem a mesma preocupação, a preocupação de
estudar a essência íntima da personalidade jurídica e de descobrir
com um raciocínio acentuadamente filosófico o fundamento dessa
instituição.
Podem-se descobrir argumentos de validade numas e noutras,
podem-se também encontrar defeitos, limitações em várias delas, senão em todas, mas o que parece certo é que se aprofunda-se o raciocínio, não na direção dessas coletividades a que se dá depois o nome
de pessoa jurídica, mas na direção do conceito jurídico da personalidade, consegue-se facilmente separar o problema, e verificar que pelo
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menos para um estudo dogmático de Direito civil, a questão se coloca
em termos muito mais simples do que essas laboriosas pesquisas .
Ninguém estudou melhor o problema da essência da personalidade jurídica, no plano da pura dogmática civil do que Ferrara. As
suas obras sobre a personalidade jurídica são clássicas e são duas:
uma descrita no antigo Tratado de Fiare Brugi, a outra escrita no recente Tratado de Vassali . ( *)
Encontra-se na monografia escrita para o Vassali uma exposição
completa do problema, não só em relação à teoria já enumerada,
como em relação à teoria dele próprio .
Observa Ferrara, desde logo, que não há motivo para aceitar-se
a doutrina da ficção exposta por Unger e por Savigny, mas que este
feitio aproximou-se consideravelmente da realidade e não se estaria
muito longe dela para construir uma verdadeira dogmática das pessoas
jurídicas.
A primeira coisa que se tem a compreender, é que a personalidade não é um atributo natural, nem das coletividades, nem do homem .
Certamente os psicólogos, os antropólogos, os filósofos apontarão
sempre na personalidade alguma coisa que é talvez a própria essência do ser humano, mas o que aqui se chama a personalidade, não é
o que os psicólogos assim denominam. O que chamamos a personalidade é somente isto, a capacidade de ter direitos e obrigações.
Esta personalidade que é igual à capacidade de ter direitos e
obrigações; não é um atributo natural; não é um atributo natural nem
no homem, nem em nenhuma outra categoria de seres, ela é um atributo jurídico; é um predicado que o direito objetivo confere a um determinado ser .
Disso davam uma idéia muito nítida as fontes romanas, quando
freqüentemente usavam expressões como esta: Personam Habere, no
sentido de representar um papel, e este é até o lugar próprio de aventurar-se aquilo que classicamente os autores sempre referem quando
estudam a pessoa na etimologia da palavra .
A pessoa era, como se sabe a máscara que se usava no teatro; a
máscara com que o ator representava e tinha esse nome per sona, por
causa de um pequeno megafone que era colocado na máscara e que
ampliava a voz.
Persona, etimologicamente, portanto, dá a idéia de papel de partitura distribuído a um ator na vida jurídica .
• Truncado, mas uma vez, o apanhado taquigrático, pois houve
referência especial, na aula, à Teoria delle persone giuridiche (Napole, 1915), de autoria do próprio Francescu Ferrara.
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A personalidade não é outra coisa; a personalidade é o papel
que é distribuído a cada homem para que ele o venha representar na
vida jurídica; é um rolo; é um encargo de uma coisa que o homem
recebe para poder agir nos quadros do direito, personam habere.
Representar um papel, este é o sentido fundamental da nossa palavra,
mesmo na técnica jurídica, de modo que devemos ver na personalidade um atributo jurídico, esse atributo jurídico o direito vai dá-lo a
todo aquele que esteja em condições de ser na vida jurídica um centro de uma imputação da relação jurídica.
Que são as relações jurídicas? São direitos a que correspondem
deveres; direitos e deveres precisam ser limitados a algo, é preciso
que alguém esteja incumbido de cumprir o dever e que alguém esteja
em condições de exigir direitos .
Que faz, então, o direito objetivo? Imputa a certos seres as relações jurídicas, conferindo-lhes a possibilidade de terem direitos e de
terem deveres. Todo aquele que esteja em condições de ser o centro
de imputação jurídica pode receber do direito a personalidade. Ele
confere a personalidade a tudo que esteja em condição de ser o centro
de imputação das relações jurídicas. Quer dizer, a tudo que esteja
em condições de cumprir um dever ou de exercer um direito . O que
é que está em condições de cumprir um dever e de exercer um dileito.
Que é que está em condições de cumprir um dever e de exercer
um direito? Em primeiro lugar, o homem, pois que essas noções
ntesmo são elaboradas mesmo um pouco à sua imagem e semelhança. Em segundo lugar, as coletividades de homens, onde é possível
elaborar uma vontade única, conforme a técnica da combinação das
vontades dos membros ou adotando-se a técnica de que todos votarão, para se extrair a opinião da maioria, ou adotando a técnica de
que um governa os outros. De um modo ou outro se consegue estabelecer uma vontade una e uma responsabilidade una e aí se tem,
então, um centro de imputação perfeitamente válido, perfeitamente legítimo.
De sorte que é errada a teoria da ficção, identificando a personalidade jurídica e a personalidade natural? Não. Não é ficção
alguma, porque a personalidade não reside na pessoa natural, senão
por uma atribuição de direito idêntica em toda a atribuição que se
faz, depois às coletividades . Ou, então, diga-se que a personalidade
é uma só, uma ficção, mas isto não tem expressão alguma, não quer
dizer nada, a não ser que a personalidade é um conceito abstrato,
mas, para dizer que a personalidade é um conceito abstrato, estamos
dizendo um truísmo, pois todo mundo está farto de saber disso .
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Não há ficção alguma. Para haver ficção, era preciso que a personalidade existisse como fato natural do homem e como por ficção
nas coletividades.
Ela é um atributo jurídico que o direito dá ao homem e às coletividades e dá por quê? Porque ambos estão em condições de ser
sujeitos de direito e ser centro de imputação das relações jurídicas .
Pergunta-se, então, por que não dá-la aos animais? Em princípio,
não há mal algum nisso, mas a verdade é que não conseguirão fazer
recair sobre os animais nem direitos nem deveres contidos na relação jurídica. E por que não dar à coisa? Pela mesma razão. E agora
poderão servir-se deste raciocínio que acabamos de fazer para resolverem na sua consciência individual o atormentado problema da personalidade do nascituro .
Lembre-se que, quando estudada a pessoa natural, não faltam
autores que digam que o nascituro tenha personalidade desde que o
direito dele toma conhecimento, dando-lhe curador, protegendo-o em
numerosas circunstâncias. Na verdade, ele não tem personalidade
porque a ele não podem ser imputadas as relações jurídicas . E a
natureza mesma da relação jurídica, é a natureza mesma da personalidade como atributo conferido pelo direito que nasce, que exclui
a participação do nascituro. Eles são objeto de uma proteção jurídica, como acontece com um monumento histórico, um sítio pitoresco, um tesouro nacional, uma obra de arte, com qualquer um desses
valores que o direito deseja proteger, surgindo, então a medida acautelatória, mas, a c.~ue nenhuma teoria transforma em centro de imputação das relações jurídicas . De maneira que nenhum deles é uma
pessoa.
Por que razão podemos repelir a tese de Gierke, de que o direito
conhece a existência dos grupos naturais, conferindo-lhe a personalidade jurídica? Porque é uma tese falsa. Existe uma grande quantidade de grupos naturais que se formam, em que os sociólogos não
duvidam de descobrir aquelas características do grupo social, e que
não são pessoas jurídicas, pela simples razão de que não se registraram no Registro de Títulos e Documentos .
Quer dizer, pela simples razão que não cumprem as formalidades, segundo as quais o direito lhes conferia a personalidade jurídica.
A personalidade jurídica é uma coisa que o estado dá e ele tira . E
a condição do grupo social é uma coisa que ninguém dá ou tira porque depende das circunstâncias naturais .
Lembre-se logo de um argumento decisivo quando se falou do
grupo social e se afirmou a sua existência natural, recordando-se logo
de um grupo que é a fanu1ia. E a família, não é uma pessoa jurídica,
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a lei não lhe confere a personalidade. A personalidade só se confere em determinados casos, em que o Estado expressamente, segundo uma técnica especial, imprime àquelas coletividades o sinal que é a
personalidade jurídica. Aí se têm a essência da personalidade jurídica, tal como a devemos conhecer.
Convém, entretanto, que se estude um pouco mais profundamente essas diferentes teorias, pois há teorias em que, numa exposição assim global de todas, vai-se à essência de cada uma, mas não
'\e vai ao mecanismo do raciocínio de que se serve cada escritor.
Procure-se ler especialmente a teoria de Gierke e a teoria da
ficção exposta pelo Savigny. São as mais interessantes conhecidas.
Talvez também a teoria de Jhering baseada na vontade, e a obra
clássica de Ferrara, a que já se referiu.
Proximamente será estudada a técnica da pessoa jurídica, ~eu
nascimento, sua morte, etc.
Parte Prática

1.0 - Redigir os atos constitutivos da seguinte pessoa jurídica:
vinte pessoas querem organizar uma biblioteca para uso dos sócios.
Cada um contribui com 5 :000$000 inicialmente e paga depois
5$000 por consulta domiciliar. Os lucros serão empregados na compra de novos livros e elegerão uma sede para a sociedade e admitirão
novos sócios por proposta de um dos antigos, aprovado pela maioria,
mediante a jóia de Rs . 3:000$000.
2. 0 - Redigir os atas constitutivos da seguinte pessoa jurídica:
cinco E._essoas querem organizar uma sociedade para conservação da
casa em que viveram seus antepassados . Os membros da sociedade
devem ser descendentes do mesmo tronco familiar e para a manutenção dos serviços os cinco organizadores entregam 100 apólices da
dívida pública e prometem um auxílio mensal de Rs . 200$000 enquanto viverem. *
• Explicação: - Serão três turmas do seminário A, B e C que
apresentarão trabalhos às segundas, qua:rtas e sextas-feiras. Serão
eliminados do seminário aqueles que faltarem 3 vezes à sua: turma.
O estudo é voluntário e só tem interesse de ser realizado se houver
certa intensidade, para não se tornar um simples lugar em que alguém
faça os seus estudos individuais ou então em lugau- de perguntas.
O seminário é lugar de estudo, e para isto precisa ser constituído por
uma eletividade especial dos seus membros. De maneira que a freqüênC'ia ao seminário importa: em inscrição na turma a, b e c em
dias c·orrespondentes da semana.

CAPfTULO

T~CNICA

XVI

DA PESSOA JUR(DICA

Já se conhece a natureza da pessoa jurídica. Há de penetrar-se
no seu estudo .
Das pessoas jurídicas, podem-se apontar duas variedades: 1.0 as
associações ou instituições; 2. 0 as fundações.
A diferença entre as associações e as fundações é capital. Enquanto que nas associações predomina o elemento pessoal, quer dizer, a pessoa jurídica que se organiza em torno de um elemento fundamental, que é o agrupamento das pessoas físicas que a compõem,
nas fundações a pessoa jurídica se organiza em torno de um outro
elemento fundamental que é o património destinado à consecução
dos fins comuns .
Compreende-se que tanto nas associações como nas fundações,
existem os dois elementos, o elemento pessoal e o patrimonial. Não
~e pode conceber uma pessoa jurídica em que não haja uma coletividade de pessoas reunidas para constituí-la e um património próprio,
uma arca, como diziam os romanos, respondendo à execução dos fins
sociais. Mas a importância de um ou de outro elemento varia conforme se trate de uma associação ou de uma fundação .
Na fundação o que avulta é o património. O património se destina àquele fim e as pessoas se reúnem apenas para porem em atividade aquele património, para fazê-lo funcionar; as pessoas passam,
não têm importância; o que tem importância é o património. Pelo
contrário, nas associações, o interesse fundamental está nas pessoas,
são as pessoas o que importa, o património as constitui também, não
há dúvida, mas é um aspecto secundário. Exemplo: suponha-se que
um grupo de professores ou homens de ciência se reúnem para cons-
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tituir uma sociedade, imprimir livros, estudar, etc. Há pessoas e património, mas está-se vendo que o que há de importante aí é a reunião
de pessoas, para o fim social, e o património entra como um meio de
l1armonização, deste, ou daquele modo. Agora imagina-se que um
ou mais indivíduos resolvam fundar uma universidade; escolhem
grande imóvel, certo número de bens, organizam e dizem: vamos
criar a universidade; os professores escolhem-se assim, os alunos entrarão deste ou daquele modo. O elemento fundamental desta sociedade é o património que vai montar a universidade, as pessoas virão a ela vinculadas, reunidas, agrupadas pela existência daquele património comum. Depois, como a casa está funcionando, têm-se dificuldade de saber o que nela predomina de importante, se as pessoas,
se o património, mas esta importância ressalta no ato de constituição,
na hora de constituir a pessoa jurídica é que se vê o que predomina,
se a associação de pessoas, se a destinação de um bem ao fim comum.
A técnica das instituições ou associações é completamente diversa das
técnicas das fundações .
Antes, porém, de entrar-se no estudo detalhado, verifica-se que
as pessoas jurídicas podem ainda se classificar em pessoas de direito
público e pessoas de direito privado. Nada nos impede imaginarmos
pessoa de direito público fundações ou associações e nada nos impede
de aplicar este raciocício às pessoas de direito privado. As pessoas de
direito público, que cumpre aqui estudar, são: em primeiro lugar a
União Federal, domiciliada no Distrito Federal; em segundo lugar os
Estados, os Estados-membros da nossa Federação, domiciliados nas
suas respectivas capitais, Minas, São Paulo, Bahia, etc.; em terceiro lugar os Municípios domiciliados no lugar onde têm sede as administrações municipais; em quarto lugar: as autarquias, quer dizer, estes institutos e Organismos que desempenhavam uma missão de ordem pública
r, por isso, agem na órbita do direito público, mas são organizados
como verdadeiras empresas autónomas. Donde se lhe dar o nome
de autarquias, institutos que desempenhavam uma função de assistência e de beneficiência, de previdência social, etc.
Quanto às pessoas, de direito privado, estas são, em primeiro
lugar as sociedades civis, em segundo lugar as sociedades comerciais
e, em terceiro, as fundações.
As sociedades civis distinguem-se pela sua finalidade jurídica,
destinam-se geralmente a fins profissionais, culturais, religiosos, pois,
de pura beneficiência, etc.
As sociedades comerciais distinguem-se pelo fim ou pela forma
mercantil. Quer dizer que se pode ter uma sociedade comercial cujo
fim não é mercantil, pode-se imaginar uma sociedade anónima cujos
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fins sejam civis, e nem por isso ela deixa de ser sociedade comercial, porque a forma anônima é suficiente para lhe comunicar esta
natureza; o mesmo acontece com as sociedades por cotas, também
chamadas sociedades de responsabilidade limitada. Portanto, as sociedades mercantis que exercem a mecânica ou que têm forma comercial constituem uma categoria à parte no seio das nossas pessoas
jurídicas. Note-se que não iremos ocupar-nos muito delas, porque o
estudo das sociedades comerciais faz naturalmente parte do direito
comercial.
A matéria apenas tangencia aqui a nossa cadeira, até porque o
estudo da pessoa jurídica devia ser um tema precípuo da cadeira de
mtrodução à ciência do direito.
Passe-se agora ao exame das sociedades civis e das fundações.
Como se inicia e como se extingue nelas a personalidade jurídica. A
personalidade jurídica se inicia pela constituição, que é, portanto, o
que corresponde, na pessoa jurídica, ao nascimento com vida das pessoas naturais, mas, a constituição das sociedades e das fundaçõe<; é
uma operação complexa que se desenvolve ao longo de um certo número de fases, numa das quais forma-se a pessoa jurídica, iniciando,
por conseguinte, a sua existência.
Comece-se por estudar o processo da constituição das associações ou instituições. A constituição delas começa por um ato constitutivo. Esse ato constitutivo é sempre e necessariamente um ato escrito; não precisa ser uma escritura pública; embora possa ser, escritura pública ou particular, o que é necessário é que seja escrito, e,
quanto ao seu conteúdo, pode ser ou um ato que se denomina contrato ou um estatuto, ou um simples compromisso. O que é necessário,
é que nesse ato as partes, isto é, os membros da futura pessoa jurídica tomem entre si o compromisso de constituir uma pessoa jurídica,
estabeleçam certas condições essenciais à vida desta pessoa, e, por
conseguinte, dêem nascimento a esta nova entidade que, daí por
diante, funcionará.
Diz-se que o ato constitutivo é um contrato, quando, como nas
sociedades civis, ou nas sociedades comerciais, os membros estmturam a nova pessoa estabelecendo reciprocamente os seus direitos e
obrigações. E apenas, como se vê uma questão de técnica. Aqueles
que vão constituir a sociedade apresentam-se como partes e contraem
entre si uma sociedade, definindo quais são seus mútuos deveres e
obrigações. Pode, porém, acontecer que se coloquem noutro ponto
de vista e em vez de contrair sociedade dizendo os deveres e obrigações, eles tomam a associação como um ente e regulamentam a sua
vida tal como se estivessem dando a constituição de um pequeno
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Estado, adotam a técnica da lei . Em vez de adotarem a técnica do
contrato, adotam a técnica da lei. Os direitos e deveres dos sócios
são aí definidos, tal como se definem os direitos dos cidadãos em relação ao Estado, tal como se regulamentam os direitos dos membros
de uma sociedade.
Compromisso, como se chama ainda, é uma técnica mais antiga;
adotava-se muito nas antigas ordens terceiras, nos estabelecimentos
pios de toda ordem, ainda hoje existentes. Uma vez redigido o ato
constitutivo, passa-se a uma segunda fase que é o registro .
O registro civil, que como se recebe todos os atos fundamentais
da vida das pessoas jurídicas. Ali lavra-se o ato constitutivo que depois de publicado é arquivado, tomando-se, ao mesmo tempo, dele,
um registro nos livros adequados . Terminado o registro, a sociedade
está constituída; nasceu a pessoa jurídica, surgirão no mundo social
os seus direitos e obrigações .
Pode, porém, acontecer que se trate de uma pessoa jurídica, dessas que em conseqüência da atividade que exerce exigem uma autorização especial do governo para funcionar. Uma companhia de seguros, um banco, uma empresa de mineração, em todos esses casos
a sociedade não pode funcionar sem que o governo a tenha especialmente autorizado ou por meio de uma técnica ou por meio de um
ato administrativo que se exterioriza num simples despacho ou na
emissão de uma carta patente. Um banco, por ex., uma companhia
de seguros, exigem uma carta patente, uma sociedade de mineração
exige um decreto, uma sociedade acadêmica que se queira constituir e
que deve funcionar, exige a aprovação das autoridades universitárias.
Quando é necessário um ato qualquer da parte administrativa,
para que a associação possa funcionar, fica protraída a vida da sociedade a esse momento essencial, salvo se esse momento for antecedente ao registro porque, neste caso, só depois que o registro tenha
sido obtido com a competente autorização é que a vida da sociedade
começa.
Já se sabe que se as sociedades forem comerciais, tudo isso que
acaba de ser dito está um pouco alterado. Surge uma outra entidade
que é o Registro de Comércio, função desempenhada na Capital Federal pelo Departamento Nacional de Indústria e Comércio e nas comarcas em geral por cartórios especializados que se chamam Registro
de Comércio. Ali vão ser registrados os atos constitutivos das sociedades comerciais, após o qual nasce a sociedade .
Veja-se, agora, os elemento essenciais para o Registro das pessoas jurídicas, quais os elementos que devem necessariamente constár
daqueles atos constitutivos, para que o Registro possa ser concedido .
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Esses elementos são os que se devem fazer constar nos estatutos ou
contrato, de qualquer pessoa jurídica que se tenha de constituir.
O primeiro deles é a denominação da pessoa jurídica . Assim
como a pessoa natural tem um nome pelo qual ela se distingue de
todas as demais, a pessoa jurídica tem uma denominação que identifica aquele sujeito de direitos. A denominação pode ser ou uma composição verbal arbitrária, escolhida pelo próprio membro, ou, então,
pode ser formada com os nomes das pessoas naturais que a compõem,
como sói acontecer nas sociedades comerciais ou nas sociedades civis
com fim comercial. Por exemplo: Pereira, Sousa & Cia. , é a denominação de uma pessoa jurídica. Esta expressão aqui está indicando
que naquela sociedade, além de Pereira e além de Sousa ainda existem outros membros que se designam englobadamente com a expressão Cia . ·ou, então, dizemos: Pereira & Sousa e agora vamos querer
significar que a sociedade se compõe de duas pessoas naturais, Pereira é um, Sousa é outra, como copulativa usa-se o sinal e companhia "&", em vez da copulativa e.
Estas denominações variam ao sabor das pessoas que constituem
a sociedade, devendo se notar que, além das sociedades por cotas, exige-se que nas denominações se faça constar uma expressão qualquer
que indique o gênero de atividades a que se entregará aquela pessoa
jurídica. A lei diz: sociedade anônima e por sua vez faz a exigência
de que conste a palavra companhia, ou, então, as iniciais S . A . , que
indicam Sociedade Anônima . Podem dizer Companhia Brasileira de
Mineração ou, então, poderão dizer: Mineração Brasileira S. A. A
denominação de sociedade, portanto, deve estar definida no seu ato
constitutivo. A segunda exigência é que devem constar do ato constitutivo os fins da pessoa jurídica. Estes fins devem estar determinados com uma certa latitude para que a sociedade não precise reformar seus estatutos cada vez que se lança numa nova atividade. Escreve-se por ex.: A sociedade se destina, de um modo geral, ao comércio de exportação e importação. Basta. Não deverão, porém dizer:
a sociedade se destina a fins econômicos; pois os departamentos de
comércio, os registras civis, as pessoas jurídicas podem, com muita
razão, impugnar semelhantes denominações .
Outra exigência fundamental é a que diz respeito à sede da sociedade e aqui vem a propósito falarmos do domicílio da pessoa jurídica.
A pessoa jurídica tem o domicílio que o seu ato constitutivo
indica e se não indica, o domicílio das suas administrações principais.
Note-se, entretanto, que se as administrações principais estão num
lugar e o domicílio estatutário noutro, pode-se demandar a sociedade
onde está a administração principal, porque se deve entender então
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que é indicado o domicílio, mas, se preferir-se demandar no lugar em
que o estatuto indica, não poderá a administração principal excepcionar em juízo a incompetência do foro, porque esteja localizada noutra
parte, porque os dois domicílios, daí em diante, poderão ser indicados
no processo.
A sede é, portanto uma exigência fundamental do estatuto.
O 4. 0 requisito: - E preciso que se indique um representante.
O representante é aquele que manifesta a vontade da pessoa jurídica,
pois que a pessoa jurídica, como se sabe não tem uma vontade natural, a vontade da pessoa jurídica pode ser determinada, ou pela
maioria dos seus membros, ou por certos órgãos dela incumbidos de
elaborar uma decisão, ou então, por qualquer outro mecanismo que
se tenha imaginado. Em qualquer caso, porém, será indispensável um
tepresentante para enunciar a vontade da pessoa jurídica, para conttatar por ela, para contrair enfim, aqueles direitos e obrigações de
que ela é capaz. Além dessa função, que tem o representante, o que
é a sua função extrajudicial, ele tem uma função judicial, qual seja
a de representar a companhia em juízo, ou propondo ação contra terceiros, ou, no caso da companhia ser ela mesma acionada na posição
de ré, vir ele a juízo representar a companhia nessa posição . Se,
amanhã, então, quiser-se propor uma ação contra a empresa, a primeira coisa a indagar é a quem se vai apresentar a sua citação inicial,
a quem vão citar, em nome da companhia. Quem deve pôr o cliente
no mandado de citação será o presidente, será qualquer diretor, será
este, ou será aquele, mas isto é coisa que se precisa verificar inicialmente.
De modo que, se não tiver-se um meio simples de sabê-lo, de''er-se-á primeiro certificar-se do que dizem os estatutos ou os atos
constitutivos da sociedade.
Outra exigência, é preciso que o ato constitutivo diga algo a
respeito da reforma do próprio contrato ou dos estatutos, pois que
todo contrato ou estatuto pode se ver amanhã na contingência de
ser reformado e a continuidade da pessoa jurídica ficaria perturbada
~e os novos estatutos não previssem naturalmente, as regras estabelecidas para a reforma. Se o estatuto nada disser, não será possível
fazer a reforma. De maneira que a sociedade poderá facilmente se
ver contingência de impossibilidade de funcionamento que determine
a sua extinção .
Outro ponto fundamental é o que diz respeito à responsabilidade dos membros. Em toda a sociedade temos membros que podem
ser pessoas físicas ou jurídicas. Uma sociedade pode ser sócia de
outra, o que acontece freqüentemente. Que acontecerá, porém, se a
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sociedade nova, a pessoa jurídica encontrar obrigações tão vultosas
que o seu patrimônio não seja suficiente para pagá-la? Que fazer
diante de uma tal situação? A primeira coisa que nos ocorre perguntar é o seguinte: respondem os membros pelo excedente da dívida:
Podem responder, e podem não responder.
De maneira que, o ato constitutivo, estatuto, ou contrato, deve
dizer expressamente se os membros da sociedade respondem, ou não,
subsidiariamente, pelos compromissos sociais.
Já se conhecem, sobretudo, no que diz respeito às sociedades
comerciais, certos tipos de sociedade em que o problema está resolvido em conseqüência da própria forma da sociedade. Por exemplo:
nas sociedades anônimas, jamais o acionista poderá responder pelos
compromissos sociais, mesmo que a sociedade abra falência fraudulenta . Já se com outros casos de sociedade em que o sócio não responde, mas que em casos de fraude poderá ser chamado a responder.
Figurem-se, por exemplo, sociedades por cotas, em que a responsabilidade de cada sócio é limitada à cota. Contra ele inscrevem outras
sociedades, como as chamadas solidárias, ou ilimitadas, ou como a sociedade de capital e indústria, em que o sócio responde com todos seus
bens, na falta de fundos suficientes em arca social.
E importantíssimo que os Estatutos ou contrato esclareçam de
modo preciso este problema e quando se trata de sociedade que vão
comerciar a importância é tão grande que a lei exige que na própria
denominação da sociedade exista uma indicação que esclareça o público a respeito da responsabilidade subsidiária dos sócios. Daí a expressão S.A. ou Companhia. Daí a palavra Limitada ou Ltda.,
que as sociedades por cota são obrigada a adotar.
Se uma sociedade diz: "Sousa & Cia. ", mesmo que o seu contrato social diga que a responsabilidade dela é limitada, se se verifica
a insuficiência do patrimônio social, os sócios terão que responder,
porque eles se apresentavam ao público como sócios de responsabilidade ilimitada e, daí, a denominação & C ia. é um verdadeiro engodo,
um verdadeiro artifício usado para com terceiros .
Sabe-se que o crédito de uma sociedade ilimitada é muito diferente do de uma sociedade limitada. Quando se funda uma sociedade
com dois conhecidos milionários e figurarem adiante da firma Limitada, esta sociedade não goza do crédito destes milionários; goza do
crédito relativo ao capital e à boa administração que ela tiver.
Note-se, entretanto, que esta profunda diferença, na prática, se
desmancha, e isto ainda será conhecido melhor quando estudar-se direito comercial, pois quando uma firma leva a um banco um título
dt sua emissão assinado por ela, o banco toma o título e, das duas,
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uma: ou esta sociedade é limitada ou ilimitada. Se ela é ilimitada, o
banco aceita; se ela é limitada, o banco pede o aval dos sócios, isto é,
pede que os sócios ajuntem a sua garantia ao título.
De maneira que, com isto é, como se fosse ilimitada e os sócios
respondem subsidiariamente, no caso da sociedade não pagar, o que
acontece apenas em relação aos títulos, não em relação a outros compromissos que a sociedade está assumindo todos os dias.
Ainda, a respeito da extinção da sociedade, convém que os estatutos ou digam algo a respeito da extinção da pessoa jurídica e do
destino que deve ser dado ao seu patrimônio em tal caso. E aí se
tem os requisitos essenciais a respeito do patrimônio e da pessoa jurídica e que devem figurar, quer se trate de fundação, de associação,
ou de instituição .
Para o que diz respeito, porém, à técnica e à constituição as fundações apresentam ainda certas particularidades que não se podem
considerar a propósito das associações. Nas associações vê-se como
lavrar o ato escrito da constituição; emitem-se as autorizações necessárias, se houver, e leva-se o ato a registro; nas fundações, o processo é um pouco mais complexo. O primeiro ato é o que se chama a instituição . O instituidor da fundação, aquele que deseja instituí-la,
toma dos bens patrimoniais que constituirão a base da fundação, a
sua razão de ser, e, por uma escritura pública, faz dotação desses bens
à fundação que se vai constituir. Esta escritura pública não é um ato
constitutivo da pessoa jurídica; é um ato de mera instituição. Ali está
designado o bem que servirá à fundação futura e também está designado quem deve organizar a fundação.
Alguns exemplos: pretende-se instituir uma fundação que dará
20 bolsas de estudo aos estudantes. Concedem-se, para isso, mil apólices, e pede-se que a fundação seja organizada pelo reitor da universidade. Vai-se a um cartório e lavra-se a escritura pública que é a escritura da constituição.
Três elementos são essenciais à instituição dos bens, a designação dos bens, a que a fundação se destinará, e a designação da pessoa ou entidade que organizará a fundação, e esta pessoa, ou entidade, aceitando a incumbência organizará, então, os estatutos da
fundação. Agora, é que se chega ao ato constitutivo, e este ato constitutivo pode ser uma escritura pública ou particular.
O ato de instituiqão de uma fundação é de escritura pública. E
o ato de instituição é uma pessoa jurídica? Pode ser por escritura pública ou particular. Obtém-se esta escritura pública, ou particular,
que tem os estatutos, e submete-se à aprovação da autoridade competente que, ou será o próprio instituidor, ou alguém que tenha sido
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desi~ado no ato da constituição, e se não se designou ninguém, ou
se estas pessoas não dão a sua aprovação sem causa justificada, ao
Juízo de Direito do lugar em que esta aprovação foi constituída.
Emitida esta aprovação faz-se o registro, e a fundação está constituída.
Há de ter-se muitas precauções no que diz respeito à sua reforma. A reforma dos estatutos de uma instituição exige sempre novas
autorizações. A autoridade competente respeita os fins integrais da
fundação, que são imutáveis e uma deliberação por maioria é elemento essencial à reforma de toda fundação .
Sabe-se agora como se constitui uma pessoa jurídica. Veja-se
por fim como se extingue.
As instituições ou associações, quer sejam sociedades civis, quer
sejam sociedades comerciais, extinguem-se de três modos: em primeiro lugar pela deliberação de seus membros que podem aceitar por
maioria pôr fim a sociedade. Em segundo lugar extinguem-se por lei,
quando esta determina que as associações se extingam, v. g. no caso
recente das associações de estrangeiros no Brasil. Em terceiro, quando a associação depende de uma autorização especial para funcionar
e, pela cassação desta autorização, por parte da autoridade que a deu.
Já as fundações extinguem-se de modo diverso. Não pode ser
pela deliberação da maioria dos sócios. Os sócios não podem reunirse e dizer: acabe-se a fundação, porque a fundação não emana da
vontade dos associados; emana da vontade do instituidor. O que podem, é, se quiserem, abandonar pessoalmente a fundação, mas não
podem deliberar a sua destituição. É claro que as fundações podem
se extinguir por força da lei que tenha alguma razão para fazê-lo,
mas as fundações têm um caso especial em que elas se extinguem:
é o caso em que o seu fim se tornou nocivo ou impossível, aí a extinção da fundação deve ser pedida ao juiz, e uma maneira pela qual
se extinguem as fundações é a sentença do juiz, a requerimento, ou
dos próprios membros da sociedade da fundação, ou a requerimento
de um sócio membro, ou a requerimento do Ministério Público, todas
~s vezes em que a fundação se torna nociva ou imprópria ao seu fim.
Um exemplo também retirado da realidade é o de uma fundação
que se propusesse a fomentar o estreitamento de relações entre o
Brasil e uma das nações com quem ele agora está de relações cortadas,
o fim desta associação, tendo se tornado impossível, o órgão do Ministério Público podia pedir imediatamente a sua extinção.
Quando se extingue uma pessoa jurídica, que se faz dos seus
bens? Se é uma fundação, testemunham-se os. bens dela, e entregamse ou a uma obra congênere, salvo se as obras congêneres estiverem
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viciadas pela mesma nocividade, pela mesma impossibilidade que levou à extinção da fundação. Nesse caso, subir-se-á um pouco na escala da congerabilidade, e procurar-se-á uma razão mais geral, comum a esta sociedade, e a outras, e que seja reputada útil. Por
exemplo, extinta uma sociedade de aproximação entre o Brasil e potências que com ele não estão em boas relações, não se pode transferir para uma outra congênere, mas, pergunta-se, que finalidade era a
desta associação? Ao verificar-se que era finalidade cultural, então se
procura uma sociedade de fins culturais, tal como uma biblioteca, ou
uma coisa qualquer semelhante, e se passa para lá o patrimônio.
Se a pessoa jurídica que extingue, era uma associação, existia com
fins econômicos, ou com fins não econômicos. Se era com fins não
econômicos, a solução é a mesma . Procura-se uma associação congênere e transfere-se para ela o patrimônio . Se era, porém, com fins
econômicos, então se distribui entre os sócios os remanescentes dos
bens sociais .
Aí se têm os casos que cumpre considerar na extinção das fundações e associações .
Esquecera dizer que ainda há um caso comum de extinção das
associações e fundações, que não se pode omitir; é a determinação do
prazo pelo qual a pessoa jurídica foi constituída. Pode-se constituir
uma pessoa jurídica apenas para viver durante certo prazo, e, nesse
caso terminado o prazo, extingue-se.

CAPITULO

XVII

DIREITOS PATRIMONIAIS

Já se sabe que os direitos podem recair, ou sobre a própria pessoa do titular, como nos direitos da personalidade, que têm como objeto mesmo os atributos da personalidade humana, ou, então, sobre o
mundo exterior.
No mundo exterior, os direitos subjetivos, ou recaem sobre outras pessoas, como nos direitos de família, ou recaem sobre utilidades econômicas, como acontece nos direitos patrimoniais. Estes últimos é que estão no caso que ora interessa.
Nos direitos patrimoniais, quer sejam direitos reais, quer sejam
de crédito, o objeto do direito é sempre uma utilidade que se encontra no mundo exterior; é sempre uma coisa. Nos direitos reais
estabelece-se uma relação direta entre o titular e a coisa, graças à
qual esta é submetida ao senhorio do titular. E sobre os outros indivíduos pesa o dever negativo de não perturbar o titular do direito.
Nos direitos de crédito também se estabelece esta relação entre
um indivíduo e uma coisa, apenas esta lhe será prestada graças à cooperação de um outro indivíduo que é o devedor, o qual vai entregar o
objeto, ou vai prestar um serviço; enfim, vai proporcionar ao credor
a satisfação que ele espera .
Este objeto, sobre o qual recaem os direitos patrimoniais, é que
se chama coisa, ou bem; res, diziam os romanos. Todo direito patrimonial, por conseguinte, recai sobre uma res, diretamente, como
nos direitos reais, ou, indiretamente, como nos direitos de crédito;
porque o credor espera sempre a res do devedor, o que não quer dizer que ela seja unicamente o objeto do direito.
Há uma diferença capital entre o conceito de coisa, que o direi-
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to nos fornece, e o seu conceito simplesmente natural. O conceito
natural é muito mais amplo; abrange objetos que o direito não classifica entre os bens ou coisas, abrange os astros, o mar, o ar atmosférico, todos os objetos que não são considerados coisas pelo direito,
porque não são suscetíveis de apropriação. Isto é, que não podem
se tornar objeto de um direito subjetivo.
De maneira que, então, o conceito jurídico de coisa é este: coisa
é todo objeto do mundo externo suscetível de apropriação .
Já se notou bem que a palavra apropriação está tomada aqui
num sentido muito lato para exprimir toda submissão da coisa ao
senhorio do homem, quer este senhorio tome a forma de propriedade, quer a forma de novo direito . Os objetos que se chamam juridicamente coisas podem ser materiais ou imateriais. Os objetos matoriais são aqueles que têm uma existência física, uma composição atômica, sejam sólidos, líquidos ou gasosos.
Os objetos imateriais, pelo contrário, são aqueles que só intelectualmente se podem conceber, tal a invenção feita por um homem, a
música por ele criada, qualquer uma dessas criações do espírito humano constitui um objeto de direitos, constitui uma coisa, mas uma
coisa imaterial, isto é, uma coisa que só pela inteligência se pode conceber. Ver-se-á, mais adiante, se também os direitos podem ser qualificados entre as coisas imateriais.
Classificação das coisas. - É de capital importância a classificação das coisas no Direito civil. O objeto do direito modela de um
certo modo o próprio direito.
Há certos institutos jurídicos que só se atribuem a certa espécie
de bens; outros que se referem a espécies diversas, porque o objeto
cria como que as possibilidades, e as condições, dentro das quais o
óireito há de ser modelado. Por ex., o regímen da propriedade, todo
de repousa sobre a classificação de bens, em móveis e imóveis .
Podem-se classificar os bens segundo a sua qualidade física ou
jurídica, segundo a relação recíproca que entre eles se estabelece, ou
segundo eles pertençam a pessoa de direito público ou a pessoa de
direito privado . A primeira classificação que se vai estudar é a classificação dos bens em móveis e imóveis, classificação que se funda
nas qualidades físicas da coisa.
Sabem todos o que é um móvel e o que é um imóvel . O imóvel
é o solo, ou aquilo que com ele faz corpo, de tal maneira que não se
pode deslocar sem rompimento da sua forma; o móvel é tudo aquilo
que se pode deslocar livremente. Esta classificação, que se funda
nas qualidades naturais das coisas, foi depois artificialmente ampliada
pela lei.
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Os romanos não davam importância à classificação das coisas
em móveis e imóveis. Vem do direito antigo, e perdura ao longo dos
séculos a classificação das coisas em mancipe e nec-mancipe, a qual
correspondia a estrutura da sociedade primitiva. As coisas mancipes
eram o solo itálico em primeiro lugar; os escravos, os jura prediorum,
os animais de sela e de tração quo esto dorso colovel domantur, os
escravos, os arados, os instrumentos agrícolas em geral: quer dizer,
os objetos ligados à exploração do solo segundo a técnica da primitiva sociedade, que eram, por isso, os bens preciosos que deviam ser
cercados de regras e de tutela jurídicas especiais. Os romanos fizeram diferenças entre os móveis e os imóveis . Vem de uma grande antiguidade a diferença de prazo para usucapião, por exemplo, que era,
como se sabe, maior para os imóveis que para os móveis.
Na lex jura de fundo dotalis dispõe-se a respeito da inalienabilidade dos imóveis que faziam parte do dote.
No tempo de Justiniano o sistema do registro da propriedade
imóvel já está consagrado. De maneira que a técnica da transmissão
da propriedade é já uma para os móveis, e outra para os imóveis;
mas, a verdade é que só no direito medieval, a classificação em móveis, e imóveis, assumiu o papel de divisão cardeal dos bens, no sistema jurídico . Isso vinha do apreço que o regímen feudal dava à
propriedade da terra, a qual conferia mesmo ao proprietário a sua
situação política e social . Este extraordinário relevo da propriedade
imóvel, que faz com que se chamasse ao móvel res viles, passou dos
costumes para as legislações modernas, e ainda hoje a divisão em
móveis e imóveis é a base do nosso sistema da propriedade privada.
Pelo Código Civil brasileiro são inúmeras as diferenciações feitas à base dessa divisão. Só a propriedade imóvel está sujeita a registro.
A propriedade móvel não conhece o complicado sistema dos
livros imobiliários e, por conseguinte, os modos de transmissão da
propriedade são diversos para uma, e para outra classe de bens .
Quanto ao que diz respeito aos direitos reais na coisa alheia, alguns
há que só se aplicam aos imóveis, como a hipoteca, às servidões, à
anticrese, à enfiteuse; outros que só se aplicam aos móveis, como ao
penhor; outros que se diferenciam, conforme se trate de direitos de
uma, ou de outra categoria relativamente a coisas de uma categoria
ou de outra.
Por que razão dá o Código Civil este singular relevo a uma
tal divisão dos bens? Não é porque as coisas móveis sejam menos
preciosas que as imóveis, pois considerado o seu valor pecuniário,
móveis há de mais alto preço que os mais valiosos imóveis. O di-
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reito, porém, atende, nesse caso, à estabilidade da fortuna imobiliária. E' que os bens imóveis não desaparecem, constituem um fundo
estável do patrimônio, são mais fáceis de fiscalizar e de tutelar. Não
se poderia, por ex., pensar, com êxito, num registro para a propriedade móvel quando, por ex., está-se tratando de bens de órfãos, de
bens de pessoas que não podem defender por si próprias o seu patrimônio, o natural é que se pense em lhes imobilizar a fortuna, para
pô-la ao abrigo das dilapidações.
De sorte que o regímen da propriedade imobiliária não pode
deixar de ser cercado de uma tutela especial, de recursos defensivos
que dão a estes bens uma situação à parte no quadro das coisas.
Quais são os imóveis? Há muitas classes de imóveis, porque,
como já foi dito, depois de estabelecido o conceito natural de imóvel
e de criada, para essa categoria dos bens, uma ordem especial de
direitos, sentiu-se a necessidade de estender tais requisitos às características do regímen imobiliário. Havia muitos outros bens que não
eram imóveis. Que se fez, então? Deu-se a esses bens a condição
de imóveis por ficção .
De maneira que se tem, entre os imóveis, alguns bens que não
o são, mas, a que a lei estendeu, por ficção, esta característica, a
fim de poder levar até eles o benefício do regímen imobiliário. Os
imóveis são: em primeiro lugar os imóveis por natureza, que são
o solo, o espaço aéreo que sobre ele se encontra, e o subsolo que
está abaixo da superfície; em segundo, as acessões naturais do solo,
com as árvores, as frutas que estão pendentes e que fazem corpo
com o solo; terceiro, as acessões artificiais, que são as construções.
Ergue-se um edifício e imobiliza-se o material que era móvel até
~quele momento.
De agora em diante passa a ser imóvel, porque
faz corpo com o solo; é o imóvel por acessão artificial. Quarto, os
imóveis por acessão intelectual. Quais são esses? São aqueles que
embora continuem distintos do solo, entretanto, formam com ele
um todo econômico, de tal maneira que a lei prefere considerá-los,
também, imóveis, por ex., as máquinas que estão dentro de uma
fábrica, que, naturalmente falando, são móveis, mas, se elas fazem
parte do todo, constituem um equipamento e, por isto são considerados imóveis, imóveis por acessão intelectual.
O mesmo se dirá do gado que se acha numa fazenda de criação.
Embora estes bens possam ser transformados automaticamente em
móveis, no momento em que se resolve separá-los daquele conjunto,
e negociá-los como se fossem móveis, pois se quiser-se vender gado,
vende-se como se fosse móvel, mas é claro que se estiver na fazenda,
é imóvel, e pode assim ser tratado para todos os efeitos legais.
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Naturalmente, os imóveis por força de lei, em primeiro lugar,
são as apólices da dívida pública, consideradas inalienáveis; em segundo, o direito à sucessão aberta. Morre amanhã um indivíduo de
quem há descendentes. Abriu-se a sucessão e se tem um direito a
essa sucessão, é direito à sucessão aberta. Pois bem, esse direito
é um bem que já se acha no seu patrimônio e que se pode negociar,
transferir, etc. E um bem imóvel, por definição.
Agora, se terá de ainda considerar os direitos reais sobre imóveis, as servidões, usufrutos, as hipotecas, etc., pois tudo isto, a lei
considera bem imóvel. Quanto aos bens móveis, são estes, em pri
meiro lugar, os móveis por sua natureza e, em segundo, os móveis
por força de lei, de obrigação, isto é, os créditos, os direitos sobre
móveis e os direitos de outros. Todos eles são móveis e aí se têm
estudada esta primeira classificação .
A segunda classificação que se faz, é em bens corpóreos e
incorpóreas. Também é uma classificação que se prende às qualidades físicas da coisa .
Bens corpóreos, diziam os romanos, são aqueles quae sui natura
tangi possunt i. é., que podem ser tocados, que têm tangibilidade.
Ainda hoje é este um critério aceitável para dizer-se quais são os
bens corpóreos, desde que se entenda por tangibilidade, não apenas
a suscetibilidade ao tato, mas a qualquer dos nossos sentidos.
As coisas corpóreas caem todas elas sob a apreciação dos nossos
sentidos, precisamente porque elas têm existência física.
São incorpóreas: em primeiro lugar, as coisas imateriais, que
só intelectualmente se podem conceber, como as invenções, as criações artísticas, as descobertas científicas, etc. E em segundo, os
direitos.
Aí levanta-se um problema: podem os direitos ser considerados
coisas, quando a definição que se tem de coisa é justamente a de
objeto de direito?
Esse é um desses problemas em que os autores se conduzem com
~utilezas, e em que, portanto, precisa-se de precaução contra os pequenos sofismas que toldam o raciocínio.
De fato, o Código Civil considera os direitos como coisas.
Acaba-se de ver que entre os bens móveis e imóveis estão classificados os direitos, e o grande argumento dado para mostrar dogmaticamente que os direitos podem ser coisas é a existência de direitos
sobre direitos. Por exemplo, alguém tem um crédito, alguém está
lhe devendo uma quantia e um terceiro pretende emprestar-lhe algum
dinheiro. Que garantia se oferece? Pode-se dizer: pode-se dar em
garantia este crédito que se tem contra outra pessoa. O crédito de
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que alguém é o credor, será dado, então, por garantia do empréstimo que vai conceder-se. Fica-se, por conseguinte, com um direito
~obre direito de crédito que se tem.
E' um direito sobre direito .
Diz-se, então, que, neste caso, é claro que este direito que serve
ck garantia, tornou-se objcto de direito. É realmente um objeto
de direito, ao que, objetam alguns autores, como por ex., De Ruggero,
que a única coisa que deu como objeto do segundo direito foi essa
tttilidade de que ele tem a expectativa, não foi propriamente um
direito que se torna objeto de outro, mas o direito que a pessoa
tinha, dava-lhe uma certa expectativa econômica, criava para ela
uma utilidade e esta utilidade é que se tornou objeto do segundo
direito.
De maneira que, não parece certo que os direitos possam ser
chamados coisas.
Na verdade, o que se torna objeto do direito em tal caso, é
sempre o conteúdo econômico e não o direito em si.
Está-se vendo que isto é bem sutil. Parece que é mesmo tão
sutil que se pode repelir este raciocínio, bem como todo raciocínio
muito rarefeito, porque ele nos afasta do verdadeiro. A verdade é
que não há motivo algum para não se aceitar que um direito possa
Eer objeto de um outro, no qual a garantia que se oferece, no exemplo há pouco formulado, não é esta expectativa que ele tem; é muito
mais que isto; é o próprio direito subjetivo, tanto assim que se ele
não cobrar a sua dívida, será ela cobrada no lugar dele. Quer dizer,
se exercerá o direito subjetivo, e se assumirá para com as vantagens
que ele vai proporcionar, satisfazendo-se o próprio direito.
Não parece que haja nenhuma heresia, ferindo a dogmática
jurídica nesta idéia. Os direitos se constituem sobre coisas corpóreas
ou incorpóreas. Desde o momento em que o direito se constituiu,
passa a representar ele próprio um valor econômico distinto da coisa
sobre que ele recai. Suponha-se que a alguém se entregue daqui
a um ano um diamante qualquer; foi o interesse econômico o móvel
na constituição desse direito? Foi um diamante, mas, desde o momento em que se tem esse direito, este é, ele próprio, um valor
econômico distinto do diamante, tanto assim, que hoje se pode comprar o diamante por uma quantia, e o direito que se tem ao diamante
por outra, porque se pode tomar por valor: primeiro não acreditar
que se entregue o diamante, e isso começa a desacreditar o valor;
segundo, que ainda é dentro do prazo de um ano; terceiro, que a
entrega pode ser sobre um lugar longínquo; e quarto, pode-se ter
dúvida sobre a existência do diamante. Enquanto que, para o dia-
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mante propriamente dito, se teria feito outro preço, i. e., se teria
feito preço sobre o objeto, preço esse que passa a constituir, na
ordem econômica, um valor distinto daquele que teria se ele recaísse
necessariamente sobre o direito constituído sobre a coisa em circunstâncias diferentes.
Este novo valor, que é o direito, pode ser perfeitamente objeto
de um novo negócio, da constituição de um novo direito subjetivo.
Por que recusar-se a esse direito a qualidade de objeto de direito?
Por que recusar-se ao direito a qualidade de coisa incorpórea, quando
ele, na verdade, é uma coisa distinta da coisa corpórea a que já
pertencera primeiro .
Não parece que haja nenhuma heresia à dogmática jurídica
nesta concepção, e ela tem, sobretudo, a vantagem de ser sensível,
porque, na vida prática, é assim mesmo que se age. E' assim que se
consideram as coisas, que se negociam os direitos, fazendo-se dos
direitos verdadeiros bens.
Não se pode pagar com direito, pois bem, paga-se com um
direito que se tem sobre outra coisa qualquer. Assim como se vende
uma casa, vende-se um direito de crédito, um direito à sucessão aberta
(só não se pode vender o direito à sucessão que ainda não se abriu,
pois é imoral; a lei proíbe).
Vende-se um usufruto, vende-se todos seus direitos, negocia-se
com eles como se fossem bens perfeitamente distintos das coisas corpóreas ou incorpóreas, que são dele conteúdo.
De maneira que não há motivo algum a que se recuse aos
simples direitos a qualidade de coisas incorpóreas; direito é coisa
mcorpórea, do mesmo modo que as coisas imateriais.
Outra classificação importante é a das coisas em consumíveis
e inconsumíveis .
A coisa consumível é aquela que desaparece com o uso; a
coisa inconsumível é aquela que com o uso se gasta, mas não desaparece na medida em que é usada. A diferença entre a consumibilidade e a inconsumibilidade não é fácil, não pode ser subordinada
a um critério rígido.
Naturalmente já se sabe que não há nada que seja consumível
quanto à matéria, e não há nada inconsumível quanto à forma.
A matéria se conserva sempre, se transforma, tal é a lei de
Lavoisier, que bem se conhece. De maneira que, materialmente,
as coisas são todas inconsumíveis. Quanto à forma que têm, essa
forma é sempre consumível, não há nada por mais resistente, por
mais duro que sejam os materiais, os metais de que seja feito, que
não se destrua com o tempo, que não vá se consumindo com o uso,
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que não desapareça, portanto, ao fim de um ano, um século ou um
milênio.
Todas as coisas são, portanto, consumíveis na forma, inconsumíveis na matéria, mas, juridicamente não é assim, aplica-se, aí, um
critério mais moldado pela escala do homem e não moldado pela
escala do universo. Uma coisa que se consome num século é inconsumível, juridicamente falando, porque nos reportamos à escala
humana; uma coisa que se consome imediatamente e, sobretudo, que
se consome na medida do uso, essa é consumível.
O exemplo melhor de coisa consumível é o alimento. Só há
uma maneira de usá-lo: consumi-lo. O dinheiro, por exemplo, é consumível ou inconsumível? Se considerá-lo, tendo em vista o patrimônio daqueles que o gastam, pode-se dizer que ele é consumível,
mas, se o considerar-se como coisa em si, ele é inconsumível, porque,
em tomo das transações, ele apenas se desloca, de mão em mão,
sem perder a sua integridade, o seu valor.
Mas se é fácil dizer que o alimento é consumível e que coisa
é inconsumível, já é difícil, por ex., dizer alguma coisa a respeito
de uma máquina que dura um, dois, três anos, e talvez seja mesmo
difícil dizer a respeito de uma roupa. De maneira que não se tem
mesmo outro remédio, senão considerar que há casos duvidosos
e que, conforme o critério, ou ponto de vista em que nos situarmos,
pode-se considerar consumível ou inconsumível.
Esta divisão tem muita importância, por ex., ao tratar do usufruto, porque o usufruto só se considera a respeito de coisas inconsumíveis, a respeito de coisas consumíveis se admite o quase usufruto.
Outra classificação das coisas é em fungíveis e em infungíveis.
São aquelas que se identificam pelo peso, pela quantidade ou pela
extensão as coisas fungíveis; as infungíveis não, essas são as que se
identificam pela sua própria individualidade .
Note-se que a mesma coisa pode ser fungível ou infungível,
conforme o modo por que a considerar-se, conforme a perspectiva
em que se colocam os homens na relação jurídica de que ela é objeto.
Se se vende um cavalo rocinante que se acha nas estrebarias do
vendedor, isto significa que se está vendendo coisa infungível, pois
não se pode vender tal cavalo e amanhã entregar outro cavalo, mas,
se é o que se chama um muladeiro ou trapeiro, vendedor de cavalos,
conforme a região, e declara-se que se vendem 20 cavalos, quer sejam
20 cavalos de meio sangue ou coisa parecida, desde o momento em
que os cavalos reúnam esta característica, se se tem 200 cavalos,
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pode-se tirar vinte dentre eles, e aí está-se vendendo a coisa fungivelmente.
Quando se vendem 2.000 sacas de café, basta que sejam 2.000
e que reúnam a procedência e a qualidade, moles, duros ou coisa
análoga.
De maneira que a fungibilidade pode variar a respeito de um
mesmo objeto, e conforme o negócio considerado tem uma grande
importância. Na questão da fungibilidade, o empréstimo da coisa
fungível é diferente do direito da coisa infugível; na técnica dos armazéns gerais, dos warrants, vai-se criando, para coisas fungíveis,
regímen especial. Do mesmo modo, o que diz respeito às vendas,
e assim por diante.
Outra divisão fundamental é a que figura em divisível e
indivisível. A coisa divisível é a que pode ser partida de modo tal
que cada um dos fragmentos constitua um todo economicamente
perfeito, e as indivisíveis são as que não podem ser partidas deste
modo. Se se dá a alguém uma fazenda de 20 alqueires para que a
dividam e formem com ela várias pequenas áreas, constituindo todas
elas um todo economicamente perfeito, pode acontecer que cada
parte desse todo valha pouco, e que a soma dos vários fragmentos
não seja igual ao valor que tinha a fazenda, enquanto inteira, mas
isto não a torna indivisível. Quando, porém, se der uma casa de
moradia para que a dividam, não se pode tirar dela duas casas,
porque numa casa ficará o banheiro e noutra a cozinha e, assim, não
formam uma divisibilidade natural.
Há de considerar-se a divisibilidade jurídica. Há bens Clue, naturalmente, seriam divisíveis, mas, que a lei torna indivisíveis, ex., o
muro que separa duas casas vizinhas. A natureza não se opõe à sua
divisão pelo meio, mas a lei se opõe; é juridicamente indivisível; os
corredores, elevadores e escadas de um prédio de apartamentos, divididos entre os proprietários, constituem bens que, naturalmente,
ainda se poderiam dividir, mas juridicamente não, pois a lei proíbe.
As vezes a lei ordena que fiquem indivisas certos bens, que
poderiam perfeitamente ser divididos pelas partes; outras, é a própria
convenção, como quando os condôminos combinam que não dividirão
a coisa comum durante o prazo de 5 anos .
Agora, a classificação das coisas em Singulares e Coletivas.
As coisas singulares têm uma individualidade própria. As coisas
coletivas são sempre um conjunto em que todas elas podem ser
consideradas na sua singularidade, mas que, reunidas, adquirem uma
individualidade comum, por e.x, um boi é uma coisa singular, outro
boi é outra coisa singular; porém, um conjunto de bois constitui um
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rebanho e um rebanho tem uma individualidade nova, é uma coisa
coletiva.
Coisa coletiva é uma biblioteca, coisa coletiva é uma herança,
coisa coletiva é um patrimônio de um falido, como coisa coletiva é
o dote. As coisas coletivas são chamadas universalidades, universitas,
diziam os romanos, que já se preocupavam extremamente com este
problema da diferenciação classificada da universitas.
Se é uma universitas facti, uma universitas iuris, o que são as
universalidades de fato e o que são as universalidades de direito.
Cario Fadda dedicou a este problema um estudo percuciente nas
notas às Pandectas de Windscheid. É estudo muito interessante.
O critério antigo era que as universalidades de fato eram compostas de coisas corpóreas ou coisas incorpóreas.
Quanto às universalidades de direito eram compostas de coisas
incorpóreas, que consistiam em puros direitos, mas, hoje em dia, se
tem proposto muitos critérios diversos para essa diferenciação. Uns
pensam que na universitas facti deve haver sempre uma exibilidade
econômica; que se não há exigibilidade econômica, é uma universitas
iuris.
Há muitos critérios, mas, a verdade é que se pode propor uma
solução mais simples a essa diferenciação. Na universitas facti se
tem sempre uma coleção de coisas corpóreas, que se apresentam,
geralmente, com uma unidade econômica qualquer, tal um rebanho,
uma biblioteca, que são coisas corpóreas.
Se considerar-se todos os objetos que estão dentro de uma fazenda, aquilo lá constitui também uma universalidade de fato. Na
universitas iuris temos coisas e direitos, mas mesmo as coisas corpóreas, que estão na universitas iuris, essas são sempre consideradas
sob o ângulo dos direitos que se tem sobre elas. Não se considera
por exemplo, os bois, mas o direito à propriedade que se tem sobre
eles; ou, então, o direito de usufruto que se tem sobre tais objetos.
Quais são as universitas iuris? São, por ex., a herança, o patrimônio de um falido, o patrimônio de um ausente, porque são
patrimônios que imediatamente adquirem uma unidade e um isolamento especial. O dote, a massa comum dos bens de um casal, são
ltniversitas iuris. Haverá depois oportunidade para algumas discus~ões e aplicações interessantes desta diferenciação, quando se considerar, por ex., a natureza do estabelecimento. Será estudado isso
no Direito comercial. A natureza do estabelecimento comercial ficará
para próximo exame, bem como o estudo da diferenciação das coisas
em principais e acessórias e em bens públicos e particulares.

CAPíTULO

XVIII

CLASSIFICACAO DAS COISAS

Uma outra classificação dos bens a que se deve dar grande
importância é a que se faz em acessórios e principais, pois esta é
uma classificação que se funda, não nas qualidades físicas ou jurídicas da coisa, mas, na relação recíproca em que elas se encontram.
Uma coisa, se considerada isoladamente, não é nem principal,
nem acessona. Para que ela possa tomar uma dessas designações,
é preciso que ela se ache em relação com outra e que se, possa,
então, perceber, nessa relação, um vínculo de dependência. A dependência de uma coisa a outra; é, portanto, a essência mesmo desta
relação. Diz-se, então, que é principal a coisa que existe por si
própria, ou, para usar-se a expressão do Código Civil: a coisa que
existe sobre si, e diz-se que é acessória a coisa que para exit.tir
depende da principal.
Confira-se, porém, a essa palavra existir o seu justo sentido.
Existir, aí, quer dizer preencher os seus fins, preencher a sua função
econômica. As rodas de um veículo podem existir perfeitamente
separadas do veículo, mas se diz que elas são acessórias do veículo,
porque elas, não preenchem o seu fim, senão ligadas a ele. Não
é fácil dizer se duas coisas determinadas são uma principal e outra
acessona. Há coisas em que esta determinação é muito fácil, por
exemplo, quando uma coisa é parte da outra; quando uma coisa é
uma peça complementar da outra; mas, algumas vezes, esta relação
complementar não está clara e, então, se tem muito maior dificuldade
em dar uma ou outra designação aos objetos.
Desde logo se compreende o seguinte: que muitas vezes uma
coisa está ligada a outra e não se pode dizer que uma seja principal
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e a outra acessória, precisamente pela razão de que ambas são acessórias a uma terceira e não guardam entre si relação direta de dependência. Imagine-se, por ex., no equipamento de uma fábrica, duas
máquinas ou peças que não estão diretamente relacionadas uma com
a outra; ambas são acessórias à fábrica, mas, consideradas uma em
relação a outra, não se pode pretender que seja uma acessória e a
outra principal. Nestes casos se deve recusar a descoberta da relação,
só podendo-se dizer que ambas são acessórias a um terceiro bem.
E' muito grande a importância desta classificação, porque nela
se funda a conhecida regra de direito que assim se enuncia: o acessório segue o principal.
Esta regra é o enunciado do chamado princípio de gravitação
jurídica, que faz com que um bem atraia para sua órbita um outro
que é o seu acessório e lhe comunica o seu próprio regímen jurídico.
Uma coisa pertence a uma pessoa, outra coisa pertence a outra; de
repente, elas se colocam numa relação tal de dependência que, em
virtude do princípio de gravitação jurídica, a coisa principal atrai a
acessória, retira-a do patrimônio em que ela se encontrava e a traz
para o patrimônio daquele que é dono da principal.
Outra aplicação importante desta mesma força atrativa se tem
quando uma coisa se acha sob o império de uma norma jurídica e
outra sob o império de outra norma e, bruscamente, torna-se uma
coisa acessória da outra. Então, que acontece'? A norma jurídica
que regia a principal estende-se à coisa acessória e ficam ambas sob
o mesmo regímen jurídico.
Um exemplo disso encontra-se quando um ato de comércio é
praticado em conexão com um ato puramente civil. Ao ato de
comércio devia reger a lei comercial; ao ato civil, a lei civil. Se o
ato de comércio devia reger a lei comercial, ao ato civil, a lei civil.
Se o ato de comércio, porém, é o principal e o ato civil o seu acessório, em virtude da força atrativa do principal, ambos os negócios
caem sob o império da lei comercial. :e. este um exemplo de cada dia,
e ao mesmo tempo um dos mais eloqüentes .
Outra aplicação ainda importante da máxima enunciada é a
seguinte: imagine-se que alguém é dono de certo material de construção e que, por engano, de perfeita boa fé, constrói com este material uma casa em terreno alheio. O material imobilizado na construção é de uma pessoa; o terreno onde a construção se ergue, é de
outra. Que acontece? Entre a casa e o terreno se estabelece claramente uma relação entre o acessório e o principal e atua o princípio
da gravitação jurídica que leva a coisa acessória para a órbita da
principal e se vê, então, que o dono do material perde a sua pro-
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priedade em benefício do dono do solo, que passa a ser imediatamente o dono da coisa, por uma espécie de expropriação, se bem que,
evidentemente, o dono beneficiado fique obrigado a indenizar o outro
do valor da coisa que em seu benefício se desapropriou .
Outro exemplo: uma pessoa é proprietária de um terreno pelo
qual passa um rio, e, num dos movimentos do curso dágua, destacase uma parte do barranco do terreno vizinho e vem incrementar-se
bruscamente no seu terreno, junto à sua moradia. E' claro que aquela
terra que se deslocou pertence ao vizinho, mas, se o vizinho, porém,
dentro de um prazo muito curto, não apresenta a sua reclamação,
a acessoriedade se estabelece e a propriedade do incremento passa
a ser do dono do prédio incrementado, enquanto que o dono do
prédio desfalcado não pode mais fazer valer os seus interesses sobre
aquela parte.
Aí se tem aplicação importantíssima da regra de que o acessório
segue o principal.
Algumas aplicações demonstram a força atrativa do principal
tirando coisas do patrimônio de uma pessoa para o de outra. Outros
exemplos demonstram a força atrativa conduzindo coisas do regímen
de uma norma para o de outra norma.
Como se disse, nem sempre é fácil determinar qual seja o principal, mas a lei se ocupa de alguns casos atormentados para estabelecer regras facilitadoras e mesmo para resolver antigas controvérsias
da escola.
Recordem-se bem os sabinianos e proculianos que levavam a
debater problemas sem conta relacionados com a matéria de que se
trata. Ex., se alguém pinta um quadro na tela que pertence a outra
pessoa, a obra de arte resultante a quem pertence? A quem pintou
ou a quem era o dono da tela?
Eram problemas que afligiam as escolas da jurisprudência clássica e que no nosso direito de hoje estão resolvidas afortunadamente
pela lei. A regra é que a matéria prevalece como principal sobre à
forma, mas abrem-se a esta regra numerosas exceções.
Algumas destas exceções serão mais tarde, estudadas, no direito
das coisas, quando se considera, por ex., a matéria da acessão de
imóveis e a matéria da confusão, da comissão e da especificação.
Desde já, porém, podem-se conhecer algumas destas regras excepcionais.
Com relação à pintura, o principal é a pintura, acessória da
tela; com relação à escultura, principal é a forma do trabalho, acessória é a matéria empregada: com relação à escritura, principal é o
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que se escreveu, acessório o papel ou a matéria em que a escritura
foi. feita.
Outro exemplo muito interessante é fornecido pelo solo, que é
sempre principal em relação a tudo que a ele adere, e, também,
em relação a tudo que nele se encontra, quer à superfície, quer no
subsolo.
Abre-se, porém, exceção para as jazidas, para as minas. No
regímen do Código Civil, as minhas, fazendo parte integrante do
subsolo, estavam no patrimônio do dono da superfície, ao passo
que, no regímen do direito positivo, hoje em vigor, as minas constituem uma propriedade inteiramente destacada do solo: a mina pertence ao Estado; é bem público cuja exploração pode ser concedida
a particulares e nem sequer a propriedade do solo tem preferência
para essa concessão.
A preferência é dada a quem pesquisou a mina ou jazida e o
proprietário tem apenas algumas compensações muito razoáveis à vista
dos incômodos que a exploração da mina dentro da sua propriedade
lhe trará.
Benfeitorias - Outro ponto que, em matéria de acessórios,
precisa-se considerar é o que diz respeito às benfeitorias. Tudo aquilo
que se acrescenta a um bem móvel ou imóvel para melhorá-lo, para
lhe dar nova utilidade ou aprazimento, chama-se benfeitoria. Não
são só os imóveis que comportam benfeitorias, embora, geralmente,
seja a respeito deles que se trata desse assunto.
As beifeitorias classificam-se em três grupos: necessárias, úteis
e voluptuárias. Necessárias são i1quelas que se fazem para evitar um
prejuízo qualquer à coisa; úteis são as que se fazem para aumentar
a utilidade da coisa, ou acrescentando-lhe um novo uso, ou aperfeiçoando o uso já existente; voluptuárias são aquelas que, sem aumentar a utilidade da coisa, tomam, entretanto, o seu desfrute mais
agradável, mais confortável, mais cômodo.
A benfeitoria voluptuária é difícil muitas vezes de se diferenciar
da útil e, não raro, só se poderá decidir se se trata de benfeitoria de
uma ou outra espécie, graças a consideração de certos elementos
de conjunto que podem fazer variar o seu sentido.
Exemplifiquem-se alguns casos extremos que não oferecem dificuldade ao intérprete. Por ex., quando se sabe que, do prédio vizinho, correm águas pluviais para o prédio de alguém, causando danos
às plantações, ou, mesmo, apenas uma erosão forte do terreno, e,
então, se empreendem obras de drenagem e canalizações, não se pode
ter dúvida de que a benfeitoria é necessária. Se, num terreno não
construído ergue-se uma casa, um paiol ou coisa semelhante, está-se
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diante de uma benfeitoria útil, pois se acrescentou àquele imóvel uma
utilidade nova, que é a útilidade da construção. Se se ornamentou
o imóvel, pondo-lhe estátuas, decorações, construindo varandas com
bom prospecto, então se sabe que são benfeitorias voluptuárias, pois
não se está aumentando uma utilidade ao prédio, e sim tornando
mais aprazível o desfrute das existentes.
Suponhamos agora que, num imóvel, capta-se a água, canaliza-se, constrói-se uma piscina, um tanque de natação. Esta obra é
útil ou voluptuária? Parecerá a alguns que é voluptuária, pensando-se
que a natação é prazer, mas outros poderão dizer que é uma utilidade, pois o prédio não continha aquele uso, aquela utilidade que
a piscina agora lhe trouxe. Como decidir? Suponha-se, por exemplo, que se terá que consultar um pouco a destinação do prédio e a
destinação mesma dessa benfeitoria.
Num colégio, num hotel2 numa casa cuja finalidade é realmente
proporcionar certo exercício e certos benefícios aos seus moradores
ou visitantes, ninguém negará que a piscina seja uma benfeitoria útil,
ao passo que numa outra construção ela poderá parecer voluptuária,
onde ficará claro que não se visa mais a aumentar o aprazimento
do local.
Esta diferenciação das benfeitorias é muito importante. A ela
se prende uma questão capital, que é a das indenizações pelas benfeitorias feitas, no caso em que um imóvel tenha de passar das mãos
de um possuidor para outro .
Estavam algumas pessoas na posse de determinado imóvel e
julgando-se donos dele fizeram-lhe muitas benfeitorias, mas, certo
dia, descobre-se que não eram donos, e apareceu o verdadeiro proprietário a reclamar.
Tendo-se de devolver o imóvel em apreço e a respeito das benfeitorias, devem elas, então, ser indenizadas pelo propritário reclamante ou devem, pelo contrário, ser entregues com prejuízo de quem
as realizou?
A lei resolve o caso lançando mão da diferença das benfeitorias
em úteis, necessárias e voluptuárias e para cada uma dessas naturezas
a lei dá uma solução. Será esse aspecto com o posterior estudo da
posse da propriedade .
Coisas Públicas e Particulares - Outra classificação importante
das coisas é a que se faz com relação a coisas públicas e particulares.
As causas públicas estão fora do comércio; são inapropriáveis
e inalienáveis. Em primeiro lugar se tem as coisas públicas de uso
comum: ruas, estradas, logradouros públicos. Em segundo: as coisas
públicas de uso especial: prédios em que funcionam escolas, quar-
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téis, repartições públicas e, em terceiro, as chamadas coisas dominicais, bens em que o Estado ou a pessoa de direito público em geral
tem verdadeiro domínio particular; um imóvel qualquer pertencente
ao Estado, uma casa de moradia, um terreno, uma fazenda pertencem ao Estado, mas não têm uso especial, uso comum, são bens
dominicais.
Tais bens dominicais podem ser vendidos, observadas certas
normas próprias de direito administrativo.
Todos os outros bens são particulares.
Patrimônio- Outro assunto. Quando se consideram uma pessoa e todos os bens que lhe estão afetados, encontram-se bens corpóreos e incorpóreas, coisas materiais, coisas imateriais e direitos.
Todos estes bens, considerados em relação à pessoa que tem
sobre eles um direito, apresentam-se formando uma unidade, o que
lhes dá esta unidade é a existência de uma tutela comum.
Chama-se, então, a este conjunto de bens: Patrimônio. Precisa-se, portanto, conhecer o que seja o patrimônio e de que ele se
compõe.
Quando se diz que o patrimônio se compõe de bens pertencentes a uma pessoa, está-se conferindo-lhe uma noção muito estreita.
O patrimônio tem sentido mais amplo; abrange não apenas os bens
de que alguém é dono: abrange todas as relações jurídicas passíveis
de avaliação pecuniária e imputáveis a uma mesma pessoa.
Diz-se relação jurídica para abranger os seus dois elementos, o
Direito e o Dever. Tanto fazem parte do nosso patrimônio os direitos
~ubjetivos que se têm contra outras pessoas como os deveres que
também se tenham, e daí a divisão da massa patrimonial em dois
grandes grupos: o ativo e o passivo. O ativo, composto das relações
jurídicas em que nos apresentamos como titulares do direito, e o
passivo, composto das relações jurídicas em que nos apresentamos
como titulares do dever.
Há uma classe de relações jurídicas que não faz parte do patrimônio: s3o os direitos da personalidade; são os direitos que não
tecaem sobre objetos do mundo exterior e que, por conseguinte, não
passíveis de uma apreciação pecuniária. Também os direitos relativos que se contemplam na classe dos direitos de família só em parte
pertencem ao patrimônio .
Distinguem-se direitos de família puros, que são direitos de
pessoa a pessoa, e direitos de faim1ia patrimoniais, que são direitos
que têm por objeto um bem do mundo exterior. Estes últimos fazem
parte do patrimônio e nele ocupam até uma categoria à parte, porque
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são bens que se extinguem com a morte do titular. Morto o titular,
e!es passam a existir sob uma outra forma qualquer.
O direito aos alimentos, por ex., que é um direito de família
patrimonial, extingue-se com a morte do titular; não pode passar
a nenhum dos seus herdeiros. Os herdeiros que supõem ter um direito, dele não herdam; é um direito novo que não tem nada que ver
com o seu antecessor.
Definições de Património - Tem sido proposto um número
considerável de tais definições, mas uma definição que parece muito
adequada é a do jurisconsulto italiano Vittorio Polaco, autor de
um livro notável sobre as sucessões. Diz esse autor justamente que
o património é o conjunto de relações jurídicas imputáveis a uma
mesma pessoa e passível de apreciação pecuniária.
Encontram-se nesta definição os três elementos que caracterizam
realmente o patrimônio; a imputabilidade , uma só pessoa e a constituição do patrimônio com relação jurídica, expressão dentro da qual
abrangem-se os direitos e os deveres, o ativo e o passivo, e mais esta
expressão: passível de apreciação pecuniária, que significa que os
direitos da personalidade, os direitos puros de família, não podem
ser computados como parcela.
Muitos definem o patrimônio apenas como sendo a diferença
entre o ativo e o passivo, - deducere alieno - pois já os romanos
costumavam referir-se às vezes a bona, mas neste sentido especial de
patrimônio aparece no direito das sucessões para designar a herança
tributável. Não se pode aceitar semelhante definição de patrimônio,
senão para aqueles fins restritos que se acaba de referir.
No Direito civil, o patrimônio abrange o ativo e o passivo.
I~to é uma noção fundamental. Acontece, porém, que patrimônio
pode ser estudado sob vários pontos de vista e que desses vários
pontos de vista resultam variações fundamentais na sua constituição:
Cumpre agora fixar-se apenas esta idéia de patrimônio civil, que é a
que se tem em vista. Mais tarde se verá que o conceito de patrimô-,.
nio, quando se penetra no campo do Direito comercial, é suscetível
de certa retificação e, por conseguinte, de novas definições.
A primeira coisa a observar para bem conceituar-se o nosso
estudo é a íntima e indissolúvel relação que existe entre a persa~
nalidade e o patrimônio.
Para bem a compreender-se, precisa-se indagar: pode alguém
transferir a outrem o seu patrimônio? Pode certa pessoa despojar-se
do seu patrimônio, transferindo-o em bloco a um estranho e apresentando-se daí por diante como uma pessoa sem patrimônio?
Semelhante operação é impossível. Se um homem tomar todos
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os seus bens e transferi-los a outros e quitar-se simultaneamente de
todos os seus deveres, ele não pode ficar sem património mais do
que alguns minutos, porque a necessidade de sua subsistência faz
com que ele precise utilizar-se de qualquer modo do meio ambiente;
ou ele procurará algum alimento, ou precisará de algum vestuário, ou
precisará ocupar algum lugar e este lugar, ou será dele, ou lhe será
cedido por uma pessoa de direito privado, ou lhe será cedido por
uma pessoa de direito público.
Pode esse alguém não adquirir nenhum bem, manter-se nudus
e sem alimentação, mas alguns deveres ele contrairá imediatamente
e surgirá instantaneamente em torno dele um débil envólucro económico, que é a reconstrução do seu património. Sem património, ninguém pode viver, pela simples razão de que, quando o homem procura no meio ambiente os recursos materiais de que precisa para
viver, já está constituindo um património, já está se envolvendo de
aura patrimonial e, por conseguinte, já não é aquele homem sem
património que imaginara ser quando fez a doação de todos os seus
bens.
Só uma coisa permite que o património se separe do homem e
esta é, para a pessoa física, a morte.
Para a pessoa jurídica é extinção.
Vê-se, portanto, que a relação entre a personalidade e o património é uma relação íntima e indissolúvel de património e de aderência à pessoa, para o qual património somente pode ser considerado como um todo autónomo quando a pessoa desaparece.
Tais são as noções fundamentais para que se possa depois compreender os primórdios do direito das sucessões e o próprio instituto
da sucessão mortiscausa.
Em tempo oportuno, volver-se-á ao tema. Por enquanto o estudo abrange apenas a idéia de património.
Veja-se outro aspecto que se precisará considerar porque é fundamental nesta combinação, · é de que o patrimônio constitui a base
sobre a qual se ergue o edifício das sucessões.
No direito antigo, i. e., no Direito romano primitivo, a sanção
~e executava quase sempre sobre a própria pessoa; o homem que não
pagava a dívida, o homem que houvesse cometido ato ilícito, que
houvesse causado prejuízo a outrem, sofria sanções jurídicas na sua
própria personalidade. Tal era o princípio do velho direito privado
chamado de noxalidade.
No Direito romano primitivo o sistema das sanções é essencialmente noxal, o abandono noxal, que fazia o pater familias, do filho,
ou escravo que tinha cometido ato ilícito - a noce deductium -
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o próprio instituto, o nexo, contrato primitivo intimamente
ligado com a noce - parecendo mesmo que, na linguagem primitiva, a mesma palavra designaria os dois institutos. A própria
palavra contrato, trazendo consigo um tractus, era uma alusão a este
direito que tinha o credor de trazer consigo o devedor e de se apoderar dele no caso de não ser cumprida a obrigação.
E' a definição clássica da abrogatio, como se encontra no texto
famoso de Tolentino, o vinculum iuris, expressão que aos ouvidos
modernos parece não querer dizer nada, mas que, na linguagem primitiva, indicava com precisão esta subordinação física do devedor
<JO credor. Era tudo evolução do mecanismo das sanções do Direito
antigo para o Direito moderno.
Tem o seguinte endereço: a execução deixa de recair sobre a
personalidade e passa a recair sobre o patrimônio, que é uma projeção
da personalidade. Em vez de constranger-se o homem a cumprir a
obrigação, impondo-lhe sanções pessoais, constrange-se, impondo-lhe sanções patrimoniais. Quer dizer: não é mais na pessoa fí~ica ou jurídica, mas é nesta projeção dela, que são os seus bens,
que se aplica o mecanismo da sanção; em vez da velha manus is
setum, que era praticada pelos romanos, tem-se hoje a execução do
patrimônio que, aliás, os próprios romanos já conheceram durante
o tempo primitivo com a pignoris capio e depois com as várias fórmulas de diminuição do patrimônio.

CAPITULO

XIX

AQUISIÇÃO, MODIFICAÇOES E EXTINÇÃO
DOS DIREITOS

Já estudados o fato jurídico e as pessoas físicas e naturais, que
são sujeitos de direito, já estudadas também as coisas, que são o ~eu
objeto. De sorte que se terá de considerar agora o próprio direito,
o próprio vínculo jurídico, o vinculum iuris que se estabelece entre
as pessoas, tendo por objeto as coisas corpóreas ou incorpóreas .
Os direitos subjetivos nascem, vivem e morrem. Há um momento
em que e!es se formam; é o momento em que surgem na pessoa do
titular. Duram um certo tempo e depois se extinguem pelos vários
modos em direito conhecidos.
Não raro, durante o tempo que medeia entre a sua constituição
e a sua extinção, eles se modificam, se transformam, ou quanto ao
objeto sobre que recaem, ou quanto à própria natureza de constituição.
De maneira que se tem de estudar os três momentos da vida
do direito: o momento em que ele se constitui, que se chama momento da aquisição; as mutações por que ele passa - diz-se melhor
modificações - e a extinção dos direitos .
Comece-se pela aquisição dos direitos. Esta pode ser de dois
modos: de um modo originário ou um modo derivado.
A aquisição se diz originária, quando o direito surge pela primeira vez na pessoa daquele titular; e se diz derivada, quando o
direito já existia na pessoa de um titular anterior e apenas muda de
titular. Isso quer dizer que ele se constitui pela primeira vez na
pessoa daquele, mas já existia anteriormente como vínculo jurídico
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constituído na pessoa de um titular anterior, que é o autor do direito
novo.
Os modos de aquisição originária diferem profundamente, quanto aos efeitos, dos modos de aquisição derivados. Sempre que a
aquisição é derivada, os limites, os defeitos, os vícios que porventura
existiam no titular do direito anterior, transmitem-se ao novo titular,
pois que o titular anterior, sendo o autor do direito do novo titular,
não lhe poderia transmitir um direito melhor do que aquele que ele
próprio tem.
Já diziam os romanos que ninguém pode transmitir mais direitos
do que tem. Assim, um homem que tem um direito de propriedade
em si mesmo imperfeito, exposto à reivindicação de um proprietário
anterior, ou a uma ação possessória de alguém que julga ter sobre
aquela coisa uma servidão, não pode transmitir a outra pessoa um
direito ao abrigo da referida ação possessória ou da reivindicação,
de maneira que o adquirente de uma coisa pode perfeitamente ser
surpreendido com a reclamação do terceiro, cabível contra o titular
anterior, mas que ele tem que suportar, porque a sua aquisição é
derivada e ele não pode ter adquirido um direito melhor do qu~
aquele que tinha o seu autor.
Já é completamente diverso, quando se trata do modo originário
de aquisição. O modo originário faz nascer um direito novo, de
maneira que nenhum dos vícios que, por ventura um outro antigo
proprietário ou titular da coisa tivesse, podem aparecer.
Aqui o direito é inteiramente diferente. Pode-se exemplificar
para compreender-se de maneira suficiente.
Suponha-se que uma pessoa tem um tesoiro roubado e que
ocupa esse tesoiro convenientemente. Sobre ele se passam os anos,
talvez os séculos, e surge depois alguém que encontra o tesoiro,
dando-se a invenção do tesoiro, como é chamado o seu achado. Pois
bem, constitui um modo originário de aquisição de direito. De sorte
que, embora aquele tesoiro seja um conjunto de objetos roubados
ou não, de que ninguém mais sabe, o inventor tem sobre ele todos
os direitos que a lei neste caso estipula e, assim, neste caso, a aquisição é originária.
Suponha-se, agora, ao contrário, que este indivíduo vai a uma
loja e compra um objeto furtado, vendido ao dono da loja pelo
ladrão. Pois bem: agora o adquirente que pagou seu justo preço e
levou o objeto para casa está sempre exposto à reivindicação do
verdadeiro dono no momento que souber onde se encontra o objeto
tecebido.
Quar.tG a estas garantias jurídicas capitais, de v'-'' ~e estar fami-
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liarizado com elas, porque serão encontradas inúmeras aplicações na
parte especial do Direito civil.
O modo de aquisição Derivada pode ser traslativa ou Constitutiva.
O modo derivativo traslativo é o que se verifica quando .uma
pessoa transfere seu direito a outra, numa cessão de crédito, numa
alienação da propriedade, tais são os modos traslativos. Agora, há
ainda um modo de aquisição derivado especial, que não é traslativo,
porque o titular de direito por si só não poderia ser o autor da
transmissão; ele depende de um outro direito que o novo titular já
tinha e que, de um certo modo, exerce a sua força atrativa para
consumar a transferência do direito.
Exemplifique-se para melhor compreensão. Raciocine-se com o
usufruto. Sabe-se todos que é um desmembramento da propriedade
em que se dá a um o uso e gozo dos frutos e a outro a nuda proprietas e, dado isto, até que morra o usufrutuário, o nu proprietário fica
integralmente com a coisa.
Consideremos que o usufruto deixa a um o uso. e gozo dos frutos
e a outro a nuda proprietas e que amanhã o usufrutuário resolve abrir
mão do usufruto ou, então, que resolve transferi-lo mediante algum
dinheiro ao nu proprietário. Aí. o uso e gozo dos frutos se transfere do usufrutuário para o nu proprietário .
Pergunta-se, houve, em tal caso, modo de aquisição derivada
para o uso e gozo dos frutos? Houve, daquilo que antes estava com
o usufrutuário, mas esta é uma derivação especial, porque o usufrutuário só podia transferir o uso e o gozo dos frutos para nu proprietário; não podia fazê-lo a mais ninguém, pois ninguém, a não ser
o nu proprietário, podia adquirir aquele uso e gozo dos frutos .
De maneira que esta é uma aquisição derivada, não há dúvida,
mas uma em que o titular do direito anterior será o autor único do
novo direito. Há como que uma colaboração de posições jurídicas,
pois, se o novo titular podia adquirir, ele já era, entretanto, pessoalmente o dono daquela coisa que no momento lhe veio ter às mãos.
Diz-se então, que esta é uma aquisição derivada de uma natureza especial e se chama aquisição derivada constitutiva.
Agora a modificação dos direitos .
A palavra modificação tem sentido muito amplo, porque, a rigor,
mesmo a aquisição derivada de um direito é uma modificação. É
questão de ponto de vista. Para o novo titular há uma aquisição,
constituiu-se uma relação jurídica nova, mas, se deixar-se o ponto
de vista do titular e tomar-se o ponto de vista do próprio direito, da
própria relação jurídica, não existe uma constituição de um direito
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novo, é o mesmo direito que passou de um titular para outro, o que
há é uma modificação de titular. De sorte que, a palavra modificação
é tão ampla que ela abrange a própria ação derivada.
Conhecem-se, então, duas espécies de modificações, subjetivas
e objetivas. A objetiva é uma modificação da própria natureza do
direito, ou do seu objetivo, e a modificação subjetiva é uma modificação do titular, ou do titular do direito, ou do titular do dever a
ele correspondente.
A modificação do titular do direito confunde-se com a aquisição
derivada e se chama modificação subjetiva ativa. Agora, a modificação do titular do dever chama-se modificação subjetiva passiva.
Então imagine-se a seguinte situação: Caio deve a Tício um
conto de réis. Morre Caio e seu herdeiro é quem daqui por diante,
tem que pagar. Que houve? Tem-se que definir assim: houve uma
modificação subjetiva passiva, porque mudou o titular do direito.
Outra hipótese: morre Tício e, entretanto, seu direito de credor
passa a seu herdeiro Paulo. Que houve? Pode-se definir tal fato
jurídico de dois modos: ou do ponto de vista do titular, de Paulo, ou
do ponto de vista do direito de crédito. Do ponto de vista de Paulo
houve uma aquisição derivada traslativa, e do ponto de vista do direito, uma modificação subjetiva ativa.
Quanto às modificações objetivas, nelas se precisam sobretudo,
distinguir dois aspectos fundamentais: ou a mudança da natureza
mesmo da relação que se dá quando o vínculo jurídico que existe
entre o sujeito e a coisa passa por uma transformação ou, então,
a simples transformação de objeto.
Há certos casos muito interessantes de considerar, e o exemplo
é o de uma pessoa, que deve prestar a outra os seus serviços e se
recusa a prestá-los. Sabe-se que o titular do direito não pode compelir o devedor a executar o serviço a que a pessoa se recusa. Que
pode ele fazer? Avali ar pecuniariamente o serviço que ia ser prestado
e reclamar aquela quantia. O debitum, que era o serviço, se transforma numa prestação pecuniária, naquilo que já os romanos chamavam o - id quod interest - o montante da indenização, aquilo
que interessa à primitiva obrigação de fazer transformar-se numa obrigação de dar.
Aí se tem uma coisa em que é a própria natureza do vínculo
jurídico que muda com a transformação de um debitum de fazer no
itl quod interest - que é uma obrigação de dar.
Agora exemplifique-se uma transformação de objeto. Tem-se
uma casa hipotecada por uma dívida qualquer. Amanhã esta casa
se incendeia e se destrói. Que interessa ao credor? Saber, antes de

SAN TIAGO DANTAS

249

mais nada, se a casa estava segurada, porque a garantia que recai
sobre a casa recairá agora sobre o seguro. Isto quer dizer que o
mesmo direito que tinha por objeto o prédio passa a ter por objeto
~l quantia paga pelo segurador.
Outro ex.: alguém é usufrutuário de uma casa e amanhã o poder
público desapropria a casa; aí, o direito do usufrutuário passa para
o montante da expropriação. Outro ex.: amanhã um imóvel compreendido num lote tem de ser vendido porque está muito estragado,
cu coisa semelhante; o juiz, então, manda que com o produto se
compre outro imóvel que tome o lugar do primitivo, que continue
sujeito às mesmas características do regímen. Pois bem, esta substituição de uma coisa por outra sem alteração de vínculo jurídico é o
instituto que se chama sub-rogação real.
Da sub-rogação real fazem-se aplicações inúmeras; é a regra,
por ex., de direito orfanológico. Quando os bens de um órgão
~njeitos à cláusula de inalienabilidade precisam ser vendidos, o juiz
logo manda que o preço apurado seja empregado em imóveis, nos
quais se sub-rogarão as cláusulas de inalienabilidade dos anteriores.
De sorte que a sub-rogação real é instituto que se precisa conhecer
até muito bem, porque dela se faz aplicação produtiva na vida
comum.
Outro caso de modificação dos direitos é a latência. Acontece
muitas vezes que um direito cai em latência, isto é, perde durante
certo tempo a sua vitalidade, mas não se extingue, recupera-a depois.
Exemplifique-se. O proprietário de um prédio compra uma servidão
sobre um prédio vizinho - o direito, suponha-se, de lá ir buscar
água. Adquire uma daquelas servidões que os latinos chamavam
acquari, ir buscar água, e, depois de certo tempo compra o próprio
prédio - nemini res sua servit - própria coisa.
Extingue-se a servidão? Não; entra em latência, e se amanhã o proprietário vende um dos dois prédios, a não ser que no ato da venda
destrua a servidão declarando-a cancelada, a não ser assim, a servidão
automaticamente se restabelece sem necessidade do novo ato constitutivo. O que houve, portanto, foi um período de latência. Outra
coisa: sabe-se o que é uma nota promissória. Pois bem, é a promessa
de se pagar certa quantia ao portador da nota.
O portador entrega-se ao seu credor e, amanhã, este, querendo
pagar outra coisa, paga com a nota promissória, em vez de fazê-lo
com dinheiro. O que a recebeu, por sua vez, paga com a mesma a
outro, e a nota promissória vai circulando sucessivas vezes, até que,
;:~manhã, o portador da nota tem uma dívida para com quem a emitiu
e resolve pagar com ela a dívida. A essa altura, essa nota, que serviu
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a toda essa cadeia de pagamentos, é incobrável, porque o credor é
quem a recebe e detém e, quem a emitiu é o próprio portador. Extinguiu-se a nota? Não; entrou em latência, pois se amanhã o seu
portador, para pagar outra conta, passa-a adiante, restabelece-se a
11ota.
Há certos direitos que revelam latência, outros não. Alguns,
<Juando se confundem na mesma pessoa do titular do direito e na do
devedor, extinguem-se; e há outros que entram em latência e podem
ser restabelecidos mais adiante.
Agora o estudo da extinção dos direitos.
Desde logo diferençam-se a etxinção e a perda de direitos. A
perda de direito ocorre quando o titular muda, o direito passa às
mãos de outros e há aí simples aquisição derivada.
A extinção dá-se quando o vínculo jurídico desaparece, se aniquila, se reduz a nada.
Tem-se um exemplo de extinção de direitos no pagamento. O
pagamento. O pagamento é maneira de extinguir a obrigação. Esta
se aniquila. Podem-se extinguir os direitos de vários modos. Pode
ser extinto por um fato, pois a própria coisa pode se extinguir por
um fato do sujeito de direito e pode se extinguir por um fato pertinente ao próprio vínculo, ao próprio mecanismo do direito, como
este caso já citado, do pagamento.
Extinção por parte da coisa se tem quando o objeto parece, tal
como o direito de propriedade que acaba quando o móvel ou imóvel
sobre que incidiu se esvai.
Por um fato do sujeito de direito, se tem exemplo capital de
extinção na morte.
Nem todos os direitos se extinguem com a morte. Alguns se
transmitem aos herdeiros e, para estes, portanto, a morte não representa extinção; representa a perda e a aquisição derivada. Mas há
outros que só se extinguem com a morte, tais os direitos de personalidade, os direitos de família e mesmo certos direitos patrimoniais, que
são vitalícios, por ex., o usufruto. A morte do usufrutuário extingue o
usufruto . E por parte do vínculo, são casos inúmeros, por ex., o pagamento, que é um modo de extinguir a obrigação.
A compensação é outro .
São casos que dizem respeito à técnica do próprio direito ou, então, é uma nova norma jurídica que vem pôr fim à existência daqueles
direitos.
Um caso especial de extinção, que se precisa conhecer, é a renúncia, que é o ato pelo qual um titular demite de si um direito. Ele
do o transmite a ninguém. Com a renúncia, ele apenas se separa do
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direito que tinha, priva-se dele, determinando a sua perda em extinção.
Nem sempre se pode renunciar aos direitos. A regra para saber se
um indivíduo pode, ou não, renunciar a um direito, é esta: pode se
renunciar àquilo que foi constituído em nosso proveito e não se pode
renunciar àquilo que foi constituído em proveito, ou de outrem, ou
simultaneamente em nosso proveito e no de outrem .
Pode o credor renunciar ao crédito? Pode.
Pode o pai renunciar ao pátrio poder? Não pode, porque este
se estabeleceu simultaneamente no interesse dele e no do filho .
Pode-se renunciar à tutela? Não, porque a tutela foi estabelecida
no interesse do pupilo e não no interesse do tutor. Da tutela pode o
tutor se escusar nos casos em que a lei admite, mas não pode renunciar à tutela, e assim por diante.
Os fatores da renúncia são vários; há casos em que a renúncia
otingue o direito, que desaparece mesmo, como, por exemplo, o
crédito. Há outros em que ela apenas determina a perda do direito
na pessoa do titular, mas pode outra pessoa reconstituir o direito.
Um homem que renuncia ao direito de propriedade perde o direito de
propriedade, mas vem outra pessoa e ocupa o bem.
Note-se que, neste caso, esta aquisição, constituição do novo
direito de propriedade, é originária. Por ex., tem-se um imóvel com
servidão a outrem e a ele se renuncia, e depois surge alguém que
adquire este imóvel, pois adquire-o sem as servidões, sem os limites,
porque se está diante de uma aquisição originária.
Já se sabe, então, o que é a aquisição, a modificação e a extinção dos direitos, e as principais variedades dessas operações. Agora,
cumpre indagar graças a que se pode verificar a aquisição, a modificação ou a extinção dos direitos, quais os casos de aquisição, de modificação ou de extinção, enfim o que pode determinar a transformação de uma relação jurídica. Pode-se dizer que todos os fatos, desde
que sejam adequados às situações previstas nas normas jurídicas, são
causas eventuais de aquisição, modificação ou transformação de direitos.
A morte é um fato capaz de fazer adquirir, modificar ou extinguir direitos. As declarações de vontade, os fatos da natureza, a
ação das forças naturais, o mar que constrói uma praia, criando o que
se chama um acrescido de marinha, tudo isto está alterando e, portanto, produzindo aquisição, transformação e extinção de direitos.
De sorte que toda a natureza colabora na criação das relações
jurídicas.
Chama-se a todo o fato capaz de produzir uma relação jurídica,
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capaz de levar à aquisição, à modificação ou à extinção de um direito,
lato jurídico.
Portanto, a noção de fato jurídico é amplíssima; tão ampla que
não se pode trabalhar com ela sem submetê-la a uma minuciosa classificação. Antes de mais nada veja-se o problema dos fatos jurídicos.
Podem ser simples e complexos. Diz-se que fatos jurídicos simples
são aqueles que constam de um só momento, de uma operação única
indivisível no tempo e se diz que os fatos jurídicos complexos sEio os
que constam de várias operações, os quais se desenvolvem como etapas, de tal maneira que existe uma verdadeira iteração.
E muito importante esta distinção, porque os fatos jurídicos simples produzem seus efeitos no mesmo instante em que ocorrem, mas
os fatos jurídicos complexos precisa-se saber quando operarão seus
efeitos, pois que existe um período durante o qual o fato está acontecendo, mas ainda no estado de um in fieri, pois só estará consumado na sua última etapa.
A morte é ato simples e que, quando ocorre, instantaneamente
produz seus efeitos. Mas se impõe um exemplo de um fato complexo.
Se disser-se: dou esta casa ao meu filho quando ele publicar o seu livro,
o fato do qual depende o efeito, a aquisição do direito, é muito complexo. Consta desta declaração de vontade o instituto que o filho terá
de escrever seu livro e publicá-lo, pois só quando o livro for publicado é que a casa passará a pertencer-lhe. Neste ínterim pode acontecer que esta casa esteja alugada e que durante todo o tempo que vai
da declaração de vontade - primeiro elemento do fato complexo até à hora da publicação - último elemento - a casa tenha produzido alugués e eis que agora se precisa saber se estes aluguéres pertencem ao filho ou ao pai. Precisa-se saber se terminado o ato complexo, seus efeitos se contam desde o dia em que ele começou, ou a
partir do dia em que termina .
Há casos em que é desde o dia em que começou, e casos há em
que é desde o dia em que termina. Quando os efeitos retroagem desde
o primeiro dia, é ex tunc e quando se contam a partir do último. é
ex nunc. No caso precedente, do filho, é ex tunc. Retrogradam os
efeitos desde o dia primeiro, pois é da essência das condições, mas,
quando se trata de termos, em que se diz que se dá a casa ao fiiho
a partir dos 21 anos, aí seria ex nunc. Tal é a técnica.
Classificação dos fatos jurídicos. - Desde já se impõe, classificar os fatos jurídicos .
A primeira classificação, que se deve fazer é em fatos jurídicos
naturais e voluntários.
Naturais são os fatos que se operam pela exclusiva ação da na-
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tureza, por uma aluvião, que faz surgir diante do terreno de alguém
uma praia, uma avulsão que faz uma porção de terra se destacar do
prédio vizinho e surgir no terreno, um leito de rio abandonado, tudo
isto são fatos naturais .
Quanto à morte é um fato natural, mesmo a morte por suicídio
não deixou de considerar-se um fato natural.
Agora, os fatos voluntários. São aqueles que emanam da nossa
vontade ou de uma conjugação da nossa vontade com a força da natureza . Entre os fatos voluntários colocam-se as declarações de vontade, que são fatos voluntários puros ou, então, outros fatos em que
os elementos se conjugam, tais como a construção de um prédio, a
semeadura de um campo, as relações sexuais, tudo isto são fatos voluntários, fatos jurídicos voluntários, porque todos produzem conseqüências na ordem jurídica.
Os fatos voluntários, por sua vez, se dividem em voluntários lícitos e ilícitos.
Diz-se que o fato é voluntário licíto quando é conforme ao direito ou porque a norma jurídica ordena que seja feito, ou porque a
norma jurídica o possibilita ou o julga possível.
O fato se diz ilícito, quando ele viola a norma jurídica, isto é,
quando a norma jurídica proíbe a execução de uma certa ação e o
homem a pratica. Nesse caso se tem o fato ilícito.
As conseqüências do fato lícito ou do fato ilícito são opostas .
Para o direito o fato lícito cria uma situação contrária que o direito
faz respeitar. E o fato ilícito cria uma situação contrária à norma que
provoca? A aplicação das sanções. Tem-se então os fatos ilícitos contrários à norma penal, que são os crimes, delitos e contravenções. E
os fatos ilícitos, contrários à norma jurídica em geral, a norma legal
ou costumeira. Contrários, apenas, à norma contratual os que são
contrários ao que ficou estabelecido nos contratos, e os que são contrários à norma jurídica em geral, à norma legal ou costumeira.
Quanto aos fatos ilícitos contrários à norma contratual, não se
tem expressão especial para eles e se pode chamá-los, aqui, de ilícito
contratual, pois não existe na taxionomia jurídica uma expressão especial para esta forma de ilícitos, e o que é contrário à norma jurídica
chama-se simplesmente ato ilícito .
Os romanos chamavam de delito o delito civil, que eram quatro:
o furto, o delito de injúria, dano de injúria rapto, e o rapto. O direito
francês ainda chama - delitos da coisa - ao que chamamos ato ilícito . Isso é categoria de sua importância.
Alguns escritores costumam dar à essa categoria um nome geral
que, entretanto, não se aconselha, porque não está consagra4o na
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nossa doutrina, que é o de chamar a isto de - torto civil. - Em italiano fica muito bem, mas, não obstante, os antigos escritores portugueses também costumavam - fazer um torto a alguém - tal qual
como em francês, faire du to à quelqu'un, mas é desusada.
De sorte que não vale a pena estudar-se uma terminologia que
não tem uso geral, chamando-se somente fatos ilícitos civis, que podem ser ilícitos contratuais ou fatos ilícitos, simplesmente.
Veja-se agora, como se dividem os fatos ilícitos. Não há diferença do ilícito penal do ilícito civil. O que é ilícito penal é a infração da lei penal, e o que é ilícito civil é a infração de lei civil.
Não há, na dogmática do direito, outros critérios para diferençar um do outro . Na investigação dos fundamentos, pode-se descobrir
por que razão o legislador pune como crime certos atos ilícitos e
outros não, mas isto é pesquisa fora da dogmática. Dentro da dogmática sabe-se se os fatos contrários à norma penal são ilícitos penais e
se os contrários à norma civil são ilícitos, civis, em que podem ser
iiícitos contratuais ou atos ilícitos, também chamados delitos civis.
Quanto aos fatos lícitos, dividem-se em dois grandes grupos . Ao
primeiro, chama-se ato jurídico ou, para usar-se a expressão alemã
generalizada - negócio jurídico. Os italianos usam muito hoje até
mesmo - ato lícito de conduta - e também aqui, não há, portanto,
denominação especial.
Que são atas jurídicos? Os atas jurídicos são meras declarações
de vontade e os atas lícitos de conduta são atividades conformes ao
direito e que não são simples declarações de vontade, pois já importam num facere. Exemplo: amanhã se resolve contratar serviços profissionais de advogado; surge um cliente e celebra com ele um contrato. Pois bem, que é este contrato? E um ato jurídico, porque é uma
declaração de vontade, uma declaração mútua de vontades, em que
um se compromete a patrocinar os interesses do outro, e este a pagar,
cm troca do ato jurídico .
Começa-se a patrocinar, a requerer, a tomar providências, a dar
conselhos e, já, aí, não são atos jurídicos; são atas lícitos de conduta
conformes ao direito, que estão na categoria dos fatos lícitos, mas não
na dos atas jurídicos.
Se amanhã alguém construir uma casa no seu próprio terreno,
como classificar esse fato? Somente se pode classificá-lo nos atos lícitos de conduta. Compra-se uma casa, no ato de aquisição têm um
é'l.to jurídico.· O ato jurídico, então, é sempre uma declaração de vontade, nada mais do que uma declaração de vontade. Os atos que
depois se praticam para dar desempenho a essa declaração de vontade entram sempre na categoria dos atos lícitos de conduta.
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Alguns casos para exercício e classificação da matéria: - Tirar
uma coisa para si, contra a vontade do dono. Aí está uma conduta
humana. Fato jurídico voluntário, ilícito; incorre na lei penal e é
crime de furto .
Reconhecer um filho natural. E um fato jurídico voluntário; é
um fato lícito, é um ato jurídico; não há dúvida nenhuma e é uma declaração de vontade .
Ter um filho natural é um fato jurídico; não pode haver dúvida
alguma nisso; cria direitos, obrigações, cria o dever de sustentá-lo, enfim, uma porção de coisas, mas não se pode ter medo de afirmar que
é um fato jurídico voluntário e um ato lícito de conduta, pois não é
contrário à lei ter um filho natural e a lei não o proíbe, absolutamente. Pelo contrário, a lei cria até conseqüências jurídicas de proteção, etc. A circunstância de não ser conveniente, de acordo com os
costumes, não quer dizer que não entre na categoria dos atas lícitos.
O que se chama ilícito é o que é contrário à norma. Desde que não
seja contrário à norma, entra no lícito, ainda que possa chocar um
pouco.
Poder-se-ia ainda tentar criar, aí, uma outra categoria, que não
são os fatos lícitos nem ilícitos, e que são os fatos desaprovados pela
moral, mas que não infringem a lei civil, mas se tem a impressão de
que isto não adiantará grande coisa à aplicação prática que se pretende fazer, depois, do assunto. Tem-se, assim, atos lícitos de conduta, ou indiferentes para o direito. Do lícito do filho natural, não há
dúvida, mas dúvida por exemplo, da licitude de mentir, que entra,
também, ali na classificação das atividades humanas relativamente
aos fatos jurídicos.

CAPITULO

XX

ATO JURIDICO

Diz o art. 81 do Código Civil que todo o ato lícito que tenha
por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos, se denomina ato jurídico.
Tal definição do Código Civil pode ser considerado logicamente
muito imperfeita, porque ela põe na definição de ato jurídico aquilo
que é a sua conseqüência, pois a conseqüência do ato jurídico é justamente produzir a aquisição, a modificação ou a perda de um direito . E então pergunta-se: quais são os atos que produzem estes efeitos e não se pode defini-los como sendo os que produzem aquisição,
modificação ou a perda de direitos e, sim, se tem que escolher um
critério que se limite exclusivamente a defini-lo.
As definições que se têm proposto para o ato jurídico são várias.
Deve-se raciocinar partindo dos elementos que diferenciam os atos
jurídicos na categoria de que eles são uma subdivisão.
Já se viu anteriormente o quadro geral em que se dividiram os
fatos jurídicos nas suas várias subespécies. Os atos jurídicos são, em
primeiro lugar, fatos jurídicos voluntários, lícitos, e dentro desta categoria distinguem-se por consistirem numa declaração da vontade .
A declaração da vontade é, portanto, o primeiro que distingue
o ato jurídico de todos os outros fatos voluntários que com ele se
possa assemelhar.
Um ato voluntário praticado por homem e capaz de produzir
efeito jurídico pode não ser ato jurídico; só o será, se consistir numa
declaração de vontade. Se for, pelo contrário, um ato em que o homem dá execução a uma obrigação, ou que entre naquela esfera de
licitude que os nossos direitos subjetivos nos criam, o ato entra na

258

PROGRAMA DE DffiEITO CIVIL

chave do que se chama atas lícitos de conduta, mas não é um ato jurídico.
Para ser ato jurídico, pois, é preciso que seja uma declaração
da vontade . E uma declaração de vontade dirigida a um certo fim.
Qual é esse fim? Nem todo fim, porém, é capaz de constituir o
ato jurídico . Se se declara a um amigo que se lhe promete ir com
ele ao teatro, existe aí uma declaração de vontade dirigida a um certo
fim e, entretanto, não há um ato jurídico.
Para que haja um ato jurídico, é preciso que o fim a que a vontade se dirija seja daqueles que as normas jurídicas protegem; é necessário que uma norma jurídica qualquer proteja aquele fim prático,
para que a declaração da vontade adquira o sentido que aqui se lhe
atribui.
Ilustre-se o exposto com uma suposta norma jurídica: todo aquele que confiar a sua coisa a outrem poderá reclamá-la a qualquer
tempo, mesmo que o prazo tenha sido excedido. Surge então alguém
e faz a declaração de vontade de que quer confiar a outrem um seu
objeto. Isso é um depósito.
Por que esta declaração é um ato jurídico? Porque ela se dirige a
um fim protegido pelo direito . Tem-se, aí, uma norma jurídica que
protege de certo modo esse bem protegido que a pessoa está objetivando com sua declaração de vontade.
De maneira que a norma jurídica, no caso, não prescreve a prática daquele ato, mas protege, de certo modo, o fim a que ele se dirige e, por conseguinte, faz com que essa declaração revista os extremos de ato jurídico. Compreende-se.
Então, que se quer dizer - com fim protegido pelo direito?
Quer-se dizer que é um fim protegido qualquer a que o direito comunica uma proteção determinada.
Daí poder-se acolher uma definição de ato jurídico que é dada
pelo De Ruggiero quando diz que "ato jurídico é toda declaração de
vontade feita por um particular e dirigida a um fim protegido pela
norma jurídica.
Tem-se, então, nesta definição os dois elementos essenciais do
<:to jurídico, a declaração da vontade, o fim a que ele se dirige.
Quanto à declaração da vontade, dela se deve ter uma representação perfeita, para não se confundir os atas jurídicos com os
outros atas voluntários que se usa introduzir na categoria dos atos
lícitos de conduta .
.
Deve-se saber que a vontade tem uma manifestação e que, por
conseguinte, nela se pode distinguir dois momentos, o momento da
vontade propriamente dita, i. e, da vontade tal qual como ela se apre-
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senta na consciência do agente, e o momento da declaração da vontade, i. e, a expressão que o agente dá ao seu modo de sentir.
Normalmente a expressão da vontade corresponde à vontade,
mas pode acontecer que haja um desajustamento entre esses dois elementos, ou porque o agente não tenha sabido exprimir exatamente o
que quis, como, por ex., quando ele querendo constituir um herdeiro, diz: lego os meus bens a fulano - expressão que serve à intenção de constituir um legado e não a de constituir um herdeiro, ou,
então, quando ele, embora sabendo muito bem o que está declarando,
mentalmente tem uma intenção diversa daquela que resolveu manifestar, como quando promete pagar já, tendo resolvido não pagar;
ou quando faz uma declaração qualquer cujo sentido é diverso do
que ele, na verdade, tem em mente. Quando ele, por ex., resolve alugar uma casa com o propósito oculto de comprá-la.
Isto quer dizer que, na verdade, ele comprou, mas dá à compra o aspecto de locação ou, o que é ainda mais comum, pretende
dar a alguém um objeto, suponha-se: mas como uma doação paga
Imposto de transmissão muito caros, simula uma venda de pequeno
preço e paga imposto muito menor.
São casos em que a declaração da vontade se desajusta da vontade do homem, quando ele quer uma coisa e manifesta uma vontade
diferente daquela que, na realidade pretende.
Proximamente serão estudados os casos de discordância entre a
vontade e sua declaração, q_ue são os de erro, simulação e reserva
mental. Por ora, considere-se, apenas, qual o modo pelo qual a vontade se manifesta. Ele se manifesta ou por palavras, ou pelo silêncio,
ou por gestos.
A manifestação da vontade por palavras é a usual; é a que constitui a grande maioria dos casos, ou pela palavra falada, ou pela palavra escrita é que o homem faz chegar ao conhecimento dos demais
a sua declaração de vontade.
Os romanos chamavam a declaração da vontade feita oralmente - verbis - pois nos contratos diziam que estes se formavam verbis - e nas declarações da vontade feitas por escrito diziam que
c,~ atos se formavam literis.
Contratos que se formam verbis e contratos que se formam
literis eram as duas categorias que correspondem bem aos atos verbais
ou escritos . Sabe-se hoje que o Direito romano não elaborou um feitio de ato jurídico, pois a teoria do ato jurídico é obra precípua dos
pandectistas alemães do século passado e é talvez a mais importante
conquista da dogmática civil.
Todas as noções que temos do ato jurídico entre os romanos, os

260

PROGRAMA DE DIREITO CIVIL

romanistas de hoje é que as elaboraram, pois os romanos só se
ocupavam dos contratos, mas, inferindo do que eles diziam sobre os
contratos e sobre outros atas, puderam os pandectistas levantar uma
teoria geral do ato jurídico .
Hoje se possui uma teoria geral do ato jurídico antes de entrarse na teoria particular dos contratos, de modo que muita coisa que se
afirma atualmente sobre os atos jurídicos, já os romanos afirmavam
dos contratos .
A declaração da vontade por meio da palavra é, como já disse,
.a mais geral. Ao seu lado se tem a declaração da vontade pelo silêncio, a qual ocorre quando a lei, a convenção ou o costume já deram um sentido ao silêncio que passa a ser guardado pelo agente.
O simples fato de alguém permanecer em silêncio não constitui
conduta que se possa interpretar, mas se pode interpretar o seu silêncio desde que se refira a uma lei, a uma convenção, ou a um costume capaz de lhes atribuir um sentido. Por ex., ao dizerem duas
pessoas num contrato de locação que tal contrato durará um ano, ficando automaticamente prorrogado se nenhuma das partes manifestnr sua intenção contrária na terminação do prazo, ao sobrevir a terminação do prazo, guardando as partes silêncio, tal silêncio interpreta-se, então, de acordo com esta convenção e já significa um modo de
exprimir a vontade de continuar o contrato, um modo tão eficaz como
as palavras que porventura tivessem sido usadas .
O silêncio pode significar tudo, pode significar concordância e
pode significar discordância, pois que a sua significação se completa
graças aos atos jurídicos com os quais se colocam em relação . Daí
compreenderem que a máxima tão divulgada há algum tempo qui tacit consentire vide tur - traduzida pelos antigos no nosso rifão
quem cala consente, não tem sentido jurídico, pois que o silêncio
tanto pode significar o consentimento como pode significar o não
consentimento, tudo dependendo da lei, do costume ou da convenção
em relação à qual devemos interpretar aquele silêncio.
Aproxima-se alguém de outrem e lhe diz que mandou carta a
certo comissário na praça de Santos, ordenando que comprasse mil
sacas de algodão e ele nada respondeu, nem comprou. Será ele responsável ou não para com aquele alguém? O problema é o seguinte:
que convenção existia entre o cornitente e o seu comissário? Responde-se: nenhum. Perguntarão então: qual era a praxe anterior. Se o
costume era que se comprasse sem responder e só responder para dizer que não comprava, então não há dúvida alguma de que ele está
em falta para com o comitente; se o costume, porém, era de que ele
respondesse antes de comprar, ele não tem nenhuma responsabilidade.
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E se não havia costume entre ambos, então se deve indagar do
costume naquela praça e entre aquela e esta, e, se nenhum costume,
lei ou convenção esclarecer o sentido deste silêncio, então, o que se
tem de concluir, é que o silêncio é irrelevante e que não se pode datlhe nenhuma interpretação .
Outra maneira pela qual se pode manifestar a vontade é o gesto.
O gesto é um modo eficaz de declarar a vontade. Aproxima-se alguém de outrem e lhe diz: peço que guarde em depósito este meu relógio e aquele a quem se dirigiu, toma o relógio e se retira. É claro
que ele manifestou a sua vontade no sentido de concordar com a incumbência que se lhe dera.
Os romanos tinham uma noção muito precisa destas declarações
de vontade que se faziam por meio de gestos e na sua classificação
dos contratos segundo jus civile, figuram os contratos que se formam ré. Os que se formam ré, como o mútuo e o depósito são contratos em que a declaração da vontade se exprime por meio de um
gesto, por meio da entrega da coisa.
Tem-se, porém, a propósito das declarações da vontade, por
meio de gestos, um problema de interpretação muito delicado a considerar. Este é o seguinte: não raro os gestos praticados por alguém
exprimem uma conduta jurídica, mas depara-se com uma dificuldade
para saber se exprimem uma declaração de vontade ou se constituem
uma simples conduta lícita .
Como se poderá, então, saber se se está diante de um ato lícito de
conduta, ou diante de uma declaração de vontade manifestada por
gestos? O problema é bastante difícil; não é fácil fazer esta distinção.
Há alguns casos em que é evidente que não há uma manifestação
da vontade, e outros casos há em que a dúvida perdura e em que
alguém pode se inclinar por uma comparação ou por outra. Ex., constrói-se numa propriedade um imóvel, com o próprio crédito, não há
dúvida. A propriedade já era de seu titular, mas não era edificada, e
ali se construiu. É claro que se trata de um ato lícito de conduta e, também, do exemplo há pouco citado da aceitação do depósito. Não se
tem dúvida de que há uma declaração da vontade.
Pergunta-se agora: e relativamente ao pagemento? Surge alguém
e paga a quantia que devia. Esta-se aí diante de um ato jurídico manifestado por gesto ou se está diante de um ato lícito de conduta? A dúvida é grande, porque se pode talvez distinguir no pagamento uma
declaração de vontade dirigida à extinção da obrigação de De Ruggiero, por ex., classifica o pagamento entre os atas jurídicos e não
entre os atas lícitos de conduta, dos quais, como já se viu, ele tem
conceituação perfeita, clara, insofismável.
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O pagamento é um caso realmente duvidoso, há de confessar-se
que a tendência é ver no pagamento um ato lícito de conduta, mas
não um ato jurídico, não uma declaração da vontade. Diz-se isto
_porque na declaração da vontade existe indiscutivelmente uma eficácia, que é a da própria vontade, e não do gesto praticado .
Não é o gesto praticado que produz a conseqüência jurídica; é
-a vontade que ele traduz. Quando, por ex., o depositário silenciosamente toma a coisa e se retira, não é este gesto que está criando direitos ou obrigações; é a vontade que este gesto manifesta.
Enquanto que quando o homem comparece e paga a quantia
que estava devendo, a intenção de pagar, a declaração da vontade em
si não tem substância; é causa de um elemento precedente; o que tem
eficácia de fato é a conduta. Não é a conduta que prova a declaração
da vontade; é a conduta por si mesma que está engendrando aquele
-efeito jurídico, de modo que se acha que o pagamento é ato lícito de
conduta.
Não há dúvida de que é fato jurídico, pois que todos os atas líci-tos o são, mas não é um negócio no sentido preciso da expressão,
em que a vontade é a grande causa eficiente; é o gesto um simples
modo que ela tem de se manifestar.
Quanto ao fim a que a vontade tende, ainda se deve fazer uma
distinção muito sensível. Alguns autores dizem que o fim a que a
vontade tende são os efeitos jurídicos que a própria norma cria para
esta declaração. Isto não é verdade, pois não é certo que uma pessoa,
quando declara a sua vontade de vender ou de comprar, ou de
casar, tenha necessariamente em vista todos os efeitos jurídicos que a
norma comina a esses atas .
O que parece, pelo contrário, certo, é que nem sempre a pessoa
atenta para as conseqüências jurídicas do seu ato, mas, exclusivamente, para o fim prático, para o fim prático que constitui o móvel
da sua conduta. O homem que, por ex., se casa, não tem em vista
um fim determinado, que é o de estabelecer a sua união moral e
sexual com uma determinada pessoa e constituir com ela uma família legítima, mas não tem em vista todas aquelas outras conseqüências que decorrem do casamento .
Quem compra ou vende um objeto não está pensando em todas
as conseqüências que a lei daí faz decorrer. Por ex., o vendedor quer
receber o preço, mas talvez nem saiba desta conseqüência jurídica
-fundamental de que se o comprador for incomodado por terceiros
pelo direito da propriedade sobre a coisa, ele, vendedor tem de acorrer em defesa do comprador para garantir o seu direito, a que a lei
chama garantir a evicção do direito. Ele talvez nem saiba disso. Na

SAN TIAGO DANTAS

263

verdade, o que se tem que considerar como fim na estrutura do ato
jurídico, é este fim prático que o agente tem em mira e que é protegido pela norma, isto é, a que a norma comunica conseqüências várias.
Estas conseqüências, enquanto não têm um móvel, não fazem,
portanto, parte conceitualmente do ato jurídico.
Agora classificação dos atos jurídicos.
Em primeiro lugar o ato jurídico deve ser qualificado em unilaterais e em bilaterais, diz-se melhor, plurilaterais.
Unilateral é o ato jurídico que se aperfeiçoa com a declaração da
vontade de uma só pessoa, como, por ex., o testamento, a promessa de
recompensa.
Bilateral ou plurilateral é aquele que se consuma com a declaração simultânea e concorde de mais de uma pessoa e o exemplo por
excelência do ato jurídico bilateral é o contrato. Mas há atos jurídicos bilaterais que não são contrários à categoria de ato jurídico bilateral, é bem mais extenso, como por ex., a adoção, a tradição . Recorda-se que, no Direiro romano, a traditio quer dizer a entrega do
objeto, graças à qual se transmite a propriedade e que, como o casamento, são atos bilaterais que não entram na categoria dos contratos .
Outra importante classificação dos atos jurídicos é a que se faz
em Onerosos e Gratuitos.
Onerosos são aqueles em que cada uma das partes nele intervenientes retiram um proveito, mas sofrem uma diminuição patrimonial
correspondente do mesmo valor ou de valor diverso. Não vem ao
caso exemplificar de ato oneroso a compra e venda, em que uma
parte ganha o preço mas perde o objeto e a outra, ao contrário. Outro exemplo é a locação - na locação de prédios, suponha-se - em
que uma das partes ganha a faculdade de morar no prédio, utilizando-se dele, e perde o aluguel que paga, e, a outra, pelo contrário.
Gratuitos são os atos em que só uma das partes ganha, enquanto a outra perde como, por ex., na doação de legado.
Outra classificação é a que se faz dos atos jurídicos em inter vivos e mortis causa.
Ato inter/vivos é aquele cujos efeitos ocorrem enquanto estão
vivas as partes e o mortisjcausa é aquele cujos efeitos são contraídos
para depois da morte de uma das partes. Exemplo de ato mortis
causa é o testamento . As doações mortis causa que alguns sistemas
jurídicos conhecem, mas não o nosso, constituem outro exempio .
Faz-se uma doação a fulano de tal, agora mesmo, para ser válida depois da morte do doador nosso direito não reconhece este caso.
Outra classificação é a que se faz em atos solenes e não solenes .
Aqui se precisa fazer um estudo mais atento . O ato jurídico se
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diz solene quando ele, para ser válido, deve obedecer a uma forma
prevista na própria lei. Tal é o caso em que se dizia - forma dat
esse rei. - A forma é que dá a existência à coisa. Se não se obedecer
àquela forma estipulada na lei, a declaração da vontade e ineficaz.
Ato não solene é aquele em que para sua eficácia independe de
forma predeterminada .
Os atos solenes no direito atual são muito poucos . Apontamse alguns, como o casamento, o testamento, o reconhecimento de filho, a compra e venda de imóvel, os pactos antenupciais . Em todos
.esses a validade do ato exige uma forma especial que, em alguns
casos, é a escritura pública, como, por ex., nas compras de imóvel,
no reconhecimento de filho fora do tempo do nascimento.
Já em outros casos é uma forma especial descrita pela lei, como
nos casamentos e nos testamentos .
No direito antigo, pelo contrário, os atas submetidos à forma
especial predominavam.
E recomendável a leitura do capítulo que Jhering escreveu no seu
Espírito do Direito Romano ( *) sobre o formalismo no direito primitivo . E realmente um estudo capital.
O formalismo está na índole do direito primitivo e toda a evolução jurídica, mesmo entre os romanos se fez no sentido de vencer
o formalismo, isto é, de abandonar as formas obrigatórias e de dar
maior eficácia à declaração da vontade, qualquer que fosse o modo
por que ela se expressasse .
O Direito romano conhecia formalismo sem conta. Lembra-se
naturalmente ali do famoso procedimento - aes et libram - que
acompanha um sem-número de atos, como a mancipio como o nexum,
e muitos outros .
As famosas fórmulas com que se estabeleciam os contratos verbis. As fórmulas sponsi, a fórmula do próprio nexo, eram expressões sacramentais que se deviam proferir pelas partes e que, se fossem emitidas na mais ligeira parcela, comprometeriam a validade
do ato.
No domínio do processo, então, não se fala. O ritual era o mais
minucioso e exigia, sobretudo ao tempo das legis actiones - ascender a cena judiciária a um quadro sucessivo de representações, em
que as partes, simulavam lutas, simulavam a disputa física de um
objeto, o magistrado intervinha, apartava, dizia-lhes palavras sacra-

* Geits des romischen Rechts aut des verschiedenen Stuten
seiner Entwickelung. 2. Theil Erster abtheilung. §§ 44 a 47 B. Leipzig,
1894.
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mentais, tudo simuladamente, até que, enfim, a controvérsia contestada ia se colocar perante um iudex para que proferisse a sua decis'ão.
No próprio Direito romano houve uma reação contínua contra
o formalismo. De modo que se tem o direito de, hoje em dia, fazer-se
esta pergunta: o formalismo que ainda perdura no direito atual é
um resíduo histórico que a evolução do direito extinguira, ou, pelo
contrário, deve-se entender que há razão para estas solenidades e que
elas devem ser consideradas no nosso direito de hoje?
O problema decorre de fundamentos muito remotos. Sabe-se
que a ordem jurídica tem duas finalidades: uma é a justiça; a outra
é a segurança. De um lado, fazer justiça aos indivíduos; dar a cada
um o que é seu e, por conseguinte, respeitar a liberdade, sempre que
ela se explica nos limites da lei; e, de outro lado, porém, introduzir a
:;egurança, fazer com que um homem conheça a sua própria posição
jurídica e a daquele com quem ele está em relações.
Já se mostrou que a prescrição, este importantíssimo instituto,
não tem melhor fundamento senão o de introduzir a segurança nas
relações jurídicas.
Pois bem, as solenidades têm o mesmo fundamento. Por que
razão o casamento é um ato solene? Porque a lei não deseja que
possa perdurar a menor dúvida, nem no espírito dos casados, nem
no dos que com eles têm relações, a respeito do seu estado civil e,
portanto, é preciso que o ato que ela procura seja um ato inequívoco, desses que não podem ser interpretados de dois modos, desses
cuja exterioridade está estampada na mente de todos, de tal maneira
que todos sabem perfeitamente o que significa.
Há, entretanto, também, a mesma necessidade de formalidade
com relação ao testamento .
Todos, no decurso da vida, podem, por palavras, certos atas, e
até mesmo por aqueles de maior significação manifestar o desejo de
que os bens venham a pertencer a fulano ou a beltrano. E preciso,
portanto, que estes atas que se distinguem claramente daqueles supremos a que a lei dará a conseqüência máxima com a morte da pessoa;
é preciso que tomem uma forma e é necessário, portanto, que o testamento tenha uma forma na qual o próprio testador se convença da
gravidade do que ele faz e diga às pessoas que assistem à solenidade,
para distingui-lo de outras declarações de vontade que tenha feito em
vida àquelas pessoas .
De maneira que as solenidades não são de se desprezar; são necessárias; são imposições de segurança e o direito progride em matéria de formalismo e de anti-formalismo todas às vezes em que ele
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obtém uma adequação perfeita da solenidade aos interesses da segurança.
Lá, onde a solenidade existe, e a segurança não o exigir, o progresso abandonará a solenidade; lá onde a segurança está exigindo
mais solenidade, o progresso adotará a solenidade.
Considere-se, por ex., um caso típico, o das faturas comerciais.
Fatura sempre foi um documento que não se revestia de características solenes, não tinha nenhum formalismo e o direito moderno
trabalhou no sentido de dar formalidade às faturas, formalidade de
título; um tipo tão formal como a letra de câmbio, porque as necessidades de segurança de crédito o exigiam.
De modo que a evolução do direito cria solenidades novas e dipensa solenidades antigas, na medida em que a sociedade vai se
transformando e vai tornando desnecessária à sua segurança certas
solenidades exigindo outras.
Este é o verdadeiro ponto de vista em que se deve colocar diante
do tormentoso problema do formalismo e do antiformalismo, problema superado por outro que é a necessidade de segurança nas relações
jurídicas.
Onde a segurança o exigir, dê-se forma; onde a dispensar, dê-se
a dispensa.
Alguns autores distinguem forma ad substantiam e ad probationem. Dizem eles que alguns atos jurídicos recorrem a uma forma
especial para sua validade e que outros recorrem a uma forma especial apenas para sua prova.
Confessa-se que, raciocinando-se dentro do Direito civil brasileiro não se acha nenhum cabimento para esta distinção, por isso que
não se podendo provar um ato, senão de certo modo, este ato, praticamente, não existe. Em todo caso, pode-se investigar um pouco
este problema como assunto para soluções práticas, a saber, se existe
algum fundamento no Direito Civil brasileiro, para diferençar atos solenes de atos substanciais e adprobationom.
Não há opinião definitiva, mas não há nenhuma necessidade de
fazer-se esta distinção, que todos os autores estrangeiros fazem, e que
é obedecida por muitos dos autores nacionais.
Assim como o formalismo caiu no direito moderno, que é
aquilo que se chama a tropicidade dos atos jurídicos, o ato jurídico no
direito antigo era essencialmente típico, tanto os contratos como os
quase contratos, os delitos e os quase delitos. Veja-se um livro de
direito romano e lá se encontrará a classificação dos contratos . Os
contratos são aqueles determinados e não outros.
Todos aqueles que não entrassem naqueles tipos previstos entra-
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vam na imensa categoria dos pacta, para os quais os pretores con·
eediam a proteção de uma ação - in factum.
No direito moderno não se conhece a tipicidade do ato jurídico.
Todo ato jurídico, desde que se dirija a um fim protegido pela lei, é
válido e não tem necessidade de se enquadrar num tipo pré-estabele·
cido pelo legislador .
Isso não impede que existam atos jurídicos típicos e que haja
mesmo alguns atos jurídicos em que a tipicidade é obrigatória, como
por ex., o testamento. Existem cinco tipos de testamento.
Mas há outros atos jurídicos em que, ao lado do tipo, pode·se
conceber uma infinidade de atos atípicos. Assim, por ex., se exist.em
quatro ramos de bens entre os cônjuges, podem existir outros que se
inventem.
Existem alguns atos em que a lei dá o tipo. Por ex., a compra e
venda, o mandato, o contrato, e há outros que podem inventar-se e
que são contratos atípicos.
Dentre os contratos típicos precisa-se aprender a distinguir os
&eus elementos. Os elementos do contrato típico podem ser essen·
ciais, naturais e acidentais. E muito fácil fixar a diferença entre as
três categorias, pois elementos essenciais são aqueles sem os quais o
tipo não existe, quer dizer, são imprescíndiveis para que o contrato
entre no tipo legal predeterminado. Se um deles for omitido, o con·
trato é atípico; não obedece àquela fórmula, por ex., preço, coisa, lugar do pagamento e ocasião; são os elemento típicos de uma compra
e venda, são os seus elementos essenciais.
Diz-se que são essentialia negoti.
Elementos naturais são os que a própria lei faz decorrer do tipo.
De maneira que as partes são omissas a respeito daqueles ele·
mentes que existem no ato que se tenha estipulado. Por ex., quando
ela diz: se nada tiver sido disposto em contrário, o locatário de um
prédio pode sublocá-lo, aí se tem um elemento natural - naturalia
negoti - pois se as partes nada convencionarem, aquilo entra naturalmente no seu contrato, sem necessidade de estipulação especial.
Outro exemplo é a evicção de direito na compra e venda. Diz
a lei que o vendedor deve proteger o comprador contra qualquer reclamação de terceiros relativa ao domínio e à garantia pela evicção .
Pois bem, se as partes nada dispõem a esse respeito, esta obrigação
nasce, porque ela é própria do tipo da compra e venda.
Acidentais são os elementos que não são próprios do tipo, mas
que as partes podem acrescentar, como, por ex., ao combinarem uma
compra e venda dizendo que o preço será devido a 120 dias . O que
é próprio da compra e venda é o preço na hora da entrega da coisa,
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mas introduz-se este preço a 120 dias, transformando a venda à vista
em venda a prazo. Pois bem, esse elemento não é essencial nem natural: é acidental; faz parte daquele negócio. De maneira que em todo
contrato típico se tem de distinguir os elementos essenciais que enquadram o contrato no tipo dos elementos naturais, que decorrem
ope legis do próprio tipo e os elementos acidentais que se acrescentam ao tipo - ope convencionis - não se acrescentam por força de
lei; acrescentam-se por força da convenção e aí se tem o estudo do
ato jurídico . Proximamente considerar-se-á a discordância entre a
vontade e a sua declaração .

CAPíTULO

XXI

VALIDADE DO ATO JURIDICO

Os atas jurídicos determinam a aquisição, modificação, ou extinção de direitos. Para que, porém, produzam efeito, é indispensável que reúnam certo número de requisitos que se costumam apresentar como os da sua validade. Se o ato possui tais requisitos, é
válido e dele decorre a aquisição, modificação ou extinção de direitos
prevista pelo agente. Se, porém, lhe falta um desses requisitos, o ato
é inválido, não produz o efeito jurídico em questão e é nulo ou anulável.
Depois será feita a distinção entre os atas nulos e os anuláveis,
com a teoria correspondente a cada um de tais vícios .
Requisitos fundamentais para a validade do ato jurídico são:
1. 0 agente capaz. O ato jurídico será nulo se praticado por um absolutamente incapaz; será anulado se praticado por um relativamente
incapaz; 2. 0 objeto lícito. Sabe-se que no ato jurídico a declaração
da vontade deve ser dirigida a um fim protegido pelo direito. O direito protege os fins lícitos. De modo que um ato jurídico que tenha
por objeto uma ação qualquer contrária aos bons costumes, à norma
jurídica, aos interesses sociais, esse não pode ser válido, pois é nulo
e nem chega a se formar porque a lei não o protege; 3. 0 , a forma.
Já se sabe que nem todos os atos jurídicos têm forma precisa, pois
só os atas solenes é que estão em tal caso, mas, como há formas
proibidas em lei, por conseguinte, o ato jurídico deve ter a forma
prescrita, ou não proibida por lei.
Finalmente, para que o ato jurídico seja válido, é necessário
ainda, que ele contenha uma declaração de vontade do ato. B da
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declaração de vontade que vai ocupar mais detidamente o que se
segue.
Muito comumente os atas jurídicos apresentam defeitos que os
tornam anuláveis, os quais têm a sua sede na declaração de vontade.
A vontade é a substância do ato jurídico. De modo que, se a
sua manifestação não corresponde ao que o agente verdadeiramente
quer, ou, se o querer do agente estava travado, em conseqüência
de uma causa qualquer capaz de tolher o seu arbítrio, o ato se apresenta viciado e a conseqüência é que a parte por ele prejudicada,
ou a própria parte, cuja vontade não estava sã, pode promover a
sua anulação pelos meios estabelecidos na lei. A conseqüência, então,
destes vícios e defeitos que o ato jurídico pode apresentar quanto à
vontade é torná-lo anulável.
A anulabilidade do ato consiste, principalmente, na destruição
dos seus efeitos jurídicos, isto é, aquela aquisição, extinção ou modificação de direitos a que o ato visava e que não se opera; e, mais
do que isso, as partes devem ser restituídas ao estado em que se
encontravam antes de terem praticado o ato que for anulado. De
tal sorte, que se uma coisa foi entregue, deve ser restituída; se o
estado de um lugar foi modificado de algum modo, deve se restabelecer o estado antigo. E o que se chama a restituição in pristinum
ou a repristinação do estado do ato.
Nem sempre a repristinação é possível, ou porque foram praticados atos que, em si próprios, não podem ser modificados nos
seus efeitos, principalmente, ou porque as coisas que se desligaram
de um patrimônio para outro, já não podem ser mais repostas no
seu estado antigo e, assim, em vez de uma repristinação, tem lugar
uma indenização; compõe-se pecuniariamente o prejuízo que houve.
Classificam-se os defeitos jurídicos da vontade em dois grandes
gtupos. No primeiro grupo se colocam os casos em que há discordância entre a vontade e a declaração de vontade; em que se não
apresenta defeito algum, na vontade, delineou-se esta claramente na
consciência do agente, mas, no momento de exprimir a vontade. o
agente, por erro, ou propositadamente, exprimiu coisa diversa daquela
que estava no seu ânimo. Este é o primeiro grupo de defeitos que
consistem na discordância entre a vontade e a declaração.
O segundo grupo que se chama o grupo dos vícios, reúne os
casos em que a própria vontade está perturbada, de tal maneira que,
ou positivamente o agente não quis aquilo que manifestou ou, então,
foi levado a definir a sua vontade num sentido diverso daquele para
o qual se orientaria, se não interferissem as causas do vício .
No primeiro grupo, o das discordâncias, coloca-se a reserva,
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erro, e a simulação. Dê-se, então, uma noção geral de cada um
desses defeitos.
Comece-se, pois, pela reserva como um defeito de discordância
entre a vontade e a declaração. Ocorre esta quando uma pessoa, ao
mesmo tempo em que declara a sua vontade num sentido, mentalmente se representa num sentido diverso, desejando com isso coisa
diferente daquela que está declarando que deseja, como, por ex., ao
dizer-se que promete recompensa a quem achar um objeto tal e mentalmente reflite consigo mesmo que não se precisará pagar esta
recompensa, porque se tomarão tais ou quais providências. Ou, então,
quando alguém diz: se prestarem tal serviço, além do salário darei
uma recompensa e, mentalmente, decide não pagar. Ê o caso mais
simples de discordância entre a vontade e a declaração, pois a parte
sabe o que está declarando, mas mentalmente fazendo a reserva de
que não dará eficácia àquela declaração.
A reserva mental também se chama reticência .
Diferente da reserva é a simulação. Esta ocorre geralmente com
duas pessoas, ambas participando da mesma, havendo, porém, casos
especiais em que se pode admitir uma simulação particular.
A simulação consiste na realização de um negócio aparente para
e,1cobrir um outro verdadeiro que as partes têm em mente. Pretende-se, por ex., doar uma casa a um filho, mas, como não se deseja
dar a este ato o aspecto de uma liberalidade, inclusive por causa de
efeitos sucessórias futuros, simula-se uma compra e venda, dá-se um
preço à casa e simula-se uma venda. Tem-se já, aí, uma discordância
entre a vontade e sua declaração; porque se declara a vontade de
vender e o outorgado a de comprar e, na verdade, as duas vontades
estão orientadas para uma doação .
O terceiro caso de discordância é o erro. Dá-se este quando uma
pessoa sabe perfeitamente o que quer, mas, no momento de declarar
a sua vontade, erra nos meios de expressão e, por conseguinte, declara coisa diferente daquela que, na verdade, era do seu desejo.
Por ex., quer-se emprestar um relógio até amanhã para que o usem
mas, ao voltar, se diz: até amanhã se tem o usufruto do relógio.
A intenção é fazer-se um empréstimo; a vontade não sofre aí nenhum
defeito, mas, na hora de exprimir-se, usa-se uma palavra que não
significa o que se quer, porque o que se quer não é usufruto, e, sim,
empréstimo .
Veja-se agora os vícios da vontade. O primeiro a considerar-se
é a coação que é a deliberação debaixo do medo.
Estando submetida a uma ameaça ou a uma violência atual, a
pessoa decide-se a enunciar uma vontade que, na verdade, não cor-
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responde ao seu querer. E a coação. Tem-se aí a vontade mesma
viciada; não é a declaração, pois não há a menor discordância entre
a vontade e a declaração; a pessoa declara realmente aquilo que
resolveu declarar, mas apenas resolveu em conseqüência de uma
ameaça que foi mais forte que a sua própria liberdade.
O segundo, é o dolo. O dolo é a resolução que se toma quando
a ela se está induzido pela malícia; pelos enganos de uma outra
pessoa.
Alguém induz a engano sobre uma coisa quando, aproximando-se, convence de que determinado objeto é ouro e, graças a isso,
obtém que lhe seja pago certo preço. Aí a vontade se formou, mas
formou-se por falsa convicção a que foi conduzida pela malícia de
outra pessoa .
Algumas vezes, porém, esta falsa convicção se forma sem que
ninguém tenha induzido a ela, a própria pessoa enganada é que, ao
procurar verificar um objeto, pensou, por ex., que fosse de um metal
quando é de outro, ou, ao tomar conhecimento de um título de crédito,
atribui-lhe um valor comercial que ele, na verdade, não tinha e, neste
caso, se tem apenas o erro, não o dolo.
E o terceiro vício da vontade.
Quer dizer que o erro se dá todas as vezes que o próprio enganado forma uma falsa representação sobre um objeto e por esta falsa
representação pauta a sua vontade.
Ao erro equipara-se mais a ignorância.
Logicamente pode se distinguir uma da outra, mas, juridicamente
é a mesma coisa. Tanto faz não conhecer um objeto como ter dele
uma noção errada, os efeitos jurídicos que daí decorrem são sempre
iguais.
Note-se, então, que o erro, neste último sentido, é bem diferente
do erro entre a vontade e a declaração. No erro de discordância entre
a vontade e a representação se tem uma representação exata das
coisas, forma-se sobre a coisa uma vontade válida, mas, ao manifestá-la, há engano nos meios de expressão, enquanto que neste segundo caso que agora se vê, no erro-vício, ocorre engano é ao formar-se uma representação da coisa, de tal maneira que a vontade
já se construiu viciosamente.
Relativamente à reserva ou reticência, quase nada se tem a
dizer.
A reserva mental é irrelevante para o direito; não produz conseqüência de espécie alguma. O ato jurídico é uma declaração da
vontade e não a vontade em si mesma, de modo que pouco importa
saber o que o indivíduo pensa no seu íntimo; o que importa saber
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é o que ele declara e se se poderá dar alguma importância à· formação
mesma dessa vontade quando esta formação se transformar em declaração, pois, como no caso dos vícios, há pouco examinado, se o
homem, mentalmente, faz uma reticência às suas próprias palavtas,
aquilo não chega a interferir na ordem jurídica; aquilo permanece
o que os canonistas chamavam - um propositum in mente retentum.
O assunto é muito debatido no Direito penal a propósito de um
dos elementos do delito - sobre a ação no conceito de crime, que
é um dos seus elementos fundamentais, isto é, um movimento externo
qualquer. A propósito disto, costuma-se estudar muito a questão de
saber se a simples idéia - in mente concepta - pode influir na lei
penal e há até quem diga que, no Direito penal na Idade Média, por
causa da heresia, havia crimes que só consistiam numa idéia.
Tal assunto, entretanto, foi admiravelmente estudado e resolvido
em termos definitivos por um dos maiores estudiosos do assunto nos
dias atuais, - Vassali, que no Momento Executivo dei Delitto, estudou a questão de modo absoluto e suas afirmações esclarecem igualmente o Direito civil neste ponto.
O propositum in mente retentum é alguma coisa que ainda está
fora da ordem jurídica, de modo que pouco importa que ele se forme
na mente do agente, pois isto não invalida em nada a sua declaração.
Já muito diferente é o caso do erro.
Um dos mais belos estudos da dogmática civil é a teoria do erro,
à qual os alemães dedicaram monografias notáveis.
Que é erro? O erro diga-se, para defini-lo, é uma falsa representação que influi sobre a manifestação da vontade. Um homem
pretende realizar um negócio. Qual é a primeira coisa de que precisa?
Conhecer o negócio; saber com quem trata, do que trata e de que
modo o negócio se fará. Portanto, antes dele dizer se quer ou não
quer o negócio, tem de conhecê-lo, tem de se formar uma representação mental de tudo aquilo que depois vai afirmar se quer ou não
quer.
Acontece aí que muitas vezes forma-se no espírito do agente
uma representação falsa daquilo que ele está examinando. Ao examinar um objeto de prata, pensa que é ouro, pensa pagar em vez de
cobrar, pensa que está fazendo uma venda e é locação, pensa que
o navio zarpa para a Ásia e ele segue para a Europa. Quer dizer,
são representações falsas que se formam no seu espírito e que influem
sobre sua vontade, e, em conseqüência destas representações, se
aceita ou se recusa um negócio que, em outras circunstâncias, seria
feito de outro modo.
Tal é a essência do erro. Desde logo está-se vendo bem clara-
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mente a diferença entre o erro e a certa reserva. Enquanto na reserva
o indivíduo tem a representação perfeita e apenas declara que quer
outra coisa, no erro não - o indivíduo tem representação errada e
a representação da vontade que ele faz é sincera.
Há duas espécies de erro, como já se viu: o erro que recai na
discordância entre a vontade e a declaração, que é um erro de declaração, também chamado erro obstativo, e o erro que recai na própria
vontade, e que se chama erro-vício. Este último é que é erro propriamente dito, porque neste é que existe uma representação falsa
da realidade, e por esta razão Savigny chamava-o de erro próprio e
reservava ao outro o nome de impróprio.
O erro obstativo, que é aquele de que se deu exemplo ao dizer
que se pode levar tal objeto e ficar com o usufruto até o dia seguinte,
costuma ser tratado pelos civilistas, especialmente estrangeiros, à
parte do erro-vício, mas isto que talvez se justifique em outros si~te
mas de Direito civil, no Direito civil brasileiro não tem o menor
cabimento. Isto explica-se na obra de De Ruggiero, por ex., porque
os civilistas italianos sustentam que o erro obstativo impróprio conduz à nulidade do negócio, enquanto o erro próprio, erro-vício, conduz à anulabilidade. Dizem eles que no erro obstativo, tendo o erro
impedido a vontade de se manifestar, não chegou a se formar, a bem
dizer, o ato jurídico, e, por isso, é nulo, enquanto que, no erro próprio não, a vontade se manifestou, o ato jurídico se praticou, c mais
tarde é que ele pode ser invalidado, verificando-se que ele defluiu
de uma vontade viciada.
Mas, no Direito civil brasileiro não existe esta distinção, pois
quer se trate de erro obstativo, quer se trate de erro-vício, o efeito
é sempre a anulabilidade do ato jurídico, porque, quer num caso,
quer noutro, o ato jurídico externamente se fonna e vem, depois, a
ser atacado, quando se descobre que ele decorreu, ou de uma vontade viciada ou de uma declaração invalidada por outro motivo.
De maneira que se pode dar a estes dois erros um tratamento
unitário. As mesmas regras que a um se aplicam, aplicam-se, igualmente, ao outro .
Veja-se, agora, qual é o ponto central da teoria do erro, a grande
questão desta matéria .
Todo homem que entra em negócio, que pratica atos jurídicos,
forma, antes de manifestar a sua vontade, uma representação mental
do assunto de que vai tratar. Ora, é raro que nessa representação
mental não exista algum erro; este é a regra, a verdade a exceção.
As vezes enganamo-nos nos atributos da pessoa, como quando
se contrata um bom professor, sendo ele mau; casando com uma
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mulher a quem se atribuem virtudes e se descobrem, em vez disso,
vícios; ou nos enganamos junto à coisa, tomando por muito valor
o que tem pouco; tomando por comerciável, uma coisa que, não se
procura no mercado; ou nos enganamos sobre o próprio negócio e
sobre as conseqüências que dele decorrem. De maneira que o grande
problema da teoria do erro, é saber em que casos ele conduz à anulabilidade do negócio e em que casos é irrelevante.
Em que casos possa ser suportado pelas partes, sem que possam
pretender invalidar o ato que praticaram, eis aí a questão vital na
teoria do erro, para a qual se deve excogitar um critério, uma solução. Este critério só se pode encontrar na gradação dos erros em
mais graves e menos graves.
Há erros fundamentais e há erros a que se liga pouca importância. Portanto, o que se tem a fazer, é afirmar que o ato jurídico é
anulável, quando o erro é daqueles que fundamentalmente decidem
da manifestação da vontade e que o ato, pelo contrário, resiste à
anulação, quando o erro é de segunda ordem. f: o que o Código
Civil exprime ao distinguir o erro em duas espécies; erro essencial
e erro acidental.
O erro essencial, em primeiro lugar, pode recair sobre o próprio
negócio, como ao querer, quando ao supor estar sendo oferecida à
venda uma coisa, o que está sendo oferecido, na verdade, é uma outra.
Pode, ainda, recair sobre a própria coisa, sobre o objeto, como
quando ao comprar uma coisa, pensando-se estar comprando outra,
uma coisa que é rara por causa de sua especificação minuciosa, mas
o objeto mandado é outro, como acontece quando o objeto é remetido de um lugar para outro, isso é comum.
Pode ainda não recair o erro no objeto, mas sim nas qualidades
essenciais.
Esta é uma variante do segundo caso, como, por ex., quando
se compra um cavalo de corridas que deve ser puro-sangue, adquire-se
pensando que é puro-sangue e depois vem a descobrir que não o é;
são qualidades essenciais da coisa e que levam, por conseguinte, ao
aniquilamento do negócio.
Do mesmo modo, um terceiro caso. O erro essencial pode recair
sobre a pessoa, ou sobre suas qualidades essenciais, como, por ex.,
ao tomar-se um professor julgando ser pessoa cuja reputação é conhecida e depois se verifica que houve engano, por uma questão de
identidade de nome; ou, então, quando, ao supor-se que certo professor é de análise superior, verifica-se depois ao contratar que só
conhece análise de matemática, que é disciplina mais elementar.
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Também na hipótese do homem que se casa com mulher ignorando
que ela é deflorada.
Tudo isso são casos de erro essencial .
Ainda pode haver também erro essencial recaindo sobre a causa,
sobre um motivo que leve a realizar um negócio.
O erro sobre a causa só é relevante quando a causa foi declarada pela parte, tal, por ex., se se compra uma passagem em certo
navio, para Buenos Aires, mas se escolhe tal navio, porque ele pára
em Santos, onde se tem algo a providenciar, e só depois se verifica
que o navio não pára em Santos o que se ignorava. O negócio é
anulável se essa causa tinha sido declarada; agora, se ela não foi
declarada e permanece ignorada pelas partes, então não pode ser
tomada como erro essencial capaz de induzir à anulabilidade.
Todas as vezes em que o erro não cai nem no negócio nem no
úbjeto e suas qualidades essenciais, não há caso declarado de erro.
:E acidental e assim não conduz à o::tnulabilidade. É a regra fundamental.
Esclareçam-se ainda alguns pontos importantes. O primeiro é
o que diz respeito a erro de fato e erro de direito. Parece que só o
erro de fato pode ser causa de anulação de ato jurídico .
Realmente se sabe que - nemo censetur ignorare leges. Portanto, a ignorância da lei, não sendo permitida a ninguém, a circunstância de uma pessoa estar em erro a respeito da norma jurídica
que se aplica ao ato praticado não pode constituir causa de anulabilidade. Clovis Bevilaqua diz que o erro deve ser de fato, mas a
razão está com Eduardo Espínola, que estudou a questão mais profundamente. Há um caso em que o erro de direito pode levar à
o.nulação do ato. É quando a convicção em que estava o agente a
respeito de uma certa norma jurídica foi a causa do ato jurídico. Aí
não é válido o princípio de que a ignorantia iuris não escusa; aí, pelo
contrário, trata-se de coisa completamente diversa.
Declara-se, por ex., que os créditos brasileiros estão congelados
nos Estados Unidos e que, em virtude da lei tal se faça determinada
operação; depois se verifica que não existe a lei congelando os fundos
brasileiros. Aí se tem um caso em que há errar iuris, mas em que
o erro de direito pode ser alegado como causa da anulação do negócio, porque ele era a própria causa do negócio. Se, porém, diz: como
os fundos brasileiros estão bloqueados em N. Y., faz-se a seguinte
operação, estipula-se uma operação qualquer e depois se verifica que,
graças a uma lei que não se conhecia, esta operação redunda em
detrimento de um, aí não se poderá anular a operação, alegando este
erro, porque aí se poderá dizer que a ignorância de direito não escusa,
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isto é, que aquela norma que se desconhecia e que torna agora o
negócio desvantajoso, não foi a causa do ato jurídico que se praticou;
ela regia conseqüências do ato, mas não era o que se tinha em vista
quando se estipulou o ato.
De maneira que só quando a norma de direito é a causa mesma
do ato jurídico, aquilo que determina a vontade, é que o erro,
a respeito dela, invalida o ato.
Outro ponto importante é saber se é necessário, nos atos jurídicos bilaterais, que ambas as partes estejam em erro, ou se basta
que uma delas o esteja, para que o ato seja considerado anulável.
Basta que uma delas esteja. Desde o momento em que uma
das partes esteja em erro, o ato se expõe à anulabilidade.
A terceira distinção importante é a que se tem de fazer entre
erro escusável e erro não escusável.
Diz-se que o erro é escusável, quando um homem, dotado de
t\tenção mediana, poderia cometer aquele erro, e se diz que ele é
inescusável, quando um homem com a sua atenção mediana não
cairia nele. Esta distinção é importantíssima, porque só o erro es.-·
cusável pode realmente levar à anulação do ato jurídico.
Relativamente ao erro inescusável, responsável por ele é quem
o pratica. Se se compra amanhã passagem em pequena embarcação
para travessia que ela é incapaz de fazer, de tal modo que isto salte
aos olhos de qualquer pessoa, como por ex., quando se toma embarcação que leva quantidade de essência que não pode durar mais que
algumas horas e se pretende com ela a travessia de 20 dias, não se
pode, depois, pretender se rescinda o contrato sob este fundamento,
porque tal erro é inescusável e não se pode, portanto, nada alegar
contra a pessoa com quem se contratou.
Note-se, entretanto, que quase sempre estes erros grosseiros,
inescusáveis, fazem pensar em dolo. Um homem, por ex., que aluga
a outro pequena embarcação a vela para atravessar o Atlântico;
provavelmente o enganou. De maneira que se tem de prevenir contra
o dolo, contra a possibilidade de uma manobra maliciosa para iludir
a simplicidade de um particular.
Em conseqüência, a escusabilidade é um pouco relativa, pois
quando se diz - atenção mediana - está-se obrigado a dizer atenção mediana para com os homens daquela condição, pois o erro
inescusável para um advogado será talvez escusável para um camponês.
Outro ponto a esclarecer é o chamado erro comum, pois diz
velho brocardo que o erro comum faz o direito - error consuetudinis
fact jus.
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Exemplifique-se para melhor compreender-se tal doutrina do
erro comum. Dirige-se alguém a certa repartição para pagar impostos.
O funcionário que recebe a quantia, passa recibo e retira-se. Mais
tarde descobre-se que aquele homem que recebeu nfio era funcionário
habilitado a exercer aquela funçâo; era apenas funcionário de outra
repartição; estava sem provimento regular ou, por qualquer motivo,
não era agente capaz. De sorte que houve erro da parte da pessoa
que pagou, julgando estar fazendo-o a quem devia receber, enquanto
que o fazia a outra pessoa.
Pergunta-se então se este ato pode ser anulado pela parte prejudicada. Se o funcionário que recebeu não entregou o dinheiro, suponha-se, pode haver anula~o desse ato com fundamento de erro
cometido pela parte contrária? A resposta é que não pode haver,
porque se trata de um erro comum, pois todos os indivíduos que se
aproximassem daquele guichê naquele momento cometeriam o mesmo
erro, uma vez que o funcionário reunia todas as características exteriores da legalidade, e este erro comum faz direito; a parte se exonera,
apesar de tê-lo cometido.
Uma coisa é essencial: que o erro seja escusável.
Note-se que a regra da escusabilidade aqui funciona em sentido
contrário. Se o erro for inescusável, aí, sim, o ato pode ser anulado
pela parte contrária, porque, se, por ex., em lugar do homem, lá
estava uma criança ou um indivíduo que por qualquer circunstância
de apresentação mostrava ser ladrão, já ninguém pode pretender que
haja erro comum. A palavra comum já indica erro de todos.
Outro ponto importante. E o que diz respeito ao erro na transmissão da declaração. Quando uma pessoa faz a sua declaração diretamente pode errar. Não se está agora tratando do erro-vício, mas
do erro-obstáculo, pois quando certa pessoa declara, ao fazê-lo pode
errar dizendo usufruto em vez de empréstimo.
Estas possibilidades de erro aumentam ainda quando a pessoa,
não podendo servir-se de uma declaração direta, lança mão de mensageiro para transportar seu pensamento ou manda um núncio, como
se costuma dizer. Ou, então, usando telégrafo, ou correio, surgem
erros novos que são devidos ao mensageiro, o que pode fazer com
que a vontade declarada chegue ao seu ponto de destino completamente alterada na sua fisionomia.
Então se deve perguntar se é anulável o erro até quando ocorre
erro do mensageiro. A resposta é que é anulável desde o momento
em que se trate de erro essencial.
As mesmas normas aplicáveis ao erro da declaração direta aplicam-se à indireta, mas surge um problema: é o da responsabilidade
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pelos danos que porventura a mensagem errada tenha acarretado.
Há um famoso julgado da Corte Suprema Alemã que serv:u de
tema a numerosas exposições dos civilistas. E o caso de certa pessoa
que mandou vender por telegrama ações da bolsa, porque estava informada que elas iam cair e como vender em alemão se escreve
- V erkaufen - e comprar se escreve - kaufen - sem o ver, e o
kaufen - produziu-se o efeito contrário;
telégrafo transmitiu só o homem comprou, e isso lhe acarretou imenso prejuízo.
Ora, não há dúvida de que esse ato é anulável. Houve erro
essencial, mas precisa-se saber quem vai sofrer os prejuízos, se aquele
que mandou a mensagem, se o que a recebeu.
Duas doutrinas se contendem a respeito desse problema. A
primeira é a doutrina da compra, que pretende que a responsabilidade
é de quem enviou a mensagem; depende da culpa que tenha tido na
escolha do mensageiro. Se escolheu mensageiro infiel, sem precauções aconselháveis de ordinário nos negócios, é culpado; do contrário,
uão. E a idéia em que se funda esta doutrina é a de que as comunicações sendo uma necessidade geral, o risco de notícias mal transmitidas é risco que todos têm de aceitar, mas a opinião mais aceitável
parece ser a de Windscheid. Foi mesmo na sua decisão que se apoiou
o tribunal alemão no caso citado acima. Diz Windscheid que aquele
que manda uma mensagem assume o risco dela - não faz a declaração pessoalmente - preferiu fazê-la por intermédio de um núncio.
Pois bem, todos os riscos dessa mensagem recaem sobre quem a
autorizou.
Parece esta doutrina mais consentânea não só com as necessidades sociais como também com a eqüidade, embora em alguns casos
conduza a soluções injustas, porque, não raro, aquele que recebeu
a mensagem é que pediu a notícia e, por conseguinte, nesse caso, é
justo que se transfira para ele os riscos.
Admite-se que a doutrina de Windscheid lucraria em ser explorada mais a fundo, para poder-se afirmar que se deve atribuir a responsabilidade da mensagem a quem tirar dela proveito ou a quem
assuma a iniciativa. Em alguns casos o proveito é fácil de definir;
em outros, recorrer-se-á ao critério da iniciativa.
E assim fica estabelecida a tese de que quem envia mensagem
assume o risco. Ou assume o risco, porque pediu que alguém lhe
enviasse a notícia, ou corre o risco porque decidiu expedir mensagem.
Finalmente, para terminar o assunto, esclareçam-se alguns pontos
relativos à técnica da anulação do ato jurídico por erro.
Qualquer pessoa prejudicada pode evidentemente anular o ato
jurídico por erro, não sendo admissível que essa anulação seja piei-
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teada por aquele a que aproveitou o ato e que não irá beneficiar-se
em coisa alguma com a sua anulação. Aí, há simples questão de
critério geral, pois é parte legítima todo aquele que tem interesse
legítimo, econômico ou moral para propor a ação.
Note-se mais que o ato é anulável num período de quatro anos,
a contar do ato, e que, como todo ato anulável, pode ser retiflcado,
coisa que não pode acontecer com os nulos.
Qualquer pessoa, portanto, pode, antes de decorrerem quatro
anos, retificar, declarando que, embora tenha havido erro no ato, ele
é válido para todos os efeitos.
Finalmente, a questão da prova. Quem deve provar? Quem
o alega. O ônus da prova recai sobre quem alega o erro .

CAPITULO

XXII

DOLO E SIMULAÇAO

A simulação é defeito do ato jurídico que não recai diretamente
sobre a vontade. Consiste numa discordância entre a vontade e a
sua declaração. A parte sabe o que quer, tem representação precisa
do negócio jurídico que está na sua mente, mas, na hora de fazer a
declaração de sua vontade, declara coisa diversa daquela que está no
seu espírito, não por engano, nem por inexatidão na declaração da
vontade, mas, porque, de fato, o seu propósito é declarar uma vontade
diversa, isto é, aparentar uma situação jurídica diversa daquela que
realmente lhe interessa.
Uma pessoa quer fazer a outra uma doação, mas, por uma circunstância qualquer, não deseja que se pressinta a natureza gratuita,
a liberalidade desse ato, e então simula uma venda; dá ao ato jurídico
a aparência de uma compra e venda e declara, por ex., que há um
preço, que o preço foi pago, quando, na realidade, nada disso se verificou. Tem-se, então, um ato simulado, isto é, um caso em que a
uma vontade dirigida para a simulação de um certo ato corresponde
uma declaração em desacordo fundamental com essa vontade.
Muitos casos levam à simulação dos atos jurídicos.
Simula-se, às vezes, o ato jurídico para fraudar a lei, quando o
negócio desejado não pode se realizar por algum motivo ou acarreta
certas conseqüências jurídicas que se querem evitar. Dá-se, então,
aspecto aparentemente diverso, para que a lei não constitua obstáculo
ao que se quer. Quer-se apenas evitar o pagamento de certo imposto;
quer-se economizar certa despesa fiscal, ou, então se tem mesmo em
vista um ato qualquer lesivo de terceiro, ou mesmo um motivo
inocente.
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Com alguns exemplos de simulação, familiarizado se estará com
todos os aspectos que tal defeito pode apresentar na vida prática.
O marido que quer fazer doação à sua concubina e a lei proíbe,
permitindo à mulher anular tal doação, então simula uma venda ou,
uma compra direta feita pela concubina, ao atual proprietário de um
bem, quando, na verdade, ele é quem paga tal compra, isto é, ele é
quem a faz, deixando o bem em mãos da concubina.
Outro caso: certa pessoa tem muitas dívidas e, receando uma
execução nos próprios bens, resolve pô-los em nome de terceiro, bens
que estima particularmente e que quer poupar à execução, simulando
certa venda a terceiro, mas, que, realmente, não se efetuou. Ou,
então, coisa ainda mais simples, trata-se de pessoa que, em virtude
de lei, não podendo suponha-se, ser acionista de banco, por ser estrangeira, subscreve ações em nome de outra pessoa, ocorrendo o
chamado prestanome, pessoa interposta, testa-de-ferro, personagem
tão conhecidido nos negócios.
Tudo isso são aspectos vários sob os quais a simulação pode
se apresentar.
A simulação pode ser de duas espécies: absoluta e relativa.
Diz-se absoluta quando, na realidade, não existe ato nenhum
jurídico atrás do ato aparente realizado; diz-se relativa, quando, atrás
do ato jurídico aparente, existe um outro oculto e que realmente as
partes tiveram em mente.
Se, para parecer que não se é proprietário de certo objeto transfere-se este à alguém, então se tem aí uma simulação absoluta, porque
atrás do ato que se praticou não existe nenhum outro ocultando-se.
Se, porém, pretende-se doar este objeto e se disfarça a doação
com as aparências de uma venda, então se tem simulação relativa,
porque, atrás do ato aparente, que é a venda, existe o ato real, que
é a doação por ele oculta.
Então é de importância fundamental esta distinção entre simulação absoluta e simulação relativa.
Na última existem sempre dois negócios, o negócio aparente
que se chama simulado e o oculto real chamado dissimulado.
Nas simulações absolutas, não existe negócio algum dissimulado,
enquanto que nas doações relativas, ao lado do negócio simulado,
existe o negócio dissimulado.
Quais são as conseqüências jurídicas da simulação?
Em primeiro lugar o negócio simulado aparente é sempre anulável. Não existe ai uma declaração séria da vontade, porque, ao
mesmo tempo em que se está manifestando a vontade conducente a
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certo ato jurídico, sabe-se que o que existe é uma vontade diversa
dirigida num outro sentido .
De modo que o negócio simulado é um simples fantasma; as
partes o aparentam mas não o realizam. Assim sendo, em qualquer
momento podem elas, ou qualquer terceiro legitimamente interessado,
promover a anulação do negócio simulado, do negócio que aparece,
mas que, verdadeiramente, não se realizou.
Desaparecido o negócio simulado, deve-se perguntar o que
acontece ao dissimulado. Fica ele de pé em lugar do negócio que
se anulou ou também ele se esvai, ou também ele se dissolve com
a anulação? Aqui é que se abre uma alternativa. Das duas, uma:
ou o negócio dissimulado era contrário à lei ou lesivo aos interesses
de terceiro, ou, então, era um negócio que a ninguém prejudicava,
ao qual a lei não se opunha e que as partes quiseram destruir por
um motivo juridicamente inocente.
Se ele era um negócio contrário à lei ou lesivo aos interesses
de terceiro, ao negócio dissimulado também se estende a anulação.
Se, porém, era negócio que não ofendia a lei nem a terceiro, tem-se
o que se costuma chamar simulação benigna e o negócio dissimulado
é absolutamente válido, consolidando-se mesmo com a ação anulatória proposta contra o negócio aparente.
De maneira que, se o marido faz doação à concubina, disfarçando-a numa compra e venda, a mulher surge e anula os dois negócios: o simulado e o dissimu1ado. O simulado, porque não existia,
porque era simples simulação; e o dissimulado, porque era negócio
(Ontrário à lei e, por conseguinte, não se pode consumar.
Que dizer de um caso, em que, para que um tio não saiba que
vendeu o sobrinho certo objeto de família que ele muito estimava
simulou que apenas o emprestou? Então se faz com um terceiro contrato de empréstimo para mostrá-lo ao público e se dá por fora uma
ressalva, ou mesmo sem ressalva, por simples confiança, fica entendido que sua propriedade ficará transferida. Surge alguém e anula o
negócio simulado que é o empréstimo.
Deve-se aí entender que se anula também a transferência da
propriedade que ocultamente se simulou?
Não há razão para isso. A simulação aí é benigna; o motivo
que levou ao negócio aparente era para o direito, inocente. De modo
que se cai o empréstimo, é porque o negócio simulado não tem razão
de ser. A simulação é benigna e, por conseguinte, o negócio que se
ocultou surge à luz. Tal é a doutrina a respeito da simulação.
Agora, caso particular de simulação é o de interposição de
pessoa.
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E muito comum nos negócios jurídicos interpor-se uma pes&oa
a outra para que os direitos que alguém na verdade adquire pareçam
ser adquiridos por outra pessoa. Sobretudo nas sociedades, isso é
comuníssimo.
Alguém, não desejando entrar como sócio numa firma, põe uma
outra em seu lugar; não desejando subscrever as ações de certa companhia, manda que outra as subscreva.
E regra comprar um objeto e compra-o em nome de um
parente.
Pois bem: todos esses são casos de simulação, em que se pode
promover a anulação de negócio aparente, mantendo ou não, o dissimulado, conforme haja ou não fraude à lei ou prejuízo de terceiro.
Mas, desse negócio precisa ser claramente distinto um outro tipo
de transação que chamamos negócio fiduciário. E conhecido desde
a mais remota antiguidade - era a fidúcia, um amigo de que falavam
os romanos.
Trata-se de uma interposição, realmente, mas na qual não existe
nenhuma simulação, v. g., uma pessoa quer comprar uma casa, mas
não tem neste momento dinheiro necessário; surge um amigo e se
oferece dizendo que outrem compra a casa e lha transfere; daqui a
um ano ou dois, quando tiver dinheiro suficiente, a pagará. Tem-se
mtão um negócio fiduciário, porque aquele que espera a transferência futura da casa não tem nenhuma garantia de que tal transferência
terá lugar, a não ser a confiança que deposita no amigo - a fidúcia
que entre eles reina.
Se o amigo depois não transferir a casa, não há sanção à disposição de quem tem a expectativa.
De sorte que, o negócio fiduciário é realmente um negócio que
repousa sobre base moral. A importância da distinção entre o negócio fiduciário e o negócio simulado é capital, porque enquanto no
negócio simulado se pode sempre anular o negócio aparente, não se
pode jamais, se houver fidúcia, pretender anular direito contraído por
um primeiro adquirente, que assumiu o compromisso de fazer depois
uma transmissão da casa a terceiro.
Sempre será a defesa do interponente alegar que o negócio foi
fiduciário e não simulado.
De maneira que é para isso que a nossa atenção deve convergir quando se está preparando ou para atacar ato simulado, ou para
praticar algum. Quando se vai praticar um ato simulado, trata-se de
evitar que ele assuma a forma de um negócio fiduciário; se vai atacar-se algum ato simulado, trata-se de mostrar claramente que aí não
existe fidúcia.
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Outro defeito que os atas jurídicos apresentam freqüentemente

é o dolo.
Para bem se compreender o que é o dolo, parte-se da noção que
já possuímos do erro. Sabe-se que o erro é uma representação da
vontade, uma representação que se tem em mente e que influi sobre
o ato de vontade; uma representação errada que se tem da realidade
c que influi sobre o ato de vontade; uma representação errada que
se tem da realidade e que vem influir sobre a manifestação de vontade.
Qnado se adquire uma representação errada da realidade em
virtude de circunstâncias várias, mas dependentes, exclusivamente, de
nós próprios, não existe aí mais do que erro; quando porém, for
alguém induzido a esta representação falsa, a esse erro pêla malícia
de outrem que estava na relação, então se tem o dolo.
Quer dizer que o erro é sempre independente da ação da parte
contrária ou de terceiros .
Comprou-se determinado relógio pensando ser ouro, porque o
próprio adquirente se enganou, visto que ao examiná-lo supôs que
fosse esse o seu metal. Se, entretanto, uma pessoa compra determinado relógio, pensando que é ouro, porque a parte contrária, de conivência com um terceiro, convenceu-a disso, sabendo que o seu metal
não era ouro, está-se já diante do dolo.
O dolo é, por conseguinte esta influência maliciosa que alguém
exerce sobre outra pessoa para induzi-la no erro, que influi sobre as
suas declarações de vontade.
Aí se tem do dolo esta definição agora apresentada, até muito
boa, porque mostra que o erro a que a parte pode ser induzida, por
dolo, tanto pode ser o erro-obstáculo, como o erro-vício.
Recorda-se bem a diferença entre o erro-obstáculo e o erro-vício.
Se, por ex., a parte contrária diz: fulano, na sua declaração de
vontade, dispõe que concede o usufruto, porque esta é a expressão
técnica, quando se trata, suponha-se, de contrato de locação. Aí se
tem um erro do cunho de erro-obstáculo, em que alguém é levado a
este pelo dolo da parte que influi.
De maneira que a manobra dolosa pode conduzir aos dois erros:
a uma representação errada da realidade e a uma manifestação errada
dfl vontade, aos dois casos diretamente.
O dolo é o mais grave talvez dos defeitos que possa apresentar
o ato jurídico no sentido de que do dolo é que decorrem as mais
severas conseqüências.
O Direito quer impedir que a malícia de uma das partes, ou
mesmo a malícia de um terceiro influa sobre a manifestação da vontade trazendo ao malicioso vantagem e prejuízo àquele que agiu de
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boa fé. De modo que toda reparação do dolo tende a punir a má fé
de quem agiu com dolo e a proteger a boa fé de quem dele foi vítima.
Daí decorre a doutrina a respeito da anulabilidade dos atos por
vício e dolo. Nem sempre a incidência do dolo leva à anulação do
ato jurídico. Isto só acontece quando o dolo foi a causa do ato jurídico, quando, se não houvesse dolo, o ato jurídico não teria sido
praticado.
Se o ato interessa de perto ao agente, mesmo apesar do dolo,
então não se pode pretender que o dolo leve à anulação do ato,
porque estaríamos indo longe demais na proteção da boa-fé.
Suponha-se certa pessoa que se interessa profundamente pela
compra de uma casa; mas, em virtude de manobras dolosas de que
foi vítima, convenceu-se de que vale 1.000 contos, quando vale apenas 800. Se anular-se esta venda pura e simplesmente, talvez se dê
ao enganado um prejuízo maior do que deixando o prédio figurar
com o preço de mil contos.
De modo que, o que se deve então fazer é adequar a proteção
<tos interesses da parte prejudicada pelo dolo. Aí se deve pretender
um rebaixamento de preço sem anulação do contrato.
A doutrina da anulabilidade dos contratos por dolo repousa
nesta distinção: ou o dolo deu causa ao ato, de tal maneira que sem
ele a parte enganada não praticaria o ato, e, neste caso, se tem o dolo
que dá a causa: ou então, o dolo apenas agiu sobre uma circunstância
do contrato, a qual precisa ser modificada.
Tem-se então agora o - dolus incidens - dolo que deu causa,
e - dolo causa dans. São duas modalidades de dolo. Para o dolo
causa dans a sanção que se impõe é a anulação do contrato e, ::tlém
da anulação, a indenização de todos os prejuízos causados à parte
prejudicada. E para o dolus incidens o que se propõe, é apenas a
composição das perdas e danos .
Aí se tem a doutrina do dolo.
Veja-se, agora, alguns dos seus aspectos particulares. O dolo
precisa ainda ser distinguido em dolus bonus e dolus malus. Dolus
bonus é aquela malícia natural nos negócios, com a qual ninguém
pode legitimamente dizer que foi enganado, porque sabe-se que ela
reina nos mercados; que ela é comum às transações e que todos
devem estar, portanto, advertidos para ela. Tal por ex., o comerciante que gaba a sua mercadoria, que declara que é a melhor, que
diz que é barata, que diz que ela dura muito. São casos de dolus
bonus.
Todos sabem que isso reina nos mercados.
Já, entretanto, se o comerciante começar a valer-se de documen-
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tos para demonstrar o preço, excelência, de maneira a dar às suas
declarações um alcance maior do que o do simples gabo que acompanha sempre o tráfico, então ele já está resvalando para o - dolus
malus - para aquele que produzirá as conseqüências já enumeradas.
Distinção importante é a que diz respeito ao dolo causado por
terceiro.
Pode acontecer que quem tenha induzido a parte contrária a
realizar o negócio através de manobras dolosas, seja, não quem com
ele está contratando, mas um terceiro que se beneficiará, de qualquer
modo, com a conclusão da transação. Tem-se aí dolo de terceiro e
deve-se saber primeiro a quem hão de ser pedidas as perdas e danos.
E claro que as perdas e danos deverão ser sempre pedidas a ouem
cometeu o dolo, mas, se a parte adversa estava informada do negócio,
se a parte adversa sabia da existência da manobra dolosa aue estava
sendo feita por terceiro, também ela responde pela conseqüência do
dolo; também ela pode ser demandada, e deve-se indagar se pode
ser ou não demandada solidariamente.
Sabe-se o que é a responsabilidade solidária. E a que existe
entre dois devedores. quando a qualquer deles pode ser pedida a totalidade da dívida. Por ex., empresta-se a dois indivíduos um conto
de réis. Tomam-se eles devedores solidários ou devedores independentes. Se se tornarem devedores independentes, quando se quiser
cobrar, tem-se que cobrar auinhentos mil-réis de cada um, mas, se
se tornarem devedores solidários, cobrar-se-á o conto de réis de quatouer e aquele a quem foi cobrado paga e depois rateia com o outro,
dispondo até para isso de uma ação especial que se chama ação regressiva.
A solidariedade tem muita importância na vida jurídica, porque
não raro dois devedores de uma mesma quantia apresentam situações
patrimoniais diversas. Um tem com que pagar, outro não tem. Se
o devedor é solidário, não se hesita; move-se a cobrança contra quem
tem meios de pagar e eles depois que resolvam a questão entre si.
Então é de se perguntar se entre o terceiro autor do dolo e a parte
que dele teve ciência existe ou não solidariedade. Muitos opinam
que não, que não existe solidariedade e que as responsabilidades são
sucessivas. Que é preciso primeiro demandar o terceiro autor do
dano, só se este não tiver meios de pagar é que se poderá mover ação
contra a outra parte que contratou. E um terceiro caso? Não. Nem
responsabilidade pró-partes, nem responsabil'idade solidária; existe
responsabilidade sucessiva: um tem que ser demandado antes do
outro. Mas a opinião que parece mais acertada é a de que, ainda
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neste caso, existe solidariedade entre eles, pois essa é a que mais
convém à enérgica repressão de que deve ser objeto o dolo.
O dolo nunca se presume. Tem que ser provado por quem o
alega.
No Direito antigo, sim se conhecia um caso de dolo presumido,
com o qual o Código Civil acabou, tal era o caso da lesão enormlssima. Por falar de lesão enormíssima, deve-se dar uma idéia do que
seja tal lesão.
A lesão desapareceu do nosso Direito civil, mas é muito possível que nele se restaure. Pressente-se, pelo menos, uma renascença
da lesão nas leis criminais que hoje em dia punem a chamada usura
real. A lesão era um vício que aparecia em certos contratos, como,
por ex., na compra e venda, quando uma das prestações era estipulada por um valor inferior à metade do valor da outra. Uma
coisa que valia 100 e que se comprava por 500; valia 1.000 e se
comprava por 500; ou que apenas se vendia por mais de 200.
Em qualquer desses casos havia lesão, ou contra o comprador,
{)U contra quem vendeu.
Desde que o contrato apresentasse lesão, podia ser anulado,
devendo as partes fazer as restaurações competentes, pois isto queria
dizer que o contrato era de tal modo desproporcionado que não se
podia deixar de admitir que a parte que aceitara tal prejuízo tivesse
deixado de ser enganada pelas manobras dolosas do adversário, não
enganada pela sua própria simplicidade, pela sua rusticidade, pela
sua ignorância dos negócios, pois a simpleza do indivíduo que se deixa
lesar parece ao legislador civil tão digna de proteção como a boa
fé do que é enganado pelo dolo da parte adversa.
Da lesão enorme distinguia-se ainda a enormíssima, que os praxistas e autores antigos nunca chegaram a defender com clareza.
Dizia-se que a lesão enormíssima era aquela que passava muito além
da metade do valor da coisa, como o caso de alguém que, em vez
<ie comprar certa coisa por 50 ou 40, comprasse por 10, por 15;
quando a expropriação era muito maior do que no caso da lesão
enorme, em que uma coisa no valor de 100 contos era vendida por
200 ou comprada por 500.
A lesão enormíssima equiparava-se ao dolo; era caso de dolo
presumido.
A lesão enormíssima tinha efeito mais enérgico do que a lesão
·enorme, inclusive nisto; na enorme se podia provocar a alienação
do contrato entre as partes que o tinham comprado; enquanto na
enormíssima podia ser alegada contra o terceiro possuidor, indo buscar-se a coisa nas mãos de quem a detivesse.
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Dizia-se que todas às vezes em que houvesse lesão enormíssima
presumia-se que a parte beneficiada com a lesão agia com dolo.
Os efeitos eram iguais. Lesão enormíssima, dolo equiparatur,
dizia o repertório das Ordenações. Esse era o único caso de dolo
presumido que conhecia o Direito civil e hoje em dia o dolo presumido desapareceu completamente do nosso Direito.
Atualmente o dolo deve ser sempre provado por quem o alega
e o prazo para anular contrato eivado de vício de dolo é o do ato
jurídico em geral, o mesmo de 4 anos que se dá aos atas viciados
por erro, simulação ou coação .
Aí se tem a doutrina do dolo .
Conhece-se, apenas, no direito moderno uma figura que se vem
introduzindo no Direito penal e que parece ressuscitar a velha lesão,
embora sem a complicada disciplina civil que acompanhava este
instituto: é a usura.
A usura apresenta nô nosso Direito penal de hoje dois aspectos:
a usura pecuniária e a usura real.
Usura pecuniária é a cobrança de juros superiores à taxa legal
máxima estabelecida, juros superiores a 12%.
A usura real é a usura no preço da coisa, é o preço baixo e o
exagerado demais, proporcionando ao comprador ou ao vendedor
lucro superior ao quinto do valor da coisa. A usura real é punida
pela lei penal, mas ali não se pode deixar de ver a sombra da lesão
antiga fazendo seu reaparecimento no nosso Direito positivo .
Note-se que a lesão caiu no nosso Código Civil, porque a elaboração do mesmo corresponde a um momento de individualismo
jurídico, ao surto do pensamento liberal dentro do Direito privado.
A idéia de que a lesão era ofensa à liberdade de contestar foi que
motivou a inclusão da lesão do quadro dos defeitos do ato jurídico.
Dizia-se que se se não provasse a manobra maliciosa, livre era
a cada um vender pelo preço que quisesse, assim como lhe era livre
dar os objetos que entendesse.
A lesão ofendia a liberdade de contratar e em nome da liberdade
de contratar, por conseguinte, baniu-se o instituto.
Ora, a tendência do Direito moderno é justamente a de criar limites à liberdade de contratar, resguardando certos interesses sociais,
certa justiça distributiva que a livre manifestação da vontade das
partes não tem parecido eficaz para resguardar. Assim como hoje,
por meio do contrato de trabalho coletivo, procura-se delimitar a
liberdade de contratar sobre o salário, assim, também, com o instituto
da usura, começa-se a limitar a liberdade de contratar empréstimos,
quase venda de imóveis, etc.
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De sorte que não é de estranhar certa reaparição da lesão nos
institutos de direito a se contituir.
Proximamente os dois últimos defeitos do ato jurídico: a coação
e a fraude contra credores .
Ato jurídico (negócio)

:§ ~Q)Q)

rn

~ !::

~~{

Fatos naturais

Ato licito de conduta

Q)r-o
r-om

~o.

Fatc·

j~

~

1

Faros voluntárlos

crimes
D. penal { delitos
~
contravenções

)i )

~ m ~ D. civil

r:..

{

mcito contratual
Delito civil
Ato llicito
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EXERCíCIO
(~obre

os Pontos XVIII e XIX)

Assinalar na coluna B, com as iniciais convencionadas, a natul'eza jurídica dos fatos ou atos descritos na coluna A.
Iniciais cenvencionadas:

Fato irrelevante para o Direito: ...................
Fato j urldico : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fato jurídico (natural): ...........................
Fato jurídico (voluntário): ........................
Fato voluntário licito: .............................
Fato voluntário ilicito: ............................
Illcito contratual: .................................
Ato illcito civil: ...................................
Crimes: ...........................................
Delitos: ...........................................
Contravenções: ....................................
Atos jurídicos: ....................................
Atos licitas: .......................................
Atos jurídicos unilaterais: .........................
Atos jurídicos bilaterais: ..........................
Atos jurídicos gratuitos: ...........................
Atos jurídicos onerosos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COLUNA A

F.i.D.
F. J .
F.N.
F.V.
F.L.
F.I.
I.C.
A.I.
Cr.
D.
Cont.
A.J.
A.L.
A.J.u.
A.J.b.
A.J.g.
A. J .o .
COLUNA B

Exemplo:

Tirar uma coisa para si, contra a vontade do dono F. J. - F. V. F.l. - Cr.
Fazer testamento
Problemas:

1
2
3
4
5

-

6 -

7
8
9
10

-

Construir uma casa em terreno próprio
Romper relações com um amigo por carta ..
Prometer recompensa a quem achar um objeto
Tomar um empregado para seu serviço ...... .
Comprar uma cadeira para o teatro ......... .
Ficar com a jóia perdida que encontrou .... .
Dar fiança por um amigo .................. .
Encontrar um tesouro oculto no solo ...... .
Usar nome suposto para obter um empréstimo
Guardar os móveis do amigo até que ele volte

F.J. - F.V. F.L. - A.J.u.

CAPITULO

XXIII

COAÇAO E FRAUDE CONTRA CREDORES

A coação é um daqueles vícios da vontade que incidem sobroo próprio querer do indivíduo, tomando-o impróprio para a produção de efeitos jurídicos.
E a mesma coisa que a violência, de modo que, uma pessoa,
podendo ser a parte contrária, ou um terceiro, põe o agente sob a
ameaça de um mal do qual ele se arreceie tanto que prefere praticar
o ato jurídico que dele pedem do que expor-se ao referido mal. Ex.:
casa-te com fulano ou, do contrário, cortarei os teus meios de subsistência. Posto diante da alternativa, entre um mal de que ele se
arreceia ou a prática de um ato jurídico que não está no seu desejo,
o agente prefere praticar o ato jurídico.
Não se pode dizer que a sua vontade esteja integralmente abolida por aquele que o intimida; não é isso o que acontece, embora
coato, ele quer - coactus voluit, sed voluit - diziam os romanos,
mas essa vontade é uma vontade falha na sua livre manifestação.
Quando se suprimisse a ameaça de que o agente é objeto, a
sua vontade se pronunciaria de outro modo.
De sorte que, havendo coação, o ato jurídico não é válido; merece ser anulado.
A violência que se faz ao coato, é a violência compulsiva, isto
é a simples ameaça de um mal; ainda não é o próprio mal. Pode
ser a ameaça de um mal físico, de um mal moral, de um mal
econômico, de um mal afetivo.
Evidentemente, para declarar que os atos jurídicos são anuláveis quando praticados mediante coação, está-se obrigado desde logo
a distinguir a coação em vários graus, porque um homem extremamente pusilânime pode se decidir à prática de um ato jurídico contra
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a sua vontade pela ameaça de um perigo muito frívolo, enquanto
que, outro, pelo contrário, muito mais decidido, muito mais capaz
de resistir às ameaças alheias, resguardará o seu livre arbítrio diante
de perigos bem maiores.
Tem-se, portanto, de considerar, desde logo, a gravidade da
ameaça em face do homem médio, tal como ele se encontra numa
determinada cidade, e, para que o perigo, de que ele se vê ameaçado,
seja capaz de turbar a sua vontade, se tem que reconhecer no perigo
certos requisitos .
Esses requisitos são dois: em 1.0 lugar, o perigo deve ser iminente; em 2. 0 , deve ser igual ao que o agente espera em conseqüência
do ato praticado, igual ou superior.
Se alguém, declara que exige que se venda esta casa, senão se
deixa de contemplar num testamento, está-se diante de um perigo
talvez grande, porque este testamento pode abrir grandes perspectivas
à fortuna do ameaçado. Mas tal perigo não é capaz de ameaçar a
vontade, porque não é perigo iminente, pois, até o momento do testamento, até a morte do testador, ainda se desenvolve um lapso de
tempo durante o qual pode se esperar que o coator se arrependa, ou
pode, até mesmo, esperar ganhar-lhe a confiança e obter dele um
comportamento diverso.
1.0 a existência do perigo deve ser iminente. Se não for um
desses perigos que ocorrerão logo após a recusa do ato, entende-se
que um homem estando sempre em condições de recusar, trabalhará
depois para que não ocorra o perigo de que foi ameaçado.
2. 0 , o temor deve ser igual, ou maior do que o inspirado pelo
ato jurídico que se qver extrair. Assim, se ameaçar-se alguém de
um prejuízo financeiro de, suponha-se, 50 contos de réis, para exigir-se dele um ato jurídico que lhe pode acarretar 100 contos de
prejuízo, claro é que não se pode pretender que tal ameaça constitua
coação de anular o ato jurídico, porque ele não pode, por temor do
menos, expor-se ao mais .
Não pode, para um perigo menor, praticar um ato que envolve
um perigo muito maior.
As vezes, entretanto, fácil não é comparar o perigo dos dois
atos, do ato ameaçado e do ato pedido pelo coator, precisamente
porque não se trata de perigos pecuniariamente apreciáveis; trata-se
de perigos morais, de perigos afetivos, tal por ex., o marido que
ficou com o pátrio poder, depois do desquite e que ameaça o cônjuge
de que, se ele não se decidir por tal transação, impedir-lhe-á de ver
os filhos comuns de ora em diante. Tal o marido que diz: se não
decidires tal transação, impedir-te-ei de veres os filhos comuns daqui
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por diante: Desde que fosse, suponha-se, direito da consorte, por
ter ele, marido, ficado com o pátrio poder. Atemorizada com tal
perigo, a mulher, muitas vezes, aceitará a imposição com grande prejuízo pecuniário .
De maneira que não é fácil dizer-se se o perigo de que o agente
se vê ameaçado é maior, ou menor do que aquele que a coação lhe
acarreta. E o juiz, graças à aplicação de um critério elástico, pondera de que lado está a maior ameaça e verifica se houve ou não
coação verdadeira.
Se houve coação verdadeira, então, não há dúvida: o ato é
anulável e a parte que coagiu a outra deve-lhe, além disso, perdas
e danos. Note-se que se devem distinguir nos casos de perigo grave,
dois exemplos que a lei expressamente menciona e que merecem
tratamento à parte; o primeiro é o caso do temor reverencial; o segundo é o caso do exercício de direito .
Que é temor reverencial? :B aquele que existe entre duas pessoas, quando uma delas, por uma relação hierárquica qualquer,
entre elas, está obrigada a respeitar a opinião e a vontade da outra,
tal o soldado, em relação ao seu superior; o empregado, em relação
ao patrão; o padre, em relação ao seu bispo; o religioso de uma
confraria, em relação ao seu superior numa congregação; o filho, em
relação ao pai. Estão sujeitos a este temor reverencial, isto é, a esse
acatamento à vontade alheia que, não raro, os induz a praticar um
ato que não está na sua vontade.
O temor reverencial por si só não constitui uma coação capaz
de quebrar o ato jurídico, precisamente porque o temor reverencial
é estimável, e convém que uma pessoa aceda à vontade daquela que
a ordem social entende que a deve guiar.
Se o temor reverencial ultrapassa, porém, os limites, dentro dos
quais deve estar contido, a ponto de criar-se uma outra razão de
coação, então o ato é anulável, como, por ex., se o pai diz ao filho:
se não te casares, tiro-te a mesada.
Está-se já diante de um caso em que há coação e não simples
temor reverencial, porque não é pelo temor reverencial gue o filho
vai se casar e, sim, por causa do perigo de que se vê ameaçado.
Quer dizer, este perigo é que influi sobre a vontade, tal é o
primeiro caso: temor reverencial.
O segundo caso é o de exercício do próprio direito.
Muitas vezes uma parte intimida outra, ameaçando-a de exercer
um direito contra ela e que pode ser de conseqüências funestas.
Suponha-se que se tem em poder algumas notas promissórias que o
devedor não pode pagar, e eu nem se leva a protesto nem a cobrança,
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tolerando-se essa situação, mas eis, porém, que se resolve obter do
devedor a prática de um ato diverso, por ex., que ele saia da casa
em que está trabalhando, e que se empregue noutra.
Então exije-se dele tal ato, sob a ameaça de que serão cobradas
as promissórias. Não há a menor dúvida de que esta coação é eficientíssima e que quando se raciocinasse, tendo em vista o simples
interesse da justiça, não se poderia deixar de ver aí uma coação tão
eficaz como qualquer outra.
Mas, como se sabe, o direito equilibra o direito da justiça com
outros interesses, como os da própria ordem jurídica, da própria
segurança que reúne as transações e, por isso, não se poderia admitir
que aquele que esteja exercendo seu direito seja considerado no
e~ercício de atividade ilícita capaz de produzir anulação de ato jurídico, com reparação de perdas e danos.
O exercício normal de um direito jamais constitui uma coação.
Tem-se que admitir sempre que a parte está em condições de exercê-lo. Assim, não constitui coação a ameaça de pedir abertura de
falência, de protestar títulos, de propor ação de reivindicação e outras
semelhantes, porque, aí, o defeito do ato jurídico abate o vício, pois
não há propriamente um vício da vontade; há uma conseqüência da
posição jurídica precária em que se acha a parte coagida e se ela
cede, na prática de determinado ato, não é porque esteja sendo
vítima de extorsão, ou de ameaça injusta, é porque sua posição jurídica é precária, e ela prefere sofrer certas conseqüências prejudiciais
de um ato jurídico que lhe querem exigir, a se ver expostas às conseqüências da sua própria condição jurídica. Por ex., um insolvente
que, a falir, prefere empregar-se na casa tal; um devedor que tem o
crédito aruinado pela iminência de um protesto e que, a ser cobrado,
prefere vender as jóias da família que, em condições normais, gostaria de guardar para si; é a sua posição jurídica que é falsa.
Uma pessoa pede coisa ilícita, sob ameaça do exercício de um
direito, e exige que uma pessoa pratique um ato criminoso, sob pena
de lhe ser requerida a falência; então, é completamente diferente.
Agora, o ato é nulo, não por ter sido praticado sob coação, mas
por causa do objeto ilícito que, como se sabe, é causa de nulidade
e não de anulabilidade do vício.
Tal é a doutrina da coação.
Precisa-se ainda saber o que acontece quando a coação é exercida por terceiro. Esse ato deixa de ser anulável; há apenas a obrigação de pagar perdas e danos, que toca a quem exercitou a coação.
E a parte beneficiada pelo ato jurídico feito sob a coação exercida
por terceiro responde solidariamente por essas perdas e danos. Assim,

SAN TIAGO DANTAS

297

tanto é nulo o casamento em que um dos cônjuges coagiu o outro
a se casar, como é nulo o casamento em que um terceiro coagiu um
dos cônjuges a se casar. E, num contrato qualquer, que se anule,
porque um terceiro coagiu uma das partes a assiná-lo, o terceiro
1csponderá sozinho pelas perdas e danos se a outra parte ignorava,
solidariamente, se ela era conhecedora.
Já se sabe o que é a solidariedade. Já se tem noção de como
funciona no caso acima. A ação de que se dispõe para anular os
atas praticados com coação é aquela velha ação metu causa de que
tão longamente se ocupam os romanos .
Tem uma característica muito interessante, que é a de ser proponível contra terceiro que detenha a coisa, mesmo que ele seja inteiramente estranho ao negócio jurídico que se efetuou por coação.
Coage alguém a que se lhe venda certo objeto, e a venda é anulável por ter sido feita sob coação; mas, aquele que o tiver adquirido,
vende-o a terceiro adquirente de boa fé, que ignora isso. Aparece
depois o interessado e consegue mover a ação menu-causa; pode
movê-la contra o terceiro adquirente de boa fé para reclamar a
coação tem efeito contra terceiro.
E a mesma coisa que roubar. Assim como o terceiro adquirente de boa fé tem CljUe restituir o objeto roubado, assim também
o terceiro adquirente de boa fé tem que restituir o objeto retirado
das mãos de alguém oor violência.
Rem scriptam, diziam os romanos - ação que participa um
pouco da natureza das ações reais, das ações in personam. Se, contra
o devedor, as acões reais acompanhavam a coisa, e, se vinham contra
o terceiro adquirente, as ações rem scrivtam, aue são pessoais, mas
se constituem contra o terceiro detentor de boa fé. E. por essa razão,
alguns até chamavam-nas mistas, porque, na fórmula destas ações,
mencionava-se a coisa em vez de se mencionar a pessoa.
Comparem-se os três vícios da vontade. que já se estudaram,
para, assim, exibir suas semelhanças e oposições.
Erro, dolo e coação são os três vícios da vontade, porque a
simulação não é vício da vontade; é discordância entre a vontade
e a sua manifestação.
O erro divide-se em essencial e acidental. Se é essencial, é anulável; mas, se acidental, não prejudica a validade do ato. E quer se
trate de erro essencial, quer se trate de acidental, a anulação não
dá lugar a pagamento de perdas e danos, salvo no caso de erroobstáculo em que o erro se verifica entre as declarações do mensageiro e as declarações de quem o enviou, caso em que a responsa-

298

PROGRAMA DE DlREITO CIVIL

bilidade cabe por perdas e danos àquele que assumiu o risco da
mensagem.
O dolo divide-se também em duas espécies: causa dans e incidens. O causa dans é o único que dá lugar à anulação e também a
perdas e danos. O incidens não prejudica a validade do ato, mas dá
lugar a perdas e danos.
A coação só anula o ato jurídico quando é grave, quando houver
temor igual ou maior do que o do ato praticado e quando é iminente.
Isto é, quando ameaça o agente de um perigo atual e não de um
perigo futuro, que teria tempo de medir e de evitar. Por coação,
os atos são anuláveis e, além de anuláveis, são ressarcíveis, isto é,
cabe o pagamento por perdas e danos .
Já se falou a respeito dos vícios da vontade, mas veja-se agora
os atos jurídicos que se apresentam freqüentemente e que não dizem
nada a respeito da declaração da vontade. É a fraude contra-credores.
Para compreender-se bem a fraude contra credores recorde-se
de que todo crédito, quando não é pago espontaneamente pelo devedor, pode ser cobrado coativamente pelo credor, o qual se satisfaz
à custa dos bens que encontra no património do devedor. Ao contrário do antigo direito, especialmente do antigo direito romano, em
que a satisfação se fazia na pessoa do devedor, o direito evoluído
faz com que o credor se satisfaça nos bens do devedor.
Esses bens, que formam o património, o ativo patrimonial, constituem, portanto, a garantia primária de toda e qualquer obrig~,tção.
Se a obrigação é em dinheiro e se, por ex., o devedor deixa de pagar,
o credor vai buscá-lo nos bens do devedor, ou em dinheiro, ou promovendo a venda de bens, para, com seu produto, ter a quantia
necessária. Se, porém, se trata de obrigação de fazer ou não fazer,
ou de entregar coisa que não mais se possa encontrar, então, para
que o crédito possa ser executado, é preciso uma operação fundamental, que é a liquidação.
A liquidação é a transformação da prestação devida no seu equivalente em dinheiro. Contrata-se, por ex., o trabalho de um pintor
para fazer um serviço e ele não vai. Como se há de cobrar? Não se
pode cobrar o próprio trabalho; há que cobrar-se o equivalente em
dinheiro, no quantum que aquele serviço representava, o id quod
interest. Convertido o crédito no id quod interest, move-se a execução, apreendendo-se os bens necessários, vendem-se e pagam-se.
Ora, pode acontecer que certo devedor, antes de ser executado
pelo seu credor, antes mesmo que o crédito esteja vencido, e, portanto executável, distráia do seu património os bens que constituem
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o seu ativo, faça doação, atos de liberalidade, ou mesmo venda, transformando imóveis em dinheiro, jóias, valores, tudo em dinheiro, que
depois gaste, que desaparece, ou, até mesmo, se houver malícia, que
depois oculta de modo a que o, credor não o encontre no momento
da execução.
Esses atos jurídicos que um devedor pratica e que reduzem à
insolvência, isto é, que tornam o seu patrimônio exíguo para a satisfação dos seus credores, são os atos que se dizem praticados em
fraude contra credores .
Ato praticado em fraude contra credores é, portanto, aquele que
diminui o patrimônio do devedor, tornando-o incapaz de satisfazer
seus credores ou, se ele já era incapaz, diminuindo ainda mais esta
capacidade. Todos os atos praticados em fraude contra credores
podem ser anulados para que voltem ao patrimônio do devedor os
bens que os credores precisam para si.
A ação anulatória dos atos praticados em fraude contra credores
chama-se pauliana ou reivindicatória, do nome do magistrado que a
criou e a disciplina da frande contra credores varia conforme se
trate de atos fraudulentos gratuitos ou de atos fraudulentos onerosos.
Em toda fraude contra credores a relação jurídica se desenvolve
do seguinte modo. O devedor, que tem um patrimônio à custa do
qual o credor será satisfeito, transfere parte ou totalidade deste património a um terceiro, que se chamará sempre aqui terceiro adquirente.
O devedor é o alienante. A alienação pode ser gratuita e também
pode ser onerosa. Entre os atos gratuitos não se colocam apenas as
doações; há outros que podem ter sido praticados contra credores,
tais como renúncia das remissões de dívidas .
O devedor era credor de outra pessoa e perde a dívida. Isto
pode ser anulado, como fraude contra credores. O devedor herda
grande fortuna e renunciou à herança.
Pois bem: isso também pode ser anulado por fraude contra
credores. Logo, tudo isso são casos de atos gratuitos e atos onerosos,
são-no todas as compras e vendas, e os atos do mais variado gênero.
Deve-se colocar entre os gratuitos um ato interessante que é o
de dar garantia a um credor. Certo devedor, por ex., tem uma
porção de credores em pé de igualdade e dá a um deles uma hipoteca, graças à qual, se tem um imóvel, que vale 30 contos, e tem
credores de dívidas diversas que excedem 100 contos; dá este único
imóvel em hipoteca a um dos credores.
Aí, esta constituição de garantia é feita em fraude contra credores, beneficiando-se um dos credores em detrimento dos demais.
Várias são as modalidades de atos gratuitos e onerosos que
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podem ser praticados contra credores. Que acontece coin esses atos?
Hipótese: se o ato é gratuito, basta que se verifique que ele acarretou
insolvência do devedor para que ele possa ser anulado. :E:, portanto,
questão de pura objetividade. Alguém faz doação e fica insolvente.
Houve fraude contra credores, o eventus damni registrou-se, o estado
de insolvência pode se anular.
Mas, para os atos onerosos, o critério não pode ser tão rigoroso.
Imagine-se a que ficaria reduzido o critério das relações jurídicas se,
amanhã, qualquer um puder comprar um objeto e tenha de ser surpreendido com uma ação anulatória.
Um credor qualquer que se desconheça, surge e vem, contra os
credores; por conseguinte, o objeto adquirido deve ser reposto no
patrimônio do alienante. Aí, a segurança das transações estaria irremediavelmente comprometida porque, ao fazer a compra, não se
tem elementos para saber se o alienante é ou não é um devedor de
outra pessoa.
Podem-se saber, no máximo, se já existem alguns credores movendo ação, mas, se há credores cujas dívidas vencem daqui a pouco
e se há dúvida de que a alienação foi feita em fraude contra credores.
O critério não pode ser o mesmo .
Se se trata de ato oneroso, exigem-se dois elementos: 1.0 , que
o ato conduza à insolvência do devedor; 2. 0 , que entre o devedor
e o terceiro adquirente haja o concilium fraudis, isto é, que ambos
saibam da insolvência que se está formando graças a esse ato .
O direito antigo a respeito do conceito de fraude era muito rigoroso. Exigia que se provasse a má fé do devedor e a má fé do
terceiro adquirente; mas, o direito moderno do Código Civil adota
uma solução mais mitigada, pois não é preciso provar que o terceiro
adquirente sabia da insolvência e quis contribuir para ela; basta que
se prove que esta insolvência era notória, ou que o terceiro adquirente
tinha fundadas razões para conhecê-la.
Há grande diferença entre provar que conhece e provar que
tinha fundadas razões para conhecê-la. Por ex., se era vizinho e o
devedor era homem de pouca fazenda, que tinha apenas uma chácara
e que vendeu este único bem, o terceiro adquirente tinha fundadas
razões para saber que aquela venda ia levá-lo à insolvência. Pois é
quanto basta para o concilium fraudis, não podendo dizer-se que
ignorava. Há, aí, uma presunção iuris et de iure, uma dessas que
não admitem prova em contrário. Então, para o terceiro adquirente,
dois elementos são necessários: ou que fosse notória a insolvência
do devedor em que cairia com aquela venda, ou, então, que o terceiro
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adquirente tivesse fundadas razões para saber dela. Podia não ser
notório a todos, mas ser notório ao terceiro adquirente.
Algumas vezes não se faz prova da notoriedade geral nem da
notoriedade particular ao terceiro adquirente, mas, se lograr-se provar
a má fé, é quanto basta para reduzir ao concilium fraudis.
Houve certo caso de ação pauliana em que, nem existia notoriedade, nem motivos fundados. Nem um nem outro, porém, ficou
provado, nos autos que, na escritura de compra e venda se dizia que
o preço tinha sido pago em moeda corrente no país, e, depois, o
próprio adquirente declarou que não fora; que fora pago por meio
de gado, quer dizer, que não havia compra e venda e sim dação de
pagamento.
Esta simples discordância que os autos patenteavam em dois
pontos diversos, levou o tribunal a aceitar que havia concilium fraudis,
pois a tendência é para aceitar tudo o que indique a má fé na pessoa
do terceiro adquirente. Pelo fato da venda ter levado o devedor à
insolvência, prejudicando os credores, aceita-se qualquer prova de
que o terceiro adquirente não estava de boa fé. Esta é a índole do
instituto; é o suficiente.
Quem pode mover ação anulatória? Somente o credor quirografário, que é o que não tem garantia real; não tem hipoteca, nem
penhor, nem anticrese, pois o credor que tem garantia real não precisa
anular atas fraudulentos, porque tem consigo sua hipoteca, seu penhor.
O quirografário é o que pode mover a ação. Contra quem? E indiferente, ou contra o devedor, ou contra o terceiro adquirente, podendo
citá-los juntos se assim o entender.
Imagine-se que ao fazer-se certa compra se tem fundadas razões
para saber, como realmente se sabe, que vai reduzir-se à insolvência
o alienante. Que fazer? Como fazer a compra para não se expor à
anulação por fraude contra credores? Existe um meio de pôr-se ao
abrigo da ação pauliana: faz-se a compra, mas, em vez de entregar
o seu preço aos credores, tem-se os bens acautelados; não se encontra
o imóvel ao devedor, mas se encontra o preço que por ele foi pago.
Outra coisa interessante é que não tenha um credor só, e sim
muitos, e que, uma vez anulado o ato fraudulento, o que se obtiver
com tal anulação ainda não baste para pagar a todos. Deve-se
entender que há preferência em favor do credor que moveu a ação,
ou está em pé de igualdade com todos os outros, em benefício de
todos? A anulação do ato fraudulento se faz em benefício do acervo
comum e, então se opera o concurso de credores, longamente estudado
na matéria de obrigações .
Para encerrar o assunto, distinção entre fraude contra credores
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e fraude de execução. Fraude de execução é instituto de direito
processual.
Fraude contra credores é instituto de direito civil. Fraude de
execução dá-se, quando, já havendo execução de dívidas, distraem-se
os bens à penhora, retirando-se bens que deviam ser penhorados,
dando-se-lhes outro emprego. É diferente da fraude contra credores
que pressupõe, pelo contrário, um crédito, ainda não executado e as
conseqüências também são outras, como será visto sob o âmbito do
Direito processual .

CAPITULO

XXIV

MODALIDADE DO ATO JURIDICO.
CONDIÇAO

Em prosseguimento do estudo dos atos jurídicos, trata-se da
condição.
Já se sabe que o ato jurídico é uma declaração de vontade,
visando à produção de um certo efeito. Esse efeito pode ser: criar
um direito, modificá-lo ou extinguí-lo.
Algumas vezes a vontade se dirige, imediatamente, à produção
do seu efeito; outras, porém, as próprias partes desejam limitar o
efeito do ato que elas praticam, subordinando a sua eficácia a certos
elementos que só posteriormente se verificarão.
Diz-se, então, que a vontade se limita a si própria; que existe
uma auto-limitação da vontade como, por exemplo, quando se declara dar uma casa a Pedro desde que este assegure uma pensão
mensal à sua irmã Maria; quer dizer, a vontade principal, que é doar
uma casa a Pedro, só opera, só realiza este efeito, se verificar-se
um outro fato, a saber, a constituição de uma pensão em benefício
de Maria. Outro exemplo: vende-se a casa a Antônio pelo preço
de 5 contos de réis, desde que ele venha a morar nesta cidade. Quer
dizer: a vontade tem os seus efeitos limitados por uma circunstância,
que não depende de quem a outorgou, depende de vir ou não Antônio,
efetivamente, se estabelecer nesta cidade.
Estes fatos, estas circunstâncias, às quais pode ficar subordinada
a eficácia de um ato jurídico, chamam-se - modalidades dos atos
jurídicos.
São as autolimitações da vontade.
Há três espécies de modalidades.
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1. 0 , as condições;
2. 0 , os termos;
3. 0 , os modos, também, chamados encargos.
A condição é um evento qualquer, futuro e incerto, do qual se
faz depender a eficácia de um ato jurídico. O termo é um evento
futuro, porém, certo, do qual fica dependendo essa eficácia e o modo;
finalmente, é apenas um ónus, um encargo, que a parte beneficiada
com o ato, deve aceitar para que o benefício possa ter lugar.
A diferença entre o termo e a condição pode, portanto, em
linhas gerais, ser feita com um critério muito simples. Quando o
evento futuro, de que se faz depender o ato, é certo, está-se diante
de um termo; quando, pelo contrário, é um evento incerto, que pode
ocorrer ou não ocorrer, está-se diante de uma condição.
A caracterização dos encargos, essa, não deixa lugar a dúvidas,
porque trata-se de um ónus que deve ser aceito pela parte beneficiada
para que possa, realmente, aproveitar a ela o benefício .
Agora, os exemplos já fornecidos, e mais alguns a identificar o
que é condição, o que é termo e o que é encargo .
Deixa alguém a sua casa a Maria, desde que ela se case. O
2to jurídico está autolimitado. Por quê? Porque a vontade dirigida
J esta doação, criou para si própria um limite, uma modalidade.
Esta modalidade é uma condição ou é um termo? E evidente que
é uma condição, porque o casamento de Maria, evento do qual está
dependendo do ato, é futuro e incerto.
Deixa outrem sua casa a Pedro, mas no dia 20.5.950 esta casa
passará ao seu filho fulano. Está-se diante do termo, do caso mais
caracterizado de termo, que é aquele em que o evento futuro, do
qual depende o ato, é advento de uma data.
Deixa-se a casa a Maria, contanto que Maria nela admita
a prima Antónia, como hóspede. Está-se, agora, diante de um encargo, porque é um ónus que pesa sobre o beneficiário do ato e que
se o beneficiário não praticar, não terá o benefício.
A diferença entre a condição, termo e encargo, não é uma diferença muito difícil, embora, quando se chegar a certos casos determinados, se encontre dificuldades para determinar se é termo ou
condição o que se tem ante o problema exposto .
A primeira questão que se examinará é se num ato jurídico
sujeito à modalidade, existe um só ato jurídico ou existem dois atas
jurídicos combinados. Se há uma vontade dirigida a seu objetivo
principal e outra contendo a modalidade.
Dir-se-á: qual é o alcance desta pesquisa? Por quê interessa
saber se num ato condicionado existe apenas um ato ou existem dois?
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O alcance é realmente, grande. Se admitir-se, sempre que no ato
condicionado existem dois atos jurídicos distintos, por exemplo, um
que é o desejo de doar a casa a fulano e outro que é o desejo de não
doar, somos levados a admitir uma completa separação entre o ato
principal e a modalidade que a ela adere, de tal maneira que, se
amanhã descobrir-se que a condição é nula, a condição cai e o ato
principal fica: se, pelo contrário, entender-se que entre a modalidade
e o ato principal existe uma continuidade perfeita, que é um ato
jurídico só, revestido de mais elementos, então, se tem que reconhecer
o contrário: que aquilo que atacar a condição, via de regra, atacará
o ato e, por conseguinte, um ato subordinado a uma condição nula
será, ele próprio, fulminado de nulidade.
A pesquisa é importante, mas deve-se reter, que a solução dada
pelos dogmáticos do nosso direito e, de um modo geral, em todo o
direito moderno, representa hoje um compromisso entre as duas solucões extremas.
"
Aceita-se como regra que o ato condicionado é uno. Só há uma
declaração de vontade; o indivíduo quer o efeito principal, mas subordinado a uma certa modalidade. Não se podem separar estes dois
-quereres -por quê? Porque não há uma vontade de doar uma
casa a fulano e sim uma vontade de doar esta casa em certo caso;
de tal maneira, que não se pode pretender que estes dois desejos
sejam praticamente separáveis, mas, na hora de aplicar-se a doutrina
a estes problemas das nulidades, aí, se faz uma série de distinções
muito delicadas.
Em certos casos se conhece que a condição é tal que ela vicia
todo o ato e que este deve cair; em outros, pelo contrário entende-se
que esta não vicia o todo ato e que este deve perdurar puro, independentemente da condição.
Vejam-se as razões desta diferenciação.
Antes, porém, se faça um estudo mais pormenorizado da condição.
A condição é o evento futuro e incerto, do qual fica dependendo
a eficácia de um negócio jurídico .
Há muitas espécies de condições e um dos problemas fundamentais para a escola, nesta matéria, é classificar as condições.
A grande classificação que domina toda a matéria e que tem
realmente, uma importância fundamental, é a diferenciação das
condições em - suspensivas e resolutivas.
Condição suspensiva é o evento futuro e incerto, a partir do
qual se adquire um direito; condição resolutiva é o evento futuro
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e incerto, a partir do qual se perde um direito.
Quando se trata de um ato jurídico, visando à modificação~
apenas, de um direito, pode acontecer, que na mesma condição, se
reconheça um caráter suspensivo e um caráter resolutivo; resolutivo
em relação ao estado que termina e suspensivo em relação aquele
que deve começar.
Assim, por exemplo, quando se entrega a uma determinada
pessoa, uma coisa sob um certo regímen possessório, e se declara
que a partir de um certo evento este regímen possessório se transformará em outro, é claro, que ela é resolutiva em relação ao primeiro
e suspensiva em relação ao segundo .
Mas, quando se trata de um ato jurídico, visando à aquisiçilo
ou perda, de um direito, aí o caráter se apresenta com uma particular
nitidez: é suspensiva, quando da condição depende a aquisição do,
direito; resolutiva, quando da condição depende a sua perda.
Deixa-se a alguém uma casa, desde que se case o beneficiário.
Condição suspensiva: no momento em que o .casamento se verificar
é que o ato jurídico vai produzir efeito e que o beneficiário vai se
tornar proprietário da casa. Deixa-se uma casa a alguém até que se
case: é condição resolutiva. O outorgado é o proprietário da casa,
mas sua propriedade é resolúvel; no momento em que se casar a
propriedade termina virtualmente.
Quem faz uma declaração de vontade destas, geralmente, diz
para quem fica a casa e se não disser o bem fica vago .
Há outra classificação de condições e todas elas importam muito.
Algumas vezes o fato que se toma como condição é um fato que
deve acontecer ou não, quer dizer, subordina-se o ato jurídico a um
evento positivo; outras vezes, é o contrário: subordina-se a um evento
negativo.
Vende-se uma casa a alguém, contanto que entre para o Exército. Aí está o que se chamam uma condição positiva. Vende-se
uma casa a outrem, contanto que não entre para o Exército. Aí
está uma condição negativa. Vende-se o petróleo que se possui, por
certa quantia; se não chegar dentro de tal prazo, um novo abastecimento. Aí está uma condição negativa.
As condições negativas trazem sempre consigo uma declaração.
acessória que é, geralmente, de uma fundamental utilidade: é o limite
de tempo.
Geralmente, quando se põe num ato uma condição negativa,
dá-se um limite de tempo para que se verifique ou não a condição.
Diz-se, por exemplo, que se vende o petróleo a tanto, se dentro de
3 meses não chegar um novo abastecimento. Se, porém, se risca O>
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limite de tempo e se diz, apenas, que se não chegar um .novo abastecimento, a prazo ilimitado que se estabelece, nunca se nos permite
dizer se se verificou ou não a condição, de maneira que, alguns
expedientes têm até que ser imaginados pelo direito, para corrigir
estas imprecisões que resultam das condições negativas ilimitadas no
tempo.
Outra classificação importante das condições é em potestativa,
casuais e mistas.
Chama-se potestativa aquela que depende de uma das partes;
chama-se casual, aquela que depende de uma coisa fortuita, alheia
à vontade das partes; chama-se mista, aquela que depende, simul~
taneamente do caso e da vontade das partes.
Dá-se um objeto a alguém se este vier a São Paulo no verão;
Eis uma condição potestativa. Dá-se um fogareiro elétrico se no
inverno tal a temperatura chegar a tanto. Eis uma condição casual.
Agora dá-se tal objeto se for o donatário eleito senador. Eis uma
condição mista, porque para que seja eleito senador, é necessário
que se queira e é necessária, também, a vontade de terceiros, o
resultado de uma eleição que aponte, realmente, aquele nome para
o exercício do mandato senatorial. De maneira que há aí uma condição mista.
A respeito das condições potestativas, outras circunstâncias precisam ser conhecidas. A primeira é que a lei proíbe as condições
chamadas potestativas puras. Condição potestativa pura é aquela
em que a eficácia do ato jurídico fica inteiramente à mercê da vontade de uma das partes. Essa, a condição potestativa pura, em que
uma das partes, somente, decide se há ou não a verificação da condição, essa é inaceitável.
Vende-se uma casa se o pretendente gostar dela. É uma condição potestativa pura e é uma condição proibida. Mas, as condições
potestativas comuns, estas, aceitam-se, como aquela já exemplificada:
dat o. objeto _!al se alguém vier a São Paulo, porque, aqui, a vontade da qual se está fazendo depender a eficácia do ato, não está
dirigida para o próprio ato, mas para uma outra circunstância, pode
ser querida ou não e do fato de se querer ou não esta outra circunstância - ir a São Paulo - é que vai decidir a eficácia da
vontade - dar a casa.
Então, a condição potestativa só é proibida, quando o que se
quer dar é que a pessoa poderá querer ou não a própria coisa que
é objeto do ato, o próprio ato jurídico. Se não for assim, sempr~
se aceita.
Outro aspecto importante sobre as condições potestativas é que,
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algumas vezes, tais condições têm um conteúdo negativo e, aí, 5e
chega ao assunto já anunciado, pois, nesse caso, as que não são
subordinadas a um limite de tempo, podem tomar-se inoperantes.
Deixa-se, uma casa a fulano, desde que ele não se case. Ora,
enquanto fulano viver, sempre poderá se casar e como a condição
é suspensiva, o que vai acontecer é que ele só poderá se tomar
proprietário da casa depois de morto, momento em que, positivamente, o ato jurídico já não tem mais interesse nem eficácia.
De modo que, ou a condição potestativa e negativa fisa subordinada a tempo ou, então, se tem que inventar um expediente para
que este possa produzir efeito ainda em vida do beneficiado.
Foi o Direito romano, que primeiro resolveu este problema, e
a solução não pode mudar: é a instituição que se chama cautio
muciana. A cautio muciana nada mais é do que a caução que, nesse
caso, pode um beneficiário dar e entrar, imediatamente, no gozo do
seu benefício. Se, porventura ele vier a praticar o ato que lhe está
proibido, a caução dada responde pelos prejuízos que daí advirão .
Outra classificação importante das condições é em condições
de fato e condições de direito .
As vezes aquilo que se toma_como condição, é um fato; outras,
é uma situação jurídica. Pode-se, perfeitamente, praticar um ato
qualquer, que será válido, se cair tal lei ou se não cair; se forem
tomadas tais ou quais medidas legislativas e pode-se até subordinar
a eficácia de um ato jurídico qualquer a uma providência de uma
parte, que seja um ato jurídico, o que dará, então, o caráter jurídico
à própria condição .
Não são, porém, condições, aqueles elementos de fato ou de
direito que são essenciais e são pressupostos da validade jurídica do
ato, essas são inoperantes e embora se conservem no ato estas condições, não conseguem transformá-lo num ato condicionado. O ato
é sempre ato puro, porque, sendo pressuposto jurídico do próprio
ato, não se pode pretender que ele o modifique, que ele seja sua
modalidade.
Constitui-se um dote em favor de uma sobrinha com a condição,
porém, de que ela se case. Ora, o casamento, sendo um pressuposto
do dote não há aí um ato condicionado; há um ato puro em que a
forma condicional não atenta a substância mesma do ato.
Outra espécie de cláusula que não pode ser chamada condição
é aquela que os antigos chamavam conditio in praesens vel in praeteritum collata, como, por exemplo, esta: se é certo que Pedro foi
senador, dou-lhe tal vantagem. Ora, Pedro foi senador ou não foi,
mas isto não importa; é circunstância passada, não constitui, por
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conseguinte, condição, é uma dúvida, a qual se subordina a eficácia
da declaração de vontade, mas não se pode pretender que o negócio
se tome condicionado por esta razão. Desde que se verifique que
ele foi senador, é ato puro; desde o primeiro momento e se não foi,
nunca chega a se formar.
Aí não há um ato condicional, porque o ato condicional está
sujeito a um regímen próprio, produzindo efeitos determinados e
estes negócios dubitativos, baseados num fato do qual não se tem
a certeza, não constituem negócios condicionais; constituem negócios
dubitativos, mas não se pode pretender que estejam subordinados a
condições.
Isto é importante pelas conseqüências práticas que daí podem
advir.
Considere-se agora a validade das condições. Já se sabe que as
condições potestativas puras não valem. Veja-se a seguir quais as
outras que se consideram inválidas.
Em primeiro lugar, as chamadas condições impossíveis, a que
tão pitorescamente Gaios exemplificava: dar-te-ei tal coisa se tocares
o céu com o dedo. E a condição fisicamente impossível ou, então,
a condição juridicamente impossível: que case alguém com a própria
irmã.
As condições podem ser, então, física ou juridicamente impossíveis.
Qual é o efeito da impossibilidade da condição sobre o ato
jurídico em que ela está colocada?
E evidente que a condição impossível é inválida, mas o que se
precisa saber é se ela traz consigo a anulação de todo o ato jurídico.
Dá-se a alguém uma casa se tocar o céu com o dedo. Que quer
então dizer? Que se dá a casa ou que não se dá.
Deve-se entender que a condição é nula e que, neste caso, subsiste perfeita e pura a vontade de dar ou se deve entender, que, tendo
a pessoa subordinado o seu ato a uma coisa que não pode acontecer,
com isso declarou, claramente, que não queria o próprio ato? A
interpretação psicológica leva a anular todo o ato, porque se declarou
que se daria uma coisa, desde que acontecesse algo impossível e, com
isto, se dizia que não querer que o fato declarado se verificasse.
Mas, a este raciocínio se opõe uma razão de ordem prática:
positivamente os atos jurídicos não devem ser interpretados como
oportunidades de uma simples brincadeira. Vê-se, assim, que as
razões psicológicas militam em favor da invalidade do ato; as razões
práticas militam em favor da validade.
Que critério se haveria de adotar? O Direito romano adotou
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um critério muito interessante. Na sua orientação a condição impossível, sempre anulava o ato, salvo em alguns casos muito especiais. Por exemplo: quando se tratava de um ato que instituísse
herdeiros ou que estabelecesse legados; atas de última vontade.
Mas, a razão pela qual abria-se esta exceção deve ser, facilmente perceptível no direito antigo, no direito do tempo de Gaios
já era tão obscura que, este, quando explica a regra, que aceita, declara
não lhe compreender a razão.
· Parece certo que havia com isto aquilo que os romanos chamavam o favor testamenti. Sempre que possível, salvar a heres institutio; era uma preocupação do Direito romano e, aí, era para favorecer a disposição de última vontade .
Este espírito passou um pouco ao direito moderno. No Direito
italiano, por exemplo, a distinção, hoje, é a seguinte: quando se trata
de uma disposição de última vontade, a condição impossível cai e o
ato fica de pé; quando se trata de um ato entre os vivos, cai integralmente· o ato .
Como explicar esta dualidade de tratamento? Dizem os jurisconsultos estrangeiros que o fundamento é o seguinte: as disposições
cre última vontade, não podem mais ser refeitas, de modo que, deve-se,
tanto quanto possível, poupar-lhes a anulação, enquanto que, os
atos vivos podem ser refeitos, de maneira que, se anulam e se as
partes, efetivamente, querem estes atos, elas novamente os praticam.
O critério de nossa lei civil é muito prático e mesmo muito
interessante, mas de fundamentação teórica um pouco mais difícil.
Para o Código Civil, se·. a condição é fisicamente impossível, tem-se
por inexistentes; as juridicamente impossíveis invalidam os atos a
elas subordinados .
Em 1. 0 lugar, a circunstância, de alguém querer uma coisa sob
condição juridicamente impossível, é vizinha daquela ilicitude que se
sabe tomar nulos os atos jurídicos. Os atos jurídicos devem ter objeto
lícito e, por conseguinte, a subordinação da vontade a uma condição
juridicamente impossível como que toma ilícito o ato jurídico e, portanto, o vicia.
Quando, porém, o que se quer é juridicamente ilícito e a condição é, apenas, dessas que se devem entender impossíveis por uma
razão de ordem física, então, prevalece o critério prático e se prefere
poupar o ato, entendendo que as partes não podem ter querido desfazê-lo por meio daquela condição.
Daí, também, compreende-se que a única impossibilidade a que
se dá este tratamento, é a impossibilidade patente e não a que ocorre
aqui e ali não ocorre.
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Veja-se, agora, quais os efeitos do ato jurídico condicionado.
Quando um ato depende de condição, seja suspensiva, seja resolutiva, pode-se considerar três momentos na vida do ato jurídico.
O primeiro é o que se chama o período de pendência: é ··o
período que vai entre a declaração da VQDtade e o implemento da
condição. Durante este período, a condição está pendente; o negócio
é condicional.
Tem-se, depois, o implemento da condição, que é um segundo
momento, o momento posterior à pendência; é o momento em que
os atos jurídicos se desenvolvem e o negócio deixa de existir como
negócio condicional.
O momento difícil da técnica do ato condicional é o 1.0 , porque, depois de verificado o implemento da condição, o ato jurídico
perde a anomalia e está-se diante de um efeito puro, perfeitamente
normal, perfeitamente igual a todos os outros atos que não têm condição; mas, nesta fase de pendência, a primeira coisa que se tem
de perguntar é o seguinte: de que natureza é este vínculo que existe
entre o beneficiado com o ato e este ônus que depende de uma
condição? Suponha-se que alguém é constituído proprietário de um
bem qualquer, sob condição suspensiva.
·
Até que a condição se verifique aquele bem está nas mãos de
outro; está no patrimônio de outro, mas o proprietário eventual,
aquele que se tomará dono com a condição, olha para o seu bem;
não é ainda seu, mas sente que virá a pertencer-lhe e que, por conseguinte, um vínculo jurídico, mais débil do que o vínculo definitivo,
mas, tão vivo quanto ele, já o liga àquele bem, que, de um momento
para outro, se tomará integralmente seu.
Que vínculo é este? este vínculo mais débil que une o titular
à coisa, que pelo implemento da condição se tomará definitivamente
sua? Os autores têm procurado estudar de mil modos a natureza
deste vínculo, mas esta pesquisa, que é teórica, de alta indagação,
mas de interesse prático, pequeno, pode-se estudá-la sem grandes
pormenores .
Pode-se citar a explicação dada pelo Enneccerus, para quem o
direito que tem o título eventual é, apenas, denominado direito de
expectativa. Este direito de expectativa, que tem o titular eventual,
acarreta três conseqüências, todas elas, importantíssimas.
A primeira delas é que enquanto aguarda a condição o titular
eventual pode praticar todos os atos de conservação necessários à
garantia de seu direito futuro. Assim, se ele, por exemplo, sabe que
aquele bem não está tendo os impostos pagos devidamente e que
vai se expor a um executivo, pode pagar os impostos e cobrá-los,
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depois, ao proprietário atual. Se vê que um risco qualquer paira
sobre aquele bem, pode tomar providências judiciais ou extra-judiciais que lhe pareçam aconselháveis. Pode se portar diante do bem
de que é proprietário eventual, tal como se porta o nu proprietário
diante do usufruto .
A segunda conseqüência importante é que durante o período
de pendência, o titular eventual pode dispor livremente de seu próprio
direito. O seu direito já está no seu patrimônio. De maneira que
pode dispor dele à vontade; pode vendê-lo, cedê-lo gratuitamente e,
se morrer, transmitir aos seus herdeiros.
Note-se, porém, uma peculiaridade: é que se o ato jurídico condicional é um ato entre vivos, por exemplo, se se vende uma casa
a alguém, para que este a receba, quando acontecer uma circunstância casual qualquer, morrendo o titular do direito eventual, o seu
direito passa, naturalmente, ao seu sucessor; se, porém, a condição
pendente está relacionada com a sua própria vida ou se é um direito
hereditário, a morte do titular eventual, extinguindo a possibilidade
de se verificar a condição, impossibilita a transmissão .
Além de poder dispor de seu direito eventual, o que é mais interessante é o terceiro efeito. E que o proprietário eventual pode
praticar todos os atas jurídicos que lhe interessem sobre a coisa.
Ele pode, por exemplo, vendê-la a terceiros; constituir herdeiros;
dá-la em hipoteca, fazer sobre ela transações que desejar, tal como,
se estivesse no seu patrimônio já de uma maneira definitiva. Apenas,
ocorre uma circunstância: é que todos esses atas ficam subordinados
à mesma condição que pende para o titular eventual. Se, depois, a
condição se verificar, a expectativa se transforma em direito, todos
os atas são válidos; se, porém, a condição não se verificar, a expectativa não se realiza e os atas praticados no período de pendência
esvaem-se, do mesmo modo, pelo inadimplemento da condição .
Veja-se, agora, o implemento. O implemento da condição dá-se
pela verificação do fato considerado como condição. A essa verificação equipara-se uma situação bastante diversa, que é a não verificação, mas por ter tido obstada maliciosamente pela parte contrária.
Declara alguém que vende o seu estabelecimento comercial, desde
que na vizinhança não se estabeleça a casa tal. Posteriormente se
arrepende e não quer mais vender o estabelecimento; não quer que
a condição se verifique; então, procura fazer com que a tal casa se
estabeleça na vizinhança e se verifique, assim, a condição que impede a venda. Então, vem o comprador eventual e diz o próprio
vendedor provocou o inadimplemento da condição maliciosamente,
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o que equivale ao implemento e, aí, o negócio imediatamente se
verifica.
Veja-se, agora, o problema fundamental do implemento da
condição. Imagine-se que a condição seja um casamento da parte
contrária. Fica o direito em pendência e daqui a cinco anos verifica-se o casamento. Dá-se o implemento da condição. Pergunta-se
a partir de que data deve-se entender que o negócio jurídico fica
perfeito, a partir da data do caso ou a partir da data em que o ato
foi praticado sob condição? O problema é importante; pode haver
frutos produzidos pelo caso, que terão de ser decididos conforme
se considere o direito decorrido da data do implemento da condição
ou da data da prática do ato.
Este problema é fundamental. Dá-se uma casa a Pedro, contanto que ele se case. E os frutos produzidos pela casa durante os
três anos que decorreram até que Pedro se casasse, devem pertencer
a Pedro ou àquele em cujo patrimônio a casa ficou até o implemento
da condição?
A lei adota um critério para o termo e outro critério para a
condição.
A condição remonta à data da prática do ato e o termo do implemento em diante. E um ponto fundamental a diferenciação entre
termo e condição. A condição opera ex-tun o termo opera ex-nunc.
Depois de verificada o implemento da condição o negócio produz efeitos de negócio puro.

CAPITULO XXV

TERMO E MODO -

COMPUTO DO TEMPO

Já se sabe que a condição é um evento futuro e incerto, do qual
fica dependendo a eficácia de um negócio jurídico. O ato jurídico
visa, sempre, à produção de um certo efeito: fazer adquirir um direito, extinguir, ou, apenas, modificá-lo.
A produção desse efeito, quando decorre do ato jurídico puro e
simp1es, faz com que se chame a este ato- ato puro; quando, porém,
a vontade mesma do agente criou, para a eficácia do ato, um limite,
subordinando seus efeitos a um evento futuro e incerto, então se diz
que o ato, em vez de puro, é ato condicionado. Dá-se uma casa: eis
um ato puro, porque dele deflui, imediatamente, o efeito visado. Dá-se
casa, desde que se case o donatário: Eis um ato condicionado; por:.
que a própria vontade do agente, construindo um limite à eficácia
do ato, condiciona-o a um evento futuro e incerto - desde que se
case - de cujo implemento depende a eficácia do ato.
Sabe-se também que as condições são suspensivas ou resolutivas.
Suspensivas quando delas depende a aquisição de um direito.
Sabe-se igualmente, que o efeito fundamental da condição é que
enquanto o seu implemento não se verifica, o direito fica em estado
de expectativa, em estado de pendência.
Se, porém, a condição ocorre, os seus efeitos retroagem à data
em que o ato principal foi praticado. Dá-se a casa a alguém, desde
que entre para o Exército. Passam-se 5, 6 ou 7 anos, sem que o beneficiado entre para o Exército e um dia a sua praça se verifica; que
acontece? Ocorre a condição; imediatamente o ato jurídico produz
todos os seus efeitos, não a partir do momento em que ele entrou para
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c Exército, mas a partir do momento em que o ato jurídico foi praticado, isto é, em que foi feita a condição.
Exprime-se isto, dizendo que nos atos condicionados os efeitos se
produzem ex tunc. Assim todos os frutos deste bem, produzidos durante o período de pendência, pertencem àquele que adquirir o direito
depois do implemento da condição.
Assim, também, os atos de disposição que tenham sido praticados pelo titular eventual, durante o período de pendência. Todos eles
são ratificados e adquirem plena validade, no momento em que se
verifica a condição .
São os grandes efeitos do que chamamos a retroatividade das
condições.
E preciso, que se tenha isso bem assentado no nosso espírito para
compreender-se a diferença fundamental que existe entre o termo e
a condição.
No termo, o direito não entra, a bem dizer, numa fase de pendência; não existe aquela dúvida, aquela eventualidade, característica
do negócio condicional. Já se sabe que o ato produziu ou produzirá
efeitos; não há dúvida alguma quanto à eficácia do ato jurídico; apenas os seus efeitos é que são subordinados a um determinado período
de tempo . Ou se diz que os efeitos só começarão a se produzir daquele dia; ou se diz que os efeitos só se produzirão até a data fixada . Ou
se marca um prazo dentro do qual os efeitos do ato jurídico se verificarão ou se marca um prazo a partir do qual os efeitos do ato jurídico se ocorrerão .
Não há dúvida alguma quanto ao ato: o ato não é eventual;
não é desses que podem ocorrer ou não ocorrer quanto aos seus
efeitos; é líquido; dele não se tem mais dúvida alguma. Apenas se
sabe que seus efeitos estão circunscritos ao tempo, ou quanto a época
em que termina, ou quanto à época em que começa.
Assim, por exemplo, quando se diz que concede ao vizinho o
direito de entrar no prédio para tirar água. Concede-se, porém, esse
direito a partir do dia 1.0 de janeiro do ano próximo.
Compreende-se bem que este ato não é um ato condicional; a
concessão está feita; é indubitável. Apenas, em vez dos efeitos jurídicos do ato praticado, começarem a se verificar desde hoje, ficam
protraídos até o dia 1.0 de janeiro do ano próximo, dia em que começará a ser executado .
Pode ser ao contrário; dá-se ao vizinho o direito de retirar água
do prédio até o dia 15 de maio do ano próximo. Aqui os efeitos jurídicos foram limitados, não quanto ao seu instante inicial, mas quanto
ao seu instante final.
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Isto é que é o termo; é este momento que se determina no tempo
em que os efeitos de um ato jurídico devem começar ou devem cessar
de produzir-se. E, assim, o momento que se fixa, no tempo, e a
partir do qual os efeitos do ato jurídico começam ou acabam.
A diferença, portanto, entre o termo e a condição não é insignificante, uma simples questão de que o termo é certo enquanto que
a condição é incerta.
Na verdade, a incerteza de um ato e a certeza do outro determinam nestes dois institutos uma diferenciação profunda: negócio condicional é aquele que talvez se verifique e talvez não, de tal maneira
que o titular de um direito, que depende de condição, tem-se como um
titular eventual. Está na verdade, na condição de alguém que não
sabe se aquele direito se incorporará ou não ao seu patrimônio, enquanto que nos negócios submetidos a termos, as partes não têm a
menor dúvida a respeito da eficácia do direito; apenas elas sabem
que os efeitos do ato jurídico praticado estão circunscritos no tempo;
começam em tal data ou acabam em tal data, podendo acontecer, até,
que em certos atas jurídicos se tome um termo inicial e um final,
quando se quer que os efeitos se verifiquem apenas durante um certo
lapso de tempo.
Constitui-se em favor de alguém uma pensão de tantos mil-réis
mensais durante o ano de 1943 . Eis um ato jurídico em que se verifica um termo inicial e um termo final- 1.0 de janeiro e 31 de dezembro de 1943, são os marcos do período de vigência dos efeitos
deste ato jurídico .
A idéia do termo está intimamente relacionada com a idéia de
prazo e se precisa fazer uma diferença clara entre uma coisa e outra.
Termo é o momento que se determina, no tempo, para o início
ou para a cessação do efeito jurídico. Prazo é um período que se
estende até um termo ou entre dois termos determinados. Se se diz,
por ex.: a partir de 30 de novembro concederam-se tais regalias 30 de novembro é um termo e o período que se vai ter daqui até 30
de novembro é um prazo. Quer dizer que prazo é o lapso de tempo
que se estende entre um termo e outro ou entre um termo e a data
do ato jurídico. Entre um e outro, quando há termo inicial e termo
final.
Os termos podem ser iniciais e finais. Costuma-se chamar ao
termo inicial termo suspensivo, por analogia com a condição suspensiva e ao termo final, termo resolutivo, por analogia com a condição resolutiva. Nos termos iniciais começam a existir, começam a se
verificar os efeitos jurídicos; no termo final cessam os efeitos.
De maneira que não há nenhuma impropriedade em falar-se na
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suspensividade e na resolutividade desses termos. Podem-se, perfeitamente, adotar essas expressões que são, aliás, consagradas pela
técnica.
Verifique-se esse problema da certeza do termo, da maneira
pela qual se determina o termo, que é o ponto difícil na distinção entre o termo e a condição. Quando se diz que se dá este objeto a partir
do dia 15 de novembro - não há dúvida de que se está diante de
um termo.
Mas, às vezes, não se diz assim: diz-se que se dá um relógio no
dia em que se atingir-se a maioridade. E agora se precisa saber se está-se diante de um termo ou de uma condição. Haverá quem diga: é
claro que se está diante de um termo, pois que a maioridade de F.
ocorre no dia tal. E é, por conseguinte, um fato certo . Mas, haverá
quem diga: pode acontecer que F. morra antes de ser maior e, por
conseguinte, não é um termo: é uma condição o que se acaba de
formular.
Isto obriga, então, a fazer uma análise da certeza dos eventos
que se podem apresentar como modalidades do ato jurídico .
A doutrina costuma fazer um quadro para a análise da certeza
dos eventos que podem constituir modalidades de atos. jurídicos.
Parta-se do seguinte ponto de vista . A certeza ou incerteza de um
fato pode versar sobre dois pontos: pode versar sobre o se e pode
versar sobre o quando. Há coisas que se sabe que acontecerão, fatalmente, mas não se sabe quando; e há coisas que se sabe quando acontecerão, mas não sabe se ocorrerão. A maioridade de uma pessoa, por
ex., sabe-se quando acontecerá, mas não se sabe se acontecerá. A
morte de uma pessoa, sabe-se que acontecerá, mas não sabe, ao contrário, quando .
De maneira que existem dois pontos sobre os quais pode versar
a certeza e a incerteza . O primeiro ponto é a própria ocorrência do
fato e o segundo é a época em que o fato ocorrerá. Então, a Escola
propôs a seguinte classificação para a certeza dos acontecimentos:
1.0

-

2. 0
3. 0
4. 0

-

há acontecimentos que são certus an et certus quando,
isto é certo se e certos quando;
há acontecimentos que são certus an et incertus quando;
têm-se os incertus an et certus quando;
finalmente, os acontecimentos incertus an et incertus
quando.

Dê-se um exemplo dentro de cada categoria: certus an et certus
quando. - Não há dúvida: é um dia determinado - no dia 20 de
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maio será comprado. E um acontecimento certus quando et certus an,·
não há dúvida nenhuma quanto ao próximo advento e não há também quanto à época em que ocorrerá.
Certus an mas incertus quando. - Quando alguém morrer. Se
se diz que se fará tal coisa quando morrer, tem-se, aí, um exemplo
clássico do acontecimento certus an et incertus quando.
No incertus an et certus quando. - Tem-se o exemplo da maioridade. Quando alguém ficar maior, fará tal coisa. E absolutamente
certo quando se ficará maior, mas não é certo se se chegará a ficar
maior. Poderá morrer. E a terceira classe de acontecimentos.
A quarta, finalmente. - lncertus an et incertus quando - temse: quando alguém casar. E duvidoso se se casa e é duvidoso quando
se casa.
Veja-se, quando é termo, quando é condição: certus an et certus
quando. Não há dúvida que é termo; certus an et incertus quando,
também é termo. Basta que seja certus an, para que já não se reconhecer aí o caráter de um negócio condicional; apenas se está diante
de um negócio sujeito a um prazo incerto.
O termo não é determinado no tempo, mas se tem absoluta certeza de que se verificará o seu implemento. Dar-se-ão as jóias de
família, quando morrer a avó do doador.
Eis aí um acontecimento que é seguramente um termo; já não
há mais dúvida alguma a respeito de que essas jóias passarão para as
mãos que devem passar; apenas há dúvida quando o negócio é simplesmente negócio; há termo e não negócio condicional.
.
Quanto ao 4.0 - lncertus an et incertus quando - é a condição
típica. Mas o 3.0 - incertus an et certus quando- este constitui o
mais difícil problema e que só pode ser resolvido por um critério de
interpretação. Tem-se de verificar qual foi a vontade da parte: se foi
criar um termo ou criar uma condição. Se se diz, por ex., contratar
com F. tal obra para que ele venha fazer uma obra em casa; e quando
será essa obra? Na maioridade de F. - Suponha-se, agora, que F.
morre antes desta maioridade. Qual era a intenção? Era subordinar
a realização desta obra à maioridade de F. ou era tomar a data dessa
maioridade apenas como a época em que aquelas obras deviam ser
realizadas?
Não se pode responder em sã consciência sem se verificar de que
obra se trata. Que razão se tinha para encomendá-la? Por que motivo
se queria que fosse feita nesta época?
Suponha-se que fosse obra para dar prazer, para aproveitar de
algum modo àquele que devia completar a sua maioridade e que
r:10rreu - é claro que está-se diante de uma condição; suponha-se
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que sejam obras que nada têm a ver com a pessoa do indivíduo que
completava a sua maioridade naquele dia e que, portanto, est~ ma·
neira de referir-se à data, não tinha tido outro sentido senão uma
designação qualquer da época - então se concluirá que é um termo e
como termo se tratará a questão.
Quer dizer que quando o negócio é incertus an et certus quando,
só a interpretação da espécie revelará se a intenção do agente foi
criar um negócio condicionado, ou criar um negócio sujeito a termo.
E um exame que em alguns casos nos deixará alguém perplexo, mas,
na dúvida, deve-se inclinar pela condição.
Veja-se, agora, quais são os efeitos, que o implemento do termo
acarreta para o ato jurídico, . Já se disse tudo a respeito desses efeitos,
salientando o seguinte: enquanto as condições operam ex tunc, os termos operam ex nunc. Os efeitos do negócio jurídico, subordinado a
termo, datam do termo.
Dir-se-á: por que? E claro que pela natureza do termo. O termo
nada mais é do que a subordinação dos efeitos de um ato jurídico a
um certo limite de tempo. De maneira que esse limite de tempo assinala o início ou o fim dos efeitos; ali começam e ali acabam os efeitos
do ato jurídico .
O negócio a termo, por conseguinte, é um negócio cuja eficácia
sempre se verifica ex nunc, isto é, a partir do implemento.
Imagine-se que se vai fazer a doação ou a venda de um imóvel
subordinado a um termo inicial, a um termo suspensivo. Passa-se o
prazo, que pode ser de um, dois, três anos, pois, sobrevém o
termo I. Pergunta-se: os frutos engendrados pela coisa durante o decurso do prazo, a quem pertencem? Pertencem àquele que, a partir do
termo, é o proprietário da casa ou pertencem àquele que até o momento do termo era o proprietário? Pertencem ao segundo, porque
justamente o termo foi feito para que os efeitos do ato jurídico se
passem desde aquele momento.
Seria completamente diverso se se tratasse de uma condição,
porque, na hora em que a condição se verificasse, os seus efeitos retrotrariam à época da formação do ato jurídico.
Durante o período em que o prazo está correndo - e pode-se
chamar, também, por analogia, período de pendência do termo, embora este só se ajuste à condição, o titular do direito submetido a
termo tem todas aquelas faculdades que o titular do direito eventual
tem: pode praticar os atos conservativos do seu direito; pode também
praticar atos de disposição. Mas os atos de disposição só produzirão
efeito depois de sobrevindo o termo e apontado este, ao contrário do
que acontece na condição.
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Cumpre lembrar que os atos praticados durante o período de
pendência ficam também sujeitos à condição, de maneira que se a
condição se verifica, esses atos são válidos, desde o momento em que
foram praticados.
Um exemplo: vende-se uma casa, com a condição de que a propriedade só se transmita no momento das núpcias do comprador. É
um ato condicional e o comprador vai-se mantendo em estado de
solteiro por muito tempo. Um dia ele resolve vender a casa de que é
o titu1ar eventual; vende. O ato é válido, mas fica também sob con<:iição suspensiva. Passa-se mais tempo e ele se casa.
No momento em que se casa o seu direito se consolida e todos
cs seus efeitos se retraem à época em que foi feita a venda. O titular
tem o direito a toda a casa durante esse período e, igualmente, a
venda que ele próprio fez, passa a ser válida, a partir do momento
em que foi celebrada.
Todos os negócios que o titular de um direito eventual possui
durante o período de pendência da condição, são válidos, mas ficam
~ujeitos à condição suspensiva; no momento em que ocorrer, os negócios tornam-se válidos e válidos ex tunc, isto é, válidos desde o momento do negócio .
Muitas vezes, em vez de dar-se o termo, dá-se o prazo; é uma
coisa assaz comum.
Já se sabe que o prazo é o período de tempo limitado pelo termo. Muitas vezes, ao realizar-se o ato jurídico, em vez de indicar-se
o termo, diz-se o prazo; em vez de dizer-se que podem vir buscar no
dia 5, diz-se poder vir buscar dentro de seis dias. Não se dá o tenno;
<iá-se o prazo, resultado do mesmo, porque tanto se pode determinar
qual é o prazo, indicando o termo, como se pode indicar, com precisão,
o termo, fixando o prazo que até lá se passa.
Mas, enquanto o termo é indicado de uma maneira precisa, não
deixando dúvida sobre o dia em que ele cai, o prazo precisa ser contado, e na contagem dos prazos não se devem deixar de observar
certas regras convencionais . Se não se observarem certas regras convencionais, cai-se em dificuldades e tremendas obscuridades.
Sabe-se, por ex., as numerosas perplexidades em que se cai diante
de certa contagem de prazo dos romanos e não se conhecem as convenções, os critérios que eram por eles adotados, como, v .g., aquele
prazo que se dava para recolher os frutos caídos no quintal do vizinho; o direito de entrar, ergo quoque die, não se sabe se era de três
em três dias, de dois em dois dias ou dia sim, dia não. De maneira
que üs modos de contar os prazos variam, são convencionais e precisa-se para isto adotar um critério uniformizador.
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Há três maneiras de contar os prazos: a primeira é aquela em
que não se conta o dies a quo e conta-se o dies ad quem; o segundo é
o contrário: conta-se o dies a quo e não se conta o dies ad quem; ç na
terceira, contam-se ambos.
O dies a quo é o dia de partida; é o dia de onde começa o prazo,
normalmente o dia em que se pratica o ato jurídico que se subordina
a um prazo; e o dies ad quem é o dia em que acaba o prazo.
Conte-se então o prazo de cinco dias, partindo de hoje, p;:los
três critérios, para saber qual é o termo. Diga-se que se entr::ga a
mercadoria comprada dentro de cinco dias. E se quer saber-se qual
é o dia em que vai ser feito o termo. Hoje é dia 29 e o mês tem 31
àias. Pelo primeiro critério, não se contará o dies a quo - 29; não
se contando esse dia, têm-se 30, 31, 1, 2, e 3; 3 é o dies ad quem e conta-se. Contando-se o dies ad quem, pode-se, então, dizer qu~ o
dia 3 é o dia final do prazo; é o termo, que foi estipulado na promessa.
estipulada.
Aplique-se o segundo critério, que vai conduzir ao mesmo resultado: conta-se o dies a quo e não se conta o dies ad quem. Assim:
29, 30, 31, 1 e 2 - 2 é o dies ad quem que não se conta; o termo é
a 3 - chega-se ao mesmo resultado .
O terceiro processo, é o que vai encurtar o prazo: contam-se o
dies a quo e o dies ad quem, a saber, 29, 30, 1 e 2. O dia 2 é o dies ad
quem, e conta-se; contando-se esse dia, é ele o dia do termo.
Tem-se aí os três modos de contagem. Já houve época em que
se adotava um quarto critério, especialmente favorecedor das delongas de prazos, que consistia em não contar nem o dies a quo nem o
dies ad quem. Se aplicar-se este critério, encontrar-se-á o dia 4 como
termo de transação .
São estes os modos de contagem do dia do termo, mas pode acontecer que o ato tenha sido praticado hoje à tarde e, então, deve-se
perguntar se, no dies ad quem, deve-se ou não fazer terminar o prazo
à mesma hora em que o prazo começou .
Este é um problema que também precisa ser esclarecido, porque
poderia dar lugar a uma dúvida. Entende-se que, quando o prazo
se conta por dia- dia é o período que vai até a 24.a hora- sendo
certo, porém, que, quando se trata de atos judiciais, que devem ser
praticados ainda à luz do dia, o período vai somente até à úttima
hora em que se admitem esses atos - isto para atos processuais, mas,
para a tos jurídicos quaisquer - vai até a 24. a hora.

Dos critérios que se apresentam para o cômputo do tempo a lei
civil expressamente escolheu o primeiro: não contar o dies a auo e
contar o dies ad quem. Este é o critério consagrado na lei civil. : ..
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Algumas vezes, porém, acontece que o dies ad quem - dia em
que termina o prazo - vai cair num dia feriado e, então, é preciso
que se decida se o prazo se considera terminado, ou se, pelo contrário,
ele se considera prorrogado por mais 24 horas.
O critério adotado pelo legislador é, igualmente, o da prorrogação; prorroga-se para o dia seguinte. Algumas vezes marcamos o prazo não por dias, mas por meses. E se diz entregar tal mercadoria comprada dentro de 3 meses . Como se deve entender o mês, nesta proposição? então se deve entender o mês como período de 30 dias.
E a regra de contagem estabelecida pelo Código Civil. Outras vezes,
declara-se: a entrega será no meado do mês.
Como há meses que têm 31 dias e outros que têm 30 um 28 ou
29, precisa-se saber o que é o meado do mês. O meado do mês é
sempre o dia 15.
Essas são regras convencionais que se adotam, como se poderiam
aclotar quaisquer outras. Adotam-se estas, porque satisfazem melhor
es hábitos gerais da sociedade, que permite aquela nitidez que as
transações exigem, para não surgirem dúvidas. E se diz que o prazo
é de 48 horas, então, o prazo se conta hora a hora.
Veja-se, agora, o que é o modo. A disciplina do modo ou encargo é bem mais simples que a da condição ou do termo. O modo
é uma modalidade que só acede aos atas gratuitos. Nos atas onerosos
não se podem compreender modos ou encargos. Nos atos gratuitos,
S(:jam eles entre vivos como as doações, ou sejam de última vontade,
como as liberalidades testamentárias, é muito comum que o autor do
benefício exija do beneficiado a prática de um ato qualquer, não
como uma compensação da vantagem que lhe é concedida, mas como
um pequeno - ou às vezes grande sacrifício - que o beneficiário
<!ceita, tendo em vista, principalmente, o seu reconhecimento pelo benefício que recebeu.
Deixa alguém uma casa a F. , contanto que ele cuide de sua
~epultura. Aí se tem um exemplo de modo ou encargo; recai sobre
o beneficiado um ônus de que ele tem de se desempenhar; mas que
não é de modo algum um pagamento, uma contraprestação da liberalidade recebida.
Se disser-se que dei a F. uma casa, contanto que F. dê a sua
fazenda tal, não houve doação ou encargo; a doação como negócio
gratuito se desfez, dando lugar apenas a uma proposta, contrato ou
troca, que a parte contrária pode aceitar ou não aceitar. De maneira
gue para distinguir-se o modo da contraprestação que surge em muitos
atos onerosos, tem-se de verificar, sobretudo, se a direção é diversa
do encargo. O encargo não se dirige à composição do desfalque patri-

324

PROGRAMA DE DIREITO CIVIL

mania!, que a liberalidade traz ao autor do benefício. Se se diz que
uma casa, contanto que se concedam alguns títulos - foi-se a doação.
Dá-se a casa, contanto que se dê uma pensão alimentar à F.; a doação está de pé. A direção não é pessoal; o encargo pode ser em proYeito do doador ou em proveito de outrem. Dá-se a casa, contanto
que cuide da sepultura; dá-se a minha biblioteca, contanto que se editem às minhas obras completas - todos esses são tipicamente encargos, porque a direção econômica do encargo é diversa da direção que
a contra prestação exige.
Os encargos ou modos são completamente diversos na sua ecouomia jurídica das condições e dos termos: em 1. 0 lugar, eles nunca
suspendem nem resolvem o ato jurídico principal de que são mero
acessório.
Desde o momento em que a liberalidade tenha sido feita com
encargos, a pessoa a aceita e a aceitação se faz limpidamente, sem a
criação de um negócio condicional e sem, tampouco, a suspensão dos
efeitos jurídicos até um momento determinado; para que essa suspensão se verifique, é preciso que o autor do benefício venha voluntariamente transformar o modo em condição - o que ele pode fazer. Ex.:
dá-se uma casa tal a F., sob a condição de que ele organize a minha
biblioteca de tal e tal modo, com tais e tais incumbências, dando a entender, ainda, de uma maneira explícita, se só depois deste fato é que
a pessoa entrará na propriedade da casa ou não .
Aí, sim, porque o próprio autor do benefício, em vez de modo,
criou uma condição, embora o conteúdo desta condição seja o mesmo
que serviria ao encargo.
Mas, se não é claro que a sua intenção é criar uma condição, o
modo não suspende nem resolve os efeitos do ato jurídico . O que
acontece, porém, se nós praticamos um ato in modo e, depois, verificamos que o beneficiado não cumpre o encargo que sobre ele cai?
As conseqüências disso são muito diversas, conforme a natureza do
ato, a que se acrescentou o modo. Por ex.: nas doações, o doador,
verificando que o encargo não foi cumprido, tem diante de si dois
c::tminhos: ou ele move contra o beneficiado uma ação ordinária comum, para exigir dele o cumprimento do encargo ou, então, ele promove a revogação da doação. Note-se que a revogação da doação
não destrói os efeitos jurídicos que porventura se tenham verificado
durante a época que vai da doação à revogação. De maneira que a
situação é completamente diversa da que se verifica quando há inadimplemento da condição.
Quando há esse inadimplemento, o negócio desaparece, volatiliza-se; todas as suas conseqüências jurídicas reduzem-se ao nada. É
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como se não tivesse havido o negócio. Quando, porém, não houve
cumprimento do encargo, a única coisa que pode fazer o beneficiador
é revogar o benefício, sem destruir nenhum dos efeitos jurídicos que
<!té àquela data se realizaram.
E uma diferença prática da maior importância pelas conseqüências que dela podem advir.

CAPíTULO

XXVI

EFICÃCIA DO ATO JURíDICO. NULIDADE
CAUSAS E EFEITOS

Rescisão -

Revogação

Esta matéria da nulidade e da anulabilidade dos atos jurídicos
oferece, desde logo, uma grande dificuldade: é a grande confusão que
se e-contra nos autores, principalmente de diferentes épocas entre
os termos que exprimem a ineficácia do ao jurídico. Ora se vê dizer
que c ato em tal circunstância é nulo, ora se vê dizer que é anulável,
ora se vê dizer que é revogável, resolúvel, ineficaz.
Todas essas palavras que, de um modo geral, exprimem a ineficácia do ato jurídico confundem-se muitas vezes, na linguagem dos
autores e não raro se confundem na própria linguagem da lei. Quando se ensaia a determinação do sentido de cada uma delas, fatalmente
se toma um partido que leva a condenar, como imprópria, a terminologia de muitos autores .. Por conseguinte, todo estudo que se faça
nesse assunto, interessa de modo especial à fixação de uma terminologia.
O que há de comum entre os vários casos que a lei designa
como nulidade, anulabilidade, revogabilidade e os negócios jurídicos é
a ineficácia.
Já se sabe que o ato jurídico é, essencialmente, uma declaração
de vcntade tendente à produção de um certo efeito. Pois bem: há
certos casos em que a vontade é ineficaz, em que o efeito querido não
se produz, em que o ato jurídico, por conseguinte, não existe, não se
forma ou, depois de formado, se dissolve sem que os efeitos queridos
('U manifest:1dos pela parte cheguem a ser realizados.
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Veja-se sob quantos aspectos, de quantos modos se pode apresentar a ineficácia do ato jurídico, os vários aspectos sob que se pode
apresentar essa ineficácia.
Aqui se tem de fazer uma remissão a um dos assuntos que estudados logo de início. Viu-se, quando estudadas as normas juridicas,
que há certas normas que ordenam ao indivíduo uma certa conduta e
que há outras que atribuem efeitos jurídicos a certos fatos ou ato:; que
se verificam . As primeiras são normas de conduta claramente: ordenam ao homem que faça ou não faça alguma coisa. As outras não
lhe recomendam fazer isto ou aquilo; apenas declaram que se elç fizer
isto, deste ato decorrerá tal efeito; se ele não fizer aquilo, dessa abstenção decorrerá tal outro efeito. Quer dizer que são normas que se
limitam a atribuir efeito jurídico a certos fatos ou atos que se possam
verificar.
Enquanto que as normas que ordenam um comando são munidas de uma sanção para o caso da conduta prescrita ser transgredida,
as que atribuem um efeito jurídico a um ato ou fato determinado, são
munidas, de uma sanção completamente diversa. A sanção, aqui,
qual é? E declarar só neste caso quem é que faz o ato para a producão daquele efeito.
Quando a norma jurídica diz que tal ato ou de tal fato decorrem
tais efeitos, qual é a sanção de que esta norma jurídica produz efeito?
O ato não produzirá tal efeito se não vier revestido de tais ou quais
formalidades, se não contiver tais ou quais elementos. Portanto, a
decretação da ineficácia de um ato jurídico é sempre a sanção imposta à não observância de uma norma deste gênero. Nenhuma dessas
normas atribui efeito jurídico determinado a um ato ou fato realizado.
A primeira espécie de ineficácia que se tem de considerar é a
nulidade, à qual se contrapõe a anulabilidade. Nulidade e anutabilid~de são esses os dois primeiros casos de ineficácia da vontade que
se tem de considerar. A diferença entre um ato nulo e um ato anulável é clara; delineia-se perfeitamente no espírito: o ato nulo é um
ato que não chega a existir; os elementos formadores daquele ato, capazes de engendrar os efeitos desejados, não chegam a ocorrer, de maneira que se possa dizer que o ato jurídico, aparentemente, se verificou
mas, na verdade, não foi praticado .
O ato anulável, pelo contrário, chega a formar-se, mas co'tl um
defeito, com um defeito que a lei reputa bastante grave para autorizar a parte prejudicada a pedir que tal ato seja tornado ineficaz. Quer
dizer que nos atas anuláveis, só a parte que com ele se julga prejudicada quando se conforma, o ato não tem motivo algum para não pro-
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duzir todos os seus efeitos jurídicos. Pelo contrário, no ato nulo, o
acordo, a plena concordância das partes não pode produzir efeito algum, qualquer que seja o tempo decorrido.
Aí se tem a contraposição de um ato nulo e do ato anulável, no
seu aspecto geral .
Considere-se agora, particularmente, a disciplina da nulidade e a
disciplina da anulabilidade.
Em 1.0 lugar, a nulidade. - Várias são as causas que podem
tornar um ato nulo. Em primeiro lugar, devem-se considerar os casos
que se chamam de nulidade expressa, em que a própria lei declara,
expressamente, que o ato praticado em tais circunstância é nulo. Isto
ocorre freqüentemente. O legislador, ao mesmo tempo em que, numa
norma jurídica, atribui a determinado ato um certo efeito, acrescenta
que se o ato não preencher tais requisitos é nulo .
Tem-se, aí um caso de nulidade expressa.
Vejam-se, agora, os casos que não são de nulidade express:t, em
que se identifica a nulidade por meio de critérios mais gerais .
Em 1. 0 lugar, o ato é nulo quando a parte que o praticou é uma
pessoa absolutamente incapaz. Se o absolutamente incapaz pratica
um ato jurídico; se esse ato jurídico não é praticado através do seu
tepresentante autorizado, o ato é nulo. Quer dizer: não se fatia;
11ão pode produzir efeito algum, porque não chega a ter existência.
Em 2. 0 lugar, o ato jurídico pode ser nulo porque o objeto sobre
que recai é um objeto ilícito ou impossível. O objeto é ilícito, quando
ele é contrário à lei ou aos bons costumes e é impossível, quando,
tratando-se de coisa que as partes não podem ter realmente querido,
Yerifica-se que a intenção não foi séria, e que, por conseguinte, o ato
não se pode formar.
Está claro que a respeito desta impossibilidade, pode-se repetir
o que já se sabe quanto à diferença entre a impossibilidade física e a
jurídica; tanto o juridicamente impossível como o fisicamente impossível entram no caso e dão lugar à nulidade.
Em 3. 0 lugar, temos o ato nulo pela falta de um requisitito de forma ou de solenidade essencial. Há a tos para os quais a lei pre'Screve
uma forma determinada, uma forma que pode ser a escritura pública,
que pode ser a forma escrita, que pode ser, enfim, qualquer modalidade especial de manifestação da vontade. Nesse caso, o ato é nulo por
falta de forma, precisamente porque a forma é essencial, é substancial ao ato. A isso a lei acrescenta: pela omissão de uma solenidade
essencial.
A palavra solenidade precisa ser, aqui, interpretada com muito
rigor, porque é claro que o legislador está opondo solenidade à forma
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e, na linguaguem jurídica, freqüentemente, se aproximam estes dois
conceitos. Na verdade, porém, solenidade está sendo considerada,
,,qui, com um sentido muito amplo, para indicar qualquer exigência,
qua1quer requisito intrínseco do ato - não um requisito exterior, não
o sei lavrado por tabelião ou o ser lavrado em instrumento particular,
mas um requisito interno, um requisito intrínseco do ato, por ex., o
marido que der fiança sem a autorização de sua mulher, sem aquilo
que se chama a outorga-uxória, pratica um ato do qual falta uma
solenidade fundamental. Quer dizer: um requisito intrínseco, um elemento sem o qual o ato não se pode formar. O mesmo se pode dizer
í.le todos os outros atos jurídicos para a validade dos quais a lei cria
requisitos que devem ser observados na sua prática. Portanto: solenidade Yai, aqui, como sinónimo de elementos, de exigências feitas pela
Jei ou, se o quiser-se, exprimindo-se de um modo mais rigoroso, como
forma intrínseca.
Justamente neste passo é que se deve fazer uma distinção importantíssima entre a nulidade e as irregularidades que se podem verificar r. os atos jurídicos.
A lei, quando estabelece às exigências, os requisitos intrínsecos
para a prática de um determinado ato, muitas vezes, ao lado dos requisitos essenciais, consagra meras recomendações, meras precauções
<1dmonitórias. visando à regularidade, ao interesse das partes, à própria economia do ato jurídico. Mas não faz desses requisitos condições essenciais; não os eleva à categoria de elementos sem os quais o
<;to jurídico estará fulminado de nulidade. São irregularidades secundária8, que não prejudicam a validade do ato jurídico, por isso mesmo
que não perturbam aquilo que se tem como essencial na formação do
efei1o visado pelo ato. Uma das grandes habilidades, um dos trabalhos em que se revela a precisão e a sutileza do raciocínio jurídico, é
a di;;tinção entre os requisitos essenciais, cuja falta importe em nulidade e os requisitos não essenciais, acidentais, cuja falta apenas induz
a irregularidade do ato.
Os requisitos que importam em irregularidade do ato, às vezes
justificam a imposição de certas sanções; criam-se para eles penas ou
indenizações ou qualquer forma compensatória da sua falta. Outras
vezes não criam efeito algum: são precauções, são coisas que a lei
recomenda, mas que, se as partes não atenderem, não podem, depois,
pretender destruir o ato praticado.
Uma das regras importantes para distinguir-se uma nulidade de
u1~1a sime.les irregularidade ou falta de requisito do ato jurídico é a
regra do prejuízo.
Há requisitos de ato jurídico que se, porventura, não são obser-
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vades, induzem imediatamente um prejuízo para as partes. E há outros r;ue, pelo contrário, não induzem nenhum prejuízo.
Diziam, então, os velhos juristas franceses: Não há nulidade sem
preju:zo - Pas de nullité sans grief. Esta regra, tomada como um
:c:ent1c1o absoluto, tem mesmo prejudicado a disciplina das nulidades,
porq::e há casos cm que se tem nulidade mesmo sem prejuízo. São os
caso:: em que, evidentemente, o requisito, a exigência, a solenidade foi
posta na lei por um critério de ordem pública.
Vê-se, portanto, que se têm dois critérios que precisam ser considerados: o critério do prejuízo e o critério da ordem pública.
Sempre que um requisito é posto a um ato por um interesse claramente de ordem pública, a falta daquele requisito faz anular o ato;
quando, porém, não se patenteia este interesse de ordem pública,
mas sim o interesse é da parte, quer dizer o requisito é introduzido no
interesse de uma das partes, então se deverá ver se a falta do requisito conduziu ou não a um prejuízo: se conduziu, pode-se inclinar para
a nuJidade; se não conduziu pode-se dizer, como no Direito antigo pas de nullité sans grief, e considerar mera irregularidade a falta que
se está verificando .
Veja-se agora, quem pode alegar as nulidades. As nulidades
podem ser alegadas por qualquer pessoa que tenha legítimo interesse
para isso, não só os que tomaram parte no ato jurídico, não só os que
tiguraram como partes no negócio, mas até mesmo um terceiro, completamente alheio ao ato, pode alegar a sua nulidade, desde que para
isto tenha legítimo interesse econômico ou moral. Igualmente, o Ministério Público pode pleitear a decretação das nulidades ou o próprio
Juiz Pode fazê-lo, de ofício, desde que a encontre provada no caso
que e~tá examinando.
Por conseguinte, se alguém faz valer perante o Juiz um ato nulo
e se a parte contrária não alega a sua nulidade, mas o Juiz verifica que
houve nulidade, está ele autorizado a decretá-la de ofício.
As nulidades não precisam ser argüidas: podem ser decretadas
ex ojficio. E que efeitos produz a decretação de nulidade? Pode-se
dize1 que a decretação de nulidade produz como efeito a reposição das
coiszs no estado em que se encontravam anteriormente à prática do
ato. O ato que se praticou motivou, naturalmente, um qualquer deslocamc:to patrimonial - suponha-se que alguém pagou, que alguém
deu, que alguém transferiu, alguma coisa foi feita, no momento em
que se decreta a nulidade, o ato jurídico se desfaz e as coisas se repõem
no e;tado em que anteriormente se encontravam.
O ato jurídico, sendo nulo, não pode produzir efeito de espécie
alguma! Todos os seus efeitos se dissolvem ex tzmc, desde o momento
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em que tenha sido decretada a nulidade. Há, entretanto, efeitos jurídicos que parecem decorrer de um ato nulo e que se precisa examinar com cautela. Por ex.: um homem que não é o proprietário, vende
1 outro um bem, não sendo ele proprietário do bem que se vendeu. O
üto é nulo, não pode produzir nehum efeito e de fato não produz.
Mas, pode acontecer perfeitamente que o comprador, supondo,
que comprou do verdadeiro dono, entra na posse do objeto e essa
posse tem logo o requisito da boa fé. Já se sabe porque, uma vez que
se travou conhecimento com este instituto no Direito romano, que se
os anos correrem sobre esta posse, que assim se estabeleceu, o possuidor se transformará em proprietário pela exceção de usucapião .
Tem-se, então, a impressão, de que, aí, está um efeito d3 ato
nulo. Mas, não; o efeito não é do ato jurídico, que foi praticado e que é
nulo; é das circunstâncias de fato que, mesmo um ato nulo, pode suscitar e que determinam, por conseguinte, na esfera jurídica certa> mutações que o direito tem de considerar.
A propósito a prática de um ato nulo, de um ato do qua~. não
defluía efeito algum, criam-se, muitas vezes, situações que são re:evantes para o direito; produzem elas próprias seus efeitos e, por conseguinte, são consideradas pela lei sob vários aspectos.
Assim, um ato que foi nulo para transmitir a propriedade, deu
lugar, entretanto, à transferência da posse, porque a posse se transmite
independentemente dos efeitos daquele ato e esta posse que se transmitiu, é que poderá produzir efeitos. Então se nota que um ato jurídico nulo nunca produz efeitos no sentido de que os efeitos que dele
decorreriam estão fulminados pela nulidade.
Mas, as circunstâncias de que a prática do ato se cercou, p0dem
perfeitamente dar lugar a situções jurídicas produtoras de efeitos, amparadas pela lei de vários modos .
Cumpre, aliás, conhecer, mais tarde, uma exceção a esta regra,
uma exceção importantíssima, mas que não interessa estudar desde .iá,
enquanto se está considerando a parte geral do Direito Civil. Será
estudada já na parte especial, quando só tiver-se considerado o DiJeito de família- saber que o casamento nulo, em alguns casm, produz efeitos, dando lugar ao que se chama o casamento putativo.
Mas, esta é uma das particularidades do Direito de família, que
derroga teorias da parte geral .
A nulidade pode ser total ou parcial. A nulidade se diz total
quando incide sobre todo o ato jurídico e, por conseguinte, o fu:mina
em todas as suas partes ou a nulidade é total porque, realmente, a coisa de que ele deflui, atinge a todo o ato jurídico ou, então, parque
<:<tinge a sua parte principal e atingindo a sua parte principal conta-
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mina as acessórias. Se um ato jurídico é nulo, porque quem o praticou
foi um absolutamente incapaz, a nulidade é total, visto como esta incapacidade absoluta invalida todas as partes do ato jurídico; mas, se
o ato jurídico é nulo, por ter objeto impossível, pode acontecer que o
i.lt·O jurídico tivesse vários objetos fosse ato jurídico complexo, versando sobre várias operações e que dessas umas fossem possíveis e as
outras não o fossem, então, se tem um caso de nulidade parcial.
Mas, se esta operação que é impossível, é a principal, então todas
as outras, sendo meros acessórios a nulidade é total, novamente.
Quando a nulidade é parcial, o ato jurídico anula-se apenas na
parte em que incide a nulidade. Não se vicia o útil pelo inútil. Utile
per ínutile non viciatur - diziam os antigos. Ê a regra que está consagrada no Código Civil. Algumas vezes acontece que o ato jurídico
sofre uma decretação de nulidade parcial e que os elementos que restam ·;'O ato jurídico constituem um negócio jurídico diferente.
Compreenda-se bem: alguém resolve fazer com outro um contrato desses mais complexos - um contrato de fornecimento, um
contrato de conta corrente. Eis que, porém, falta um dos requisitos
essenciais, ou a respeito de um dos requisitos essenciais há nulidade.
Por exemplo: é contrato que só pode ser feito com banco e verificase que a parte que interveio no contrato não é banco . Cai o contrato,
mas cai num dos seus elementos, e pode-se transformar num contrato
de empréstimo simples.
Se fosse um empréstimo simples, podia substituir; mas como era
um empréstimo de um tipo que só os bancos podem fazer, surgiu uma
causa de nulidade. Neste caso, se a nulidade é parcial, pode-se admitir que o negócio querido não se objetivou, mas se objetivou um negócio menor, que era possível.
Tem-se aí, um caso que a Escola denomina caso de conversão. A
uulidade parcial determina a conversão de um negócio em outro.
A nulidade pode ser ainda originária ou sucessiva. A nulidade se
diz originária quando ela incide sobre o momento mesmo da formação
do ato jurídico. Um ato praticado por um absolutamente incapaz,
v. g. a nulidade é originária; o ato, no momento em que se originou, é
nulo, não chegou, por conseguinte a se formar.
Há, porém, casos em que a nulidade decorre de circunstâncias
posteriores à prática do ato, de tal modo que o ato que era inicialmente eficaz torna-se ineficaz, pela supervenH::ncia ae uma causa oe nundade. f:. o que se chama nulidade sucessiva e com muita freqüência
se designa a nulidade sucessiva com outro termo: caducidade. Costumamos dizer que o ato caducou, em certos casos de nulidade sucessi-
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va. Um exemplo de nulidade sucessiva: um homem que não terr~ descendentes nem ascendentes, faz o seu testamento e dispõe de toda a
~ua fortuna, em benefício de um terceiro; pode fazê-lo. O seu testamento é rigorosamente válido. E, por conseguinte, lá fica à espera da
morte do testador, para operar os seus efeitos jurídicos.
Acontece, porém, que, antes de morrer, o testador tem um filho.
O filho superveniente, o herdeiro necessário que surge, determina a
1mlidade do testamento anterior. Diz-se, então, que o testamento caducou ou que o testamento se rompeu. São expressões que significam
~empre a nulidade sucessiva daquele ato.
Finalmente, uma característica fundamental nas nulidades: É a
sua imprescritibilidade. As nulidades não prescrevem jamais e isto
se explica, pois que se trata de um ato que não se formou ou que,
depois de se formar, se dissolveu completamente e que, portanto,
não pode ter ação o tempo sobre ele; para lhe dar uma eficácia que
ele não tenha. Por conseguinte, em qualquer tempo pode-se pedir
a decretação da nulidade de um ato, sem indagar o tempo que decorreu da data desse ato.
Qual é a ação própria para pedir a decretação da nulidade?
Não é absolutamente uma ação anulatória: é a ação declaratória
de nulidade. A nulidade já existe, já está no ato jurídico. O ato
jurídico, não tendo eficácia, não se tendo formado ou tendo caducado,
não existe; a sentença do juiz não é que o anula, a sentença do
juiz não faz mais do que declarar, reconhecer, proclamar uma nulidade que já existia. Chama-se, pois o remédio jurídico ação d:edaratória de nulidade.
Deve-se evitar a confusão de termos: a matéria de ineficácia
do ato jurídico é a matéria da confusão de termos e a preocupação
deve ser evitá-la.
A anulabilidade do ato jurídico decorre de duas orden> de
btos:
1. 0 são anuláveis os atos praticados por um relativamente
incapaz, sem a autorização ou a assistência dos seus responsáveis:
2. 0 - são anuláveis os atos jurídicos em que se verifiquem
vícios da vontade: erro ou ignorância, dolo, violência, simulação.
Deve-se compreender que nesse caso a decretação da nulidade,
que vai ser feita pelo juiz, apenas orientando-se pelo interesse da
parte; não é o ato jurídico, aqui, que não chega a se formar, que
não chega a reunir os seus requisitos essenciais, como nas nulidades;
é coisa inteiramente diferente: aqui, o ato jurídico se forma, mas
uma das partes não interveio com a sua vontade perfeita, ou porque
a vontade estivesse viciada ou porque, tratando-se de um relativa-
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mente incapaz, a vontade não era considerada suficientemente idônea,
suficientemente madura para dispensar a colaboração do assistente.
Se o assistente interveio, se não houve vício da vontade, o ato
se formou; mas, se houve vício, se não houve a intervenção do
assistente ou do curador, então, há alguém que praticou o ato jurídico sem que o seu querer estivesse perfeitamente idôneo e livre.
E esse alguém sendo a parte interessada, pode perfeitamente querer
reduzir ao nada o ato que praticou: é a anulabilidade.
Esta, por conseguinte, funda-se no interesse da parte. De maneira que a primeira coisa que se tem de saber é que só são partes
legítimas para pedir a anulação de um ato aqueles que o pratiéctram
nas condições de prejuízo criados pela causa da anulação ou naturCJJmente os seus herdeiros e sucessores.
Não pode jamais o juiz decretar de ofício a anulação; ·tem
que esperar que as partes a aleguem e se, porventura, estas não desejam anular o ato jurídico, se por ventura se conformam com os
efeitos dele, porque a sua vontade, depois, vem a reconhece;:- que
o ato foi favorável, o ato deixa de ser anulável. Torna-se perteito,
uma vez que, cessada a causa que poderia dar lugar à anulação,
as partes consentem no ato e estão com ele de pleno acordo. De
maneira que os atas jurídicos anuláveis tornam-se atos váfidos,
perfeitos, em conseqüência de duas causas: ou a convalescênc'::t do
ato jurídico ou a sua sanatória.
.
O que é a convalescência? :B a consolidação do ato pelo decurso do tempo, sem que a parte prejudicada venha pedir a anub.ção.
A lei estabeleceu o prazo de quatro anos, que se conta, nos vfcios
da vontade, a partir da sua cessação. E, no caso de incapacidade
relativa, a partir do advento da capacidade. Dentro desse praz0 de
quatro anos podem as partes promover a anulação do ato praticado;
se o prazo de 4 anos se esgota sem que se tenha promovido a ar.mlação, diz-se que o negócio convalesce; o vício, o defeito, a causa
de anulação que ele continha se esvai e o negócio se apresenta, daí
por diante, em sua perfeita validade .
Há, entretanto, uma exceção, que se precisa considerar. As
causas de anulação de um ato jurídico podem ser alegadas de dois
modos: ou por meio de uma ação anulatória, para destruir o ato,
ou por meio de exceções, quando a parte contrária vem cobrar. a
prática do ato .
Duas são as posições em que se pode en~ontrar a parte que
deseja anular o ato: o ataque ou a defesa. Contrai-se uma obrigação;
celebra-se um contrato; neste contrato - suponha-se - alguém é
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o devedor e o contrato é nulo, ou melhor é anulável, graças a um
vicio do consentimento: foi o devedor coagido a assinar.
Que se pode fazer? A primeira coisa é mover uma ação anulat-ória para destruir o ato e reconhecer que ele não produz quaisquer
efeit0s. E a posição de ataque, é a ofensiva, para libertar desde
logo da ameaça que aquela obrigação representa.
Mas, pode acontecer que a parte contrária, sabedora da causa
de anulação, não exija o cumprimento da obrigação e, portanto,
deixe-se ficar o devedor sem mover a ação anulatória.
Se, mais tarde, a parte contrária vier contra o devedor exigir
o cumprimento da obrigação, este ao defender-se no processo é que
alegará a causa da anulação.
Não se move a ação anulatória, mas a in excipiendo; alega-se
.a causa que tornou anulável aquele ato jurídico. E, por conseguinte,
o devedor se exonera da obrigação.
Ora, acontece, que a ação anulatória prescreve em quatro anos;
mas a ação derivada do contrato, a ação para exigir o cumprimento
da obrigação pode prescrever em prazo muito maior; pode acontecer
que se perca o prazo de quatro anos para anular o ato jurídico e
que daqui a 5, 6, 7, 8 anos, a parte contrária venha com uma ação
fundada no contrato, exigir o cumprimento da obrigação. Aí, então,
se poderá ainda alegar, como exceção, a causa que tornava aquele
contrato anulável e, por conseguinte, exonerar-se da obrigação? Ou,
pelo contrário, já se terá de reconhecer que o negócio convalesceu
c satisfazer o compromisso assumido?
A isto se obviou com uma regra que já vem de uma grande
antiguidade, que é esta: enquanto a parte contrária tiver ação para
exigir o cumprimento daquela obrigação, pode-se sempre alegar em
exceção a causa que dava lugar à anulabilidade do ato. O que os
antigos exprimiam dizendo que esses fatos são temporalia ad agendum,
perpe;ua ad excipiendum - quer dizer que para agir, a causa de
anulação é temporária: só quatro anos; mas, para alguém defender-se,
ela é perpétua, ela dura tanto quanto duraram as ações com que
~Jguém poderá reclamar o cumprimento do ato.
E como se sai desta dificuldade.
Além da convalescença, podem os atos anuláveis tornar-se válidos pela ratificação, que é um ato expresso, mediante o qual as partes
que sabem que o ato jurídico é anulável, que existe uma causa capaz
de conduzir à anulação, resolvem ratificá-lo. Quer dizer: dar-lhe
validade, juntar um novo consentimento válido ao consentimento
inválido que anteriormente tinham. O primeiro ato era anulável,
por um vício do consentimento ou por incapacidade do agente. Então,
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pratica-se um ato novo, em que o consentimento é inteiramente válido e em que se revigora o ato antigo. O instrumento de ratificação
deve mencionar, sempre, o ato que se quer ratificar e a vontade
expressa de ratificá-lo.
São elementos de precaução que a própria lei exige que sejam
rigorosamente observados.
Há certos atos que equivalem a uma ratificação. Por ex.: o
princípio de execução da obrigação mostra que a parte, já tendo
ciência da causa de nulidade, e começando, não obstante, a executar
a obrigação, então o ato se confirmou e, por conseguinte, ratificou-o
tacitamente .
Aí se tem a disciplina da anulabilidade .
A seguir a rescisão, revogação e resolução .

* * *
Segue-se o conceito de resctsao, revogação e resolução. São
três conceitos que dizem respeito à ineficácia do ato jurídico, mas
que se precisam distinguir claramente da nulidade e da anulabilidade.
Enquanto na nulidade e na anulabilidade o ato é privado de efeitos,
coisa muito diferente se passa na rescisão, na revogação e na resolução. Aqui se tem três casos em que o ato produz os seus efeitos,
efeitos perfeitamente válidos, perfeitamente normais; porém, os próprios agentes que praticaram o ato é que depois desenvolvem uma
atividade contrária, uma atividade dirigida à cessação dos efeitos
do ato.
O ato não teve nenhum efeito. Os efeitos que ele produziu
podem-se desenvolver normalmente até às suas conseqüências últimas; as pessoas que nele tomaram parte é que resolvem de um certo
momento em diante cortar os efeitos, impedir que estes continuem,
para o que são compelidos a praticar um novo ato, um ato que cassa
os efeitos do ato anterior.
Quer dizer que as causas de nulidade e anulabilidade residem
no próprio ato, cujos efeitos se destróem, enquanto a rescisão, a
revogação e a resolução exigem um ato novo, dirigido à destruição
dos efeitos do anterior.
Qual é a diferença entre os três casos?
Fala-se de rescisão especialmente nos atos bilaterais, em que
uma das partes toma a iniciativa de romper o vínculo que se estabelecera pelo concurso da sua vontade com a vontade de outrem.
Por ex.: uma compra e venda.
Celebra-se com alguém uma compra e venda, para entregar a
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mercadoria dentro de tantos dias e, em tais condições; de repente
se convence o vendedor de que não poderá fazer essa entrega em
conseqüência, suponha-se, de uma falta qualquer, cometida pela
outra parte. Esta venda não é nula, não é anulável, mas a falta
cometida pela outra parte tem a propriedade de exonerar o vendedor
de sua obrigação. Para exonerar-se de tal obrigação, é obrigado,
então, a destruir a compra e venda que se estabelecera.
Como se chama esse ato, graças ao qual se procura romper a
compra e venda? Chama-se rescisão.
Verifica-se, que a parte contrária não cumpria tal compromisso
c resolve, então, o vendedor a rescindir a compra e venda. Outro
exemplo: aluga-se uma casa, para nela- morar. O senhorio assume
a obrigação, entre os vários compromissos que tem, de assegurar o
gozo pacífico daquela casa, de responder pela tranqüilidade da posse.
E eis que, em conseqüência de incômodos de vizinhos ou coisa parecida, vê-se o locatário privado dessa tranqüilidade e o senhorio não
é capaz de fazer coisa alguma para restituir essa tranqüilidadé.' Que
se faz, então? Promove-se a rescisão da locação. Quer dizer: prática:.se um ato tendente a exonerar o locatário da obrigação, obrigáção
essa assumida num ato bilateral.
-·
Se, ·em vez do ato ser bilateral, é um ato unilateral, então tem
o caso da revogação. Faz-se um testamento e, depois, resolvé-se
tirar-lhe os efeitos: revoga-se, por um ato posterior. Se se faz i.üna
doação a alguém e se resolve revogar esta doação - é o caso da
revogação.
_
Quanto ao caso da resolução, já se conhece bastante: é ocaso
em que se subordina o efeito de um ato jurídico a condição ou
téfmo resolutivo. No momento em que se verifica a condição ou
em que sobrevém o termo, o direito se resolve. Quer dizer: os
efeitos que o ato produzira e que até ali se vinham verificando, cessam.
E o caso da resolução. Aluga-se uma casa a F., até que uma tia volte
da Europa. Volta a tia e cessa o efeito do ato praticado. Não é
caso nem de rescisão, nem de revogação: é caso de resolução. •
Tem-se, pois:
1.0 - O caso da nulidade, em que o ato não chega a existir,
porque lhe falta elemento substancial, porque a parte é absolutamente incapaz, ou porque o objeto é ilícito ou impossível, ou porque
a própria lei declara que é nulo;
2. 0 - o da anulabilidade, em que a parte é relativamente incapaz ou há vício da vontade;
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3. 0 - o da rescisão, resolução e revogação.
Na sua t:conomia interna todos esses casos são muito diversos,
sendo imprescindível que se manejem sem confusão.

CAPíTULO

XXVII

ATOS ILICITOS

Ilícito civil e ilícito penal -

dolo e culpa

O ato ilícito é o tema a seguir tratado.
O conceito de ilicitude é um dos mais gerais que se encontram
dentro do direito e, a rigor, pode-se dizer que ele abrange, na sua
extrema generalidade, não só os fundamentos do direito privado,
como os fundamentos de direito público.
Que é o ilícito? Que é a ilicitude?
Ilícito é tudo aquilo que é contrário ao direito.
Toda conduta do homem que fere o direito, objetivamente
considerado, é uma conduta ilícita. De maneira que inúmeras e comuníssimas são as formas sob que pode deparar-se a ilicitude.
Se tiver de definir-se o sentido fundamental da ordem jurídica,
chegar-se-á, até mesmo, a conclusão de que a ordem jurídica tem um
duplo sentido: proteger o lícito e reprimir o ilícito. Quer dizer:
proteger a atividade do homem que se explica de acordo com o
direito; reprimir a atividade do homem que se explica contrariamente
ao direito. O que talvez seja o sentido exato daquela suma definição
dos princípios do direito, consagrados no Corpus Iuris: honeste vivere,
uiterum non ladere ( *) - viver honestamente e não lesar a ninguém. São os dois sentidos supremos da ordem jurídica.
Mas, um conceito tão lato de ilicitude não se presta ao trabalho
dogmático. De maneira que precisa-se, desde logo, classificar o

* Ulpianus, fr. 10,

D, I, 1,

de ius-titia et iure.
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ilícito, verificar quantas espécies de ilicitude se conhecem e ver os
institutos que correspondem a essas várias espécies classificadas.
A primeira divisão que nós sentimos necessidade de fazer é
entre o ilícito civil e o ilícito penal. Quando é que um fato ilícito
fere o Direito penal? Quando é que um fato ilícito fere exclusivamente o Direito civil? Sabe-se que os efeitos da ilicitude penal são
completamente diversos dos efeitos da ilicitude civil.
Quando se está diante de um fato ilícito, apenas para o Direito
civil, o efeito que daí decorre é uma composição do prejuízo sofrido
por alguém em conseqüência de ilicitude. Se se diz: Pedro cometeu
um fato ilícito civil. Já se deve saber que esse atingiu a Paulo e que,
por conseguinte, Pedro vai ser condenado a alguma coisa em favor
de Paulo, para compor esse prejuízo. Enquanto que, se o fato
cometido foi de ordem do ilícito penal, então não se vai exigir do
autor um ato qualquer, em benefício da parte imediatamente prejudicada, mas vai exigir-se um ato que represente, apenas, um prejuízo,
um sacrifício infringindo ao autor da ilicitude.
E se desse sacrifício alguém tiver de aproveitar, não será a
vítima, mas o Estado .
· Aquele que matou a alguém, far-se-á sofrer uma pena corporal,
pena corporal essa que não aproveita a ninguém; é apenas um malefício imposto pela sociedade a quem cometeu a ilicitude e se, por
acaso, a pena é uma pena pecuniária, é o pagamento de uma multa,
então haverá alguém que se aproveitará dessa multa, mas não será
a vítima, será o Estado.
·. Por conseguinte, nos seus efeitos jurídicos, o ilícito penal e o
ilícito civil são completamente diversos. A um se reprime, mandando
compor os prejuízos do ofendido; ao outro se reprime, mandando
expiar uma pena que não beneficia a ninguém e quando tiver de
aproveitar a alguém, é ao Estado.
Em que reside, porém, essa diferença de um ilícito e do outro?
Sabe~se que, no ilícito penal, entende-se que o principal ofendido
com o ato que se praticou, foi a própria coletividade, foi a sociedade
alarmada pelo ato contrário ao direito que praticou o criminoso e,
por essa razão, a natureza da pena não é particular, é pública, precisamente porque ela representa um direito da sociedade de reprimir
os atos que a ofendem, os atos que põem em perigo o meio comum.
Ora, este critério que, de um modo geral, explica a orientação
das duas formas de composição, não permite absolutamente dizer
quando é que um ilícito deve ser classificado entre os ilícitos penais
e quando é que deve ser classificado entre os ilícitos civis.
Um homem fere outro. Não há dúvida de que lhe. causa um
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preJUIZO. Mas, diz-se que esse prejuízo, além da vítima, atinge à
sociedade; alarma-a, produz aquele sentimento de perigo público que
o sumo criminalista - Carrara - chamava quantidade objetiva do
delito. Tem-se aí um ilícito penal. O mesmo acontecerá se alguém,
tomando a coisa de outro, levá-la para si contra a vontade do dono.
Mas se este alguém, em vez de tomar a coisa de outro e levá-la
pcra si, pede esta coisa emprestada e, depois, não a restitui, já não
se tem mais ilícito penal; tem-se, apenas, ilícito civil. Por quê? Porque, se diz que se alguém tirar um objeto com as características
do furto ou com as características da apropriação indébita, comete um
ilícito penal?
E se, pelo contrário, deixar de restituir o depósito, deixar de
restituir o objeto emprestado, comete apenas um ilícito civil? Por
que, em certos casos, a sociedade se considera alarmada, e em outros,
não se considera, considerando-se apenas alarmado o particular? Esse
problema é o próprio da diferenciação entre o ilícito penal e o ilícito
civil.
Respondendo-o encontra-se um critério para saber em que casos
o ilícito pode ser chamado penal e dar lugar a um crime e em que
casos pode não dar lugar a um crime e dar apenas lugar a uma composição civil.
Ora, este problema tem de ser respondido do seguinte modo:
para o jurista, chamado apenas a aplicar a lei existente, o problema
é muito simples; para o legislador, chamado a fazer a nova lei, o
problema é muito grave. Para o jurista, chamado apenas a aplicar
a lex lata, o problema é inteiramente formal, porque, como já se
sabe, o princípio básico do Direito penal é o da tipicidade do delito.
Não há crime sem prévia descrição na lei penal nullum crimen sine
praevia lege; para que um fato possa ser capitulado como crime, é
indispensável que ele esteja previamente descrito na lei penal, como
crime.
·
De maneira que o jurista, ao qual se expõe um ato ilícito e a
quem se pergunta se esse ilícito é penal ou civil, só tem um critério
para responder: um critério formal - abrir a lei penal.
Foi esse ato descrito na lei penal como crime? O ilícito é penal.
Não foi descrito, o ilícito é civil.
O problema, portanto, no terreno da dogmática, é muito simples. Mas, no terreno da legislação é complexo. Amanhã, o legislador reforma a lei penal e então é que ele precisa saber se determinado ato ilícito deverá ele considerar ilícito penal ou permitir que
continue na vala comum do ilícito civil.
Qual o. critério para orientar o legislador, neste caso? É um
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critério metajurídico; é um critério que só lhe pode ser fornecido pela
política, pela sociologia, pelo estudo objetivo da sociedade. O que
a uma determinada época parece constituir ofensa à sociedade, a
uma outra não parece; o que hoje se julga mero ilícito civil, porque
a sociedade não se alarma com a prática daquele ato, amanhã parecerá uma ofensa à estabilidade social.
O legislador tem de possuir um senso especial. Diga-se por uma
imagem: ele precisa ter ouvidos para auscultar a quantidade objetiva
dos atos ilícitos e verificar se a consciência pública se alarma ou
não num estado mais desenvolvido da sociedade; pelo contrário, o
que outrora alarmava, deixa de constituir um perigo numa época
mais recente.
De maneira que o legislador, à medida que faz progredir o
Direito penal, criando novas leis, vai inserindo espécies de ilicitudes,
com domínio amplo do Direito civil, tomando atos que outrora eram
meros ilícitos civis, dando-lhes praça de crime, tomando atos que
eram considerados crimes e atirando-os no domínio do Direito civil.
Abrindo-se o Código Penal, encontra-se com facilidade o traço
da evolução legislativa. Há numerosos atos que o Código Penal classifica como crime e que ninguém sabe se são crimes, porque, realmente, a consciência pública não se alarma com eles. A consciência
pública, já naquele ponto, desajustou-se da lei penal. E isso não
quer dizer que seja um sinal de Código velho. Um Código novo, como
o atual, está cheio de casos desta natureza. Por quê? Porque eles
sabem que a lei hoje em dia responde muito a um plano didático
e o legislador, na hora de contemplar o seu quadro de crimes, incrimina muita coisa que ele não ouviu da consciência popular, mas que
deduziu de sua sistemática penal, que ele retirou da dogmática penal
e não da consciência pública, ao contrário do legislador antigo que,
agindo sob a pressão da consciência popular, não tinha dúvida em
fazer da sua lei um verdadeiro espelho .
Para compreender-se bem tal aspecto, não é nos Códigos modernos
que se adquire a noção exata; é nas leis antigas, onde se vai ver exatatamente a lei penal acompanhar o sentimento do perigo na sociedade.
Hoje em dia, é natural, o Código plasma-se sob uma dupla influência: sob a influência da consciência pública que teme certos atos e
sob a consciência profissional do jurista que, na sua sistemática penal,
encontra títulos de incriminação de que muitas vezes o povo não
sabe.
Sabe-se então com perfeição os limites do ilícito penal e do ilícito
civil. Para o jurista, distingue-se pelo critério formal da lex lata;
para o legislador distingue-se por uma auscultação, que ele forra com
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maior ou menor acuidade, conforme os seus dons pessoais, daquilo
que alarma e não alarma a consciência comum.
Examine-se o ilícito civil (abandonando o ilícito penal, onde
os penalistas têm necessidade de fazer muitas classificações) .
O ilícito civil, para conceituar-se com clareza, há de voltar-se
a uma noção já estudada no começo do curso: a noção de relação
jurídica.
Em toda a relação jurídica existem dois elementos que se contrapõem: o direito e o dever. Conforme a natureza da relação
jurídica, muda consideravelmente a natureza deste dever. Em alguns
casos é um dever de fazer alguma coisa, e em outros casos o dever
de abster-se; em outros casos o dever de tolerar. Sabe-se que essas
\;ariações do dever jurídico correspondem a outras tantas variações
do direito que pode ser absoluto ou relativo, patrimonial e não patrimonial; real e pessoal. Enfim: toda a escala de classificações já
estudada.
Concentre-se a atenção em torno deste elemento de relação
jurídica, que é o dever. Onde há uma relação jurídica, há um dever.
Por conseguinte, está-se implicado em vários deveres jurídicos, que
correspondem às várias relações em que se é parte.
Que é o ilícito civil?
O ilícito civil é a transgressão de um dever jurídico.
Não há definição mais satisfatória para o ilícito civil. O ilícito
civil é a transgressão de um dever jurídico. Desde o momento em
que aquele sobre quem pesava um dever jurídico o transgride, cometeu
um ilícito, ilícito civil, pois o ilícito penal só ocorre se o dever jurídico for imposto pela lei penal.
Ora, o dever jurídico pode resultar de duas fontes: em alguns
casos ele resulta da própria lei, da própria norma jurídica: é a norma
jurídica que declara que cai sobre tais e tais indivíduos um determinado dever; outras vezes, pelo contrário, o dever jurídico resulta da
própria vontade dos indivíduos. São eles que criam, para si, voluntariamente, certos deveres jurídicos, contraindo obrigações, contraindo
esses compromissos voluntários que os atas jurídicos são capazes de
gerar.
Todas às vezes em que o dever jurídico é contraído, em conseqüência de um c_<?!ltrato, em conseqüência de um ato pelo qual a
própria parte se obrigou, chama-se a esse ilícito de ilícito contratual.
Dir-se-á: mas, o dever jurídico resultante da vontade só aparece nos
contratos? Não; aparece em conseqüência de todo o ato jurídico,
graças ao qual se crie, para alguém, um dever jurídico. Mas, aqui,
a denominação tem uma certa força tradicional. E tradicional cha-
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mar-se a este ilícito contratual, culpa contratual, porque foi no âmbito
do contrato que se desenvolveu a disciplina desta categoria de
ilicitudes.
De maneira que se conserva a expressão por obséquio à tradição.
Quando se diz que o ilícito civil pode ser, em primeiro lugar, ilícito
contratual, quer-se dizer que ele pode ser derivado, que pode ser
conseqüente a transgressão de um dever jurídico criado por um ato
da vontade.
Então, que é ilícito contratual?
Ilícito contratual é a transgressão de um dever jurídico criado
por um ato da vontade.
E que é ilícito extracontratual?
Ilícito extracontratual é a transgressão de um dever jurídico
criado pela lei .
Este ilícito extracontratual é também chamado aquiliano,
também aqui por uma tradição, pois era a culpa da Lei Aquília,
ex lege achila - era a modalidade de ilicitude fora dos contratos,
especialmente desenvolvida no Direito romano.
No estudo ora empreendido, só interessa o ilícito extracontratual.
O ilícito contratual, hoje em dia, estuda-se na teoria das obrigações. Constitui quase sempre o não cumprimento das obrigações.
O homem que prometeu pagar e que deixou de pagar; o homem que
assumiu o compromisso de garantir o uso tranqüilo da casa e que,
depois, não satisfaz esse compromisso; o vendedor que não entrega
a mercadoria ou que entrega estragada; o transportador que perde
a mercadoria transportada; o depositário que não restitui o depósito - tudo isso são transgressões de deveres jurídicos assumidos
por um ato da vontade e, por conseguinte, tudo isso faz parte da
teoria do ilícito contratual.
O homem que não respeita a propriedade do outro; o indivíduo
que causa a um outro lesões corporais ou que lhe danifica o património; o automóvel que colhe um transeunte - são casos de ilícito
extracontratual ou aquiliano. Um ônibus sofre uma colisão e ferem-se
nele 3 passageiros e 3 transeuntes. Temos neste mesmo desastre;
3 casos de culpa contratual; e 3 casos de culpa aquiliana. Em relação aos passageiros, o ilícito é contratual, porque a companhia a que
o ônibus pertence, assumira a obrigação de transportá-lo; com relação
aos 3 transeuntes, a culpa é aquiliana.
O ilícito é extracontratual, porque nenhum dever jurídico criado
pela vontade foi infringido, mas sim o dever jurídico geral, imposto
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pela lei, de respeitar a integridade física dos cidadãos, o dever jurídico que corresponde a um dos direitos da personalidade, já estudados.
E eis por que, durante muito tempo, oscilaram os tribunais
brasileiros em definir o pingente de bonde como passageiro ou não,
para saber se, nos desastres, a responsabilidade decorria do contrato ou da lei aquília. O que interessa é o ato; o ato ilícito, que
é justamente o que se enquadra nos domínios da ilicitude extracontratual.
Pode-se, agora, definir o ato ilícito. Ato ilícito é o comportamento do homem que transgride um dever jurídico imposto pela lei.
Continuem-se algumas distinções. A ciência do Direito é essencialmente isto: saber distinguir; quem não sabe distinguir um instituto do outro, a oportunidade de uma regra da oportunidade da
cutra, pode saber dissertar sobre as teorias jurídicas, mas não sabe
Direito. Cumpre distinguir em benefício de certas cautelas. De início
o ato ilícito, tal como se acaba de conceituar, das nulidades, já estudas, e em que se viu que existem, também, certas transgressões da
lei.
Foi dito que um ato é nulo, por ex., quando se transgride a
lei, no tocante a algum elemento essencial ou a sua forma. Haverá
aí, na causa da nulidade, uma ilicitude? É essa uma coisa que se
precise classificar com clareza, em nosso espírito.
No ato nulo não há, de modo algum, um ato ilícito, e não há,
porque não ocorre transgressão de um dever jurídico imposto pela
lei. Quando se diz que o marido só pode dar fiança com a autorização da mulher - vem um marido e, transgredindo esta exigência,
dá fiança sem autorização da mulher. Qual é a sanção? É a nulidade.
Não <.e pode ter esse ato como válido. Não houve, porém, aí, um
ato ilícito e não houve, por quê? Porque a lei não manda que o
marido vá pedir a outorga da mulher; a lei diz, apenas, que se o
marido quer dar fiança, peça a outorga da mulher, mas a lei não
manda que o marido dê fiança; a lei não cria para ninguém o dever
de da:r fiança. E, por conseguinte, não obriga a ninguém pedir
outorga da mulher.
Não há, aí, um dever jurídico; existe, aí, sim, uma condição
impo&ta pela lei para a validade do ato.
Quando a lei· diz que os vizinhos não façam uso nocivo da propriedade, ela está impondo um dever a todos. A esse dever não se vai
aderir, caso se queira; esse dever pousa sobre cada um como um
1mperativo, enquanto que no exemplo da fiança não existe de modo
algum um imperativo; existe uma condicional; existe um requisito.
Quem quiser fazer tal coisa, tome tal precaução. A omissão· da
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precaução induz a nulidade, mas não é ato ilícito; não é transgressão
de um dever jurídico imposto pela lei.
Nos atos ilícitos se tem um dever que a lei impõe; é o que
ninguém pode deixar de atender. Nas nulidades, pelo contrário,
se tem uma precaução, um requisito essencial, que a lei impõe se os
indivíduos quiserem praticar um determinado ato jurídico. Quem
não praticar o ato jurídico, com aqueles requisitos, não comete ato
ilícito, precisamente porque o ato praticado é nulo, não chega a se
formar, não chega a produzir efeito algum. Os atos ilícitos estão,
portanto, profundamente diferenciados dos atos nulos e com eles não
se podem confundir.
Este conceito do ato ilícito é uma das conquistas do direito
moderno. Diga-se que ele pertence a obra monumental dos Pandectistas alemães do século XIX, que criaram a parte geral do Direito civil e, por conseguinte, deram-nos os fundamentos científicos
da disciplina hoje estudada .
O Direito romano não teve noção do ato ilícito. Para o Direito
romano, o que existiam eram os crimes - crimina vel delicta eram os atas típicos que se consideravam contrários aos bons costumes e que, por conseguinte, 'eram reprimidos pela lei.
O Direito romano não elaborou uma diferença clara entre o
Direito penal e o civil. Os crimes são privados ou públicos, conforme a pena seja estabelecida no interesse do Estado ou no interesse do indivíduo.
De maneira que esta diferença capital que hoje se faz entre o
ilícito penal e o ilícito civil, é completamente estranha ao Direito
romano, onde havia um Direito penal público e um Direito penal
privado.
O Direito penal privado - os crimina privata - eram aqueles
delitos que ofendiam a um particular e que eram punidos no interesse do particular; eram apenas em época clássica, quatro:
1.0 - e o mais antigo - era o furto. A Lei das 12 Tábuas está
referta de disposições sobre o furto - o fur manifestus, fur oblatus.
O furto correspondia, mais ou menos, ao conceito moderno, que se
tem desse crime. Mais tarde se introduziu o conceito do roubo
- bona vi rapta - é o termo técnico usado pelos jurisconsultos:
os bens arrebatados pela força. E o conceito corresponde, mais ou
menos, ao nosso conceito atual de roubo .
Mais tarde, considera-se a injúria. É de um modo geral qualquer lesão, especialmente - está claro - a lesão física, infringida
a alguém e quando, por meio de uma injúria, causa-se um prejuízo,
causa-se um dano, então temos o damnum iniuria datum, do qual
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se ocupou a /ex Achilia, que se tornou, por esta razão, o fundamento
histórico mais importante para o estudo da ilicitude extracontratual.
Todos os casos em que alguém fosse prejudicado por meio de uma
iniuria, sofriam a repressão da Lex Achilia, de maneira que o damnum
iniuria datum tornou-se um crime tão lato que, pode-se dizer, foi
através dele que se fez o caminho para o estudo do ato ilícito, para
o estudo da ilicitude em geral.
Entretanto, como a teoria de ato ilícito se desenvolvia dentro de
um rigorismo muito penal, era essencial, para que se punissem atas
comuns; era essencial que ele fosse praticado pela própria pessoa sobre quem se queria fazer cair a pena . Ora, sabe-se que, enquanto o
Direito penal, cada dia, se aferra mais à personalidade do agente,
para fazer realmente do agente não só o ponto de imputação do delito,
como o ponto de imputação da pena, o Direito Civil, pelo contrário,
tem um interesse capital em alargar a imputação da ilicitude.
O interesse aqui não é responsabilizar, para ficar-se no exemplo
há pouco fornecida, do motorista do ônibus, que albaroou; o interesse
é responsabiliz<lr a companhia, que manda o ônibus trafegar. De
maneira que essa necessidade de dilatar a responsabilidade, além dos
limites do agente do ato danoso, já os romanos o sentiam, embora não
com a nitidez e com a flexibilidade da dogmática modema, e, por isso,
talvez, é que surgiu, no Direito romano, aquela atormentada figura
das quasi delicta .
Não se sabe ao certo qual era o critério que os jurisconsultos romanos tomavam para considerar certas ações como delicta e outras
como quasi delicta. Mas, o que parece mais certo, é que nos quasi
delicta, iam principalmente os casos de responsabilidade indireta, os
casos em que se queria responsabilizar, não o causador do malefício,
mas alguém que estivesse por trás do causador do malefício.
O primeiro caso, o mais conhecido, de quasi delicta é o caso do
positum et suspensum - ao qual estava muito ligado o caso do effusum et delectum. Deviam ser casos muito comuns na sociedade primitiva.
O positum et suspensum era a conservação de qualquer objeto
em perigo sobre a rua. Essa idéia de conservação de qualquer objeto
em perigo sobre a rua parece sem importância, pois, de fato, sabe-se
quão poucas são as oportunidades da queda de um vaso, de um objeto qualquer que esteja colocado nas janelas de um edifício.
Mas, não se deve ter a respeito dúvida de que os casos de queda
de vasos de plantas e, mesmo, de objetos de utensílios domésticos
eram raros; o que era comum e o que era temido, eram os casos de
queda de detalhes da própria construção.
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Quer dizer: a construção primitiva, que não era uma construção como a de hoje, sólida, era ameaçadora; o positum et suspenmm
pensa muito nas sacadas, nas varandas, nos ornatos, nas próprias
bordas, em tudo que podia, de um momento para outro, desabar. e
daí, o complementar do effusum et deiectum - que é a queda do
objeto sólido- deiectum- ou a queda do objeto líquido- effuswn.
Em todos esses casos não se indagava quem é que tinha jogado o
objeto, quem é que o tinha deixado cair; movia-se a ação contra o
habitator; aquele que morasse no prédio respondia por esse dano, sem
se indagar quem é que realmente tinha jogado o líquido ou o sólido,
ou quem é que tinha deixado cair o detalhe da construção ou. o vaso
que se encontrava sobre a janela.
E, portanto, a responsabilidade indireta, a que se está visando
ntravés do quasi delicta.
Outro caso era o de uma ação que se concedia freqüentemente,
quando era roubados os bens, as bagagens dos hóspedes dos hotéis e
das estalagens ou dos viajantes dos navios. Essa ação, que geralmente os textos designam com uma alocução: actiones odversus nautas,
caúpones veZ stabularius - eram ações que se davam logo contra. o
dono do hotel, contra o dono da estalagem ou contra o capitão do
navio. Não se indicava quem tinha roubado, quem tinha desviado a
bagagem: ia-se logo ao responsável.
.' ·
Só há um caso de quasi delicta que não era caso de respon~bili
dade indireta - era o caso do index qui litem sua fecit - caso que
o<; romanos capitulavam como quasi delicta. É o caso do magistrado
que prevarica. Com muito pitoresca oportunidade, os romanos definiam a prevaricação o iudex qui litem suas fecit. Este é sempre
responsabilizado, quer tenha agido com prevaricação, realmente, {):~ler
tenha sido apenas negligente. Apenas é provável que a negligência
tenlia sido introduzida mais tarde, que seja uma criação do Direit0 oriental . Na época clássica é só no caso de dolo.
São esses os quasi delicta.
Aí se tem os elementos históricos de que se precisa para penetrar
no estudo do ato ilícito.
A seguir se verá como se formou o conceito do ato ilícito; dos
delitos e quasi delicta do Código de Napoleão e na Itália, e como se
formam, no direito moderno, estudadas as características do ato ilícito.
Viu-se anteriormente que o Direito romano não elaborou uma
noção do ato ilícito; foi, pelo contrário, obra da moderna ciência do
Direito privado o isolamento - diga-se, deste conceito que, hoje em
dia, é a base de toda a teoria da responsabilidade .
O Direito romano, fiel ao princípio da tipicidade, que reinava,
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tanto para os contratos, como para os outros institutos, conceituou
um número limitado de crimina privata e a esses acrescentou mais
tarde uma outra categoria: os quasi delicta, onde se verifico;J um
pouco mais de elasticidade .
Entretanto, sabe-se que está no Direito romano a célula originária da noção do ato ilícito, precisamente na figura daquele delictwn
que se chamava (hmmum injuria datum. Enquanto que o fur, os bana
vi rapta e a iniuria, propriamente, eram ações muito definidas, com
um tipo muito estrito, e que, portanto, só em alguns casos se verificavam, e deixaram fora do seu alcance toda a vasta congérie de procedimentos ilícitos, o damnum iniuria datum era conceituado pela própria
lei, que a introduziu no Direito civil com uma grande amplitude.
Na figura do damnum iniuria datum entravam quase todos os prejuízos, quase todas as ações contrárias ao Direito, que pudessem cau~ar prejuízo a alguém. De maneira ·que esta figura - o damnum iniuria datum - foi o elemento formador da futura noção de ato ·ilícito,
que seria instituída pela doutrina moderna. ·
As grandes codificações do princípio do século XIX constituem
um misto curioso de terminologia romana com as tendências do Direito
moderno . Elas conservam os nomes: delitos e quase delitos, mas em
vez de conceituarem um número determinado de delitos, dão um conceito genérico que já é de algum modo um conceito de ato ilícito. Delito é, para estas codificações, um ato voluntário, que fere o direito
de outrem e lhe causa um dano .
Ao lado deste conceito unitário de delito, estão os quase-delitos.
E para reconhecer o que sejam os quase-delitos é que varia muito o
critério, quer da legislação, quer da doutrina. Existem os que entendem
por quase-delito, obedecendo nisso muito à tradição romana, os atas
ilícitos que se punem, mesmo quando praticados por intermédio de
terceiros . Quer dizer: os casos de responsabilidade indireta, o caso em
que o empregado causa dano a alguém e responsabiliza-se o patrão .
Entendem que isto é que é quase-delito, quer dizer o crime em
que o dano é causado por uma pessoa, mas ressarcido por outra. 0utros não. Fazem acentuar a diferença entre o delito e o quase-delito
num outro critério: o ato deve ser considerado delito, quando é cometido com dolo e é quase-delito, quando é cometido com culpa. E a noção de dolo e de culpa acompanham de perto as mesmas noções do
Direito penal. As mesmas noções de dolo e culpa que se tem no Direito penal servem, aqui, à classificação dos delitos e quase-delitos .
Finalmente outros querem, pelo contrário manter para os quasedelitos uma certa tipicidade e a colocam apenas em alguns casos especiais previstos pelo legislador. Esses casos não estão muito longe dos
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casos do Direito romano: o positum et suspensum; o effusum et delectum, ao que se acrescenta, por ex., os danos causados por animais de
um à propriedade de outrem.
Todas essas discussões, que ainda hoje, se encontram nos tratados
mais modernos - franceses e italianos - para distinguir o delito do
quase-delito, não têm para o nosso direito positivo nenhum interesse
ou razão de ser. Como já se tem dito várias vezes, no momento em
que se processava a codificação brasileira, a última palavra era dada
pelo Código Civil Alemão, que acabava de ser promulgado. De maneira que o nosso Direito Civil recebeu do Código Civil Alemão de
1897, do B. G. B., urna influência decisiva, principalmente na recepção de certos institutos fundamentais.
Embora o Código alemão fosse de 1897 e Código brasileiro tenha sido projetado em 1899, os trabalhos preparatórios do Código Civil Alemão já eram de há muito tempo largamente conhecidos .
De maneira que aqueles escritores que influíram diretarnente na
codificação, e principalmente os grandes comentadores franceses do
Direito alemão, corno o Saleilles, estes foram os autores que influíram
mais decisivamente nas grandes inovações do nosso Direito codificado .
Ora, o Código Civil Alemão abandonou a classificação de delito
e quase-delito e no lugar desta dicotomia erigiu um conceito único o conceito do ato ilícito. O ato ilícito era, corno já se disse, uma criação da doutrina dos pandectistas do século XIX e, por conseguinte, o
Código de 1897, filho dileto daquela doutrina, não podia deixar de
consagrar as suas principais inovações .
No conceito do ato ilícito reúnem-se todas as características do
delito e do quase-delito. A figura é urna só e pode-se defini-la com
clareza pelos seus elementos constitutivos.
Pode-se dizer, provisoriamente o seguinte: que ato ilícito é um
ato do homem, corno já se teve ocasião de definir, que transgride um
dever jurídico imposto por lei, mas este conceito provisório, que fornece uma idéia do que é o ato ilícito comparado com o ato jurídico e
comparada com os outros fatos que repercutem no direito, já precisa
ser mais definido nos seus elementos essenciais, quando se trata de lhe
dar um lugar na dogmática.
Comece-se por esta idéia de que o ato ilícito é um ato do homem;
O que é essencial, antes de tudo que seja um ato do homem; mas um
ato consciente . Quer dizer: um ato que se ligue diretamente à sua
vontade.
Um ato praticado sem a consciência do que se está fazendo, sem
a consciência dos efeitos que ele causa, não pode constituir um ato
ilícito.
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Por conseguinte, o primeiro elemento que se tem de apreciar, no
conceito do ato ilícito, é o elemento subjetivo, isto é, o nexo que existe
entre o ato e o agente, entre a ação e aquele que a pratica.
Nunca o ato ilícito é uma simples declaração da vontade. Firmese muito bem este ponto: enquanto os atos jurídicos são declarações
da vontade, ex., prometer fazer, estar disposto a contratar, faz-se tal
coisa, assim como se quer dizer que suas declarações de vontade que
produzem efeitos aquisitivos ou extintivos do direito .
Enquanto isso, o ato ilícito nunca é uma declaração da vontade.
Ele é um ato voluntário de conduta - o homem que diz que causará
a outrem um prejuízo, não está cometendo um ato ilícito; esta ameaça
pode repercutir na ordem jurídica, dando lugar a que a pessoa tome
tais ou quais precauções e, por conseguinte, o direito dela tome
conhecimento.
Mas não é isso que é um ato ilícito: o ato ilícito é sempre um
comportamento, um comportamento positivo que infringe um dever
jurídico e não que prometa ou ameace infringi-la, de tal sorte que
desde o momento em que um ato ilícito foi praticado, está-se diante
de uma conduta, diante de um processo executivo, e não diante de
uma simples manifestação de vontade.
Sendo, porém, um comportamento, um ato de conduta, nem por
isso o ato ilícito dispensa uma clara colaboração da vontade.
E preciso que seja um ato de conduta voluntário. Em que deve
consistir esta voluntariedade do ato jurídico? Pode consistir em duas
coisas: ou a pessoa que pratica o ato quer o ato, dirige a sua vontade
para os resultados do ato ou, então, a pessoa não dirige a sua vontade para os resultados do ato, mas, sim, para um outro alvo qualquer
e, dada a negligência, a imprudência ou a imperícia com que se conduz,
o ato se torna lesivo ao património ou à pessoa de outrem.
Não se quer de maneira alguma derrubar o muro do vizinho;
não se tem em vista esta depressão, mas na hora de realizar uma pequena obra dentro do jardim, conduz-se o proprietário com tal imperícia, que se derruba o muro do vizinho. Existe aí, a voluntariedade necessária para que este ato possa ser chamado ilícito . Mais não se precisa dizer, para quem já estudou o problema, no Direito penal: compreende-se que o ato ilícito, por conseguinte, quando ao seu elemento
subjetivo, pode decorrer do dolo ou da culpa. O ato decorre do dolo,
quando o agente quer o resultado e o ato decorre de culpa, quando o
agente não quer o resultado, mas o evento resulta de um comportatamento voluntário, em que o agente se houve com negligência, imprudência ou imperícia.
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Este segundo caso é a culpa; o primeiro caso é o dolo. ( ·~)
O conceito de dolo, já esposado no Direito civil, para conceituar
o ato ilícito, não tem na verdade, nenhuma diferença do conceito penal
de dolo, embora se encontre freqüentemente nos tratados opinião diversa. Não há razão nenhuma para que se afirme que o dolo civil é
diferente do dolo penal; é a mesma coisa.
A única razão por que alguns penalistas - principalmente pretendam que o dolo penal tenha uma especificidade, está em que
estes conceituam o dolo de um modo todo especial o que, na verdade, não se harmoniza com as necessidades da ciência penal: são os
partidários da teoria da representação, de todas as teorias, enfim, que
procuram exagerar no dolo o elemento da intencionalidade. São esses
que querem estabelecer uma diferença entre o dolo penal e o dolo civil,
como os que, exigem na conceituação do dolo penal, o agente criminoso tenha uma representação e o desejo do resultado do crime, quando, hoje em dia, assentamos como coisa estabelecida que a voluntariedade do dolo, quer no domínio penal, quer no domínio civil, referese apenas à ação criminosa e não ao evento.
Não é por querer o evento que o ato se torna doloso: é por ser
querida a ação .
Este momento executivo do crime, que os alemães chamam e que
se diz a ação delituosa, não é necessário que o homicida queira realmente produzir a morte, é necessário que ele queira praticar a ação.
que constitui o homicídio, a saber esfaquear o_u dar um tiro .
Esta questão do dolo civil está enquadrada em termos que permitem afirmar que, entre o dolo penal e o dolo civil, não há diferenciação.
Não é necessário que uma pessoa que causa um prejuízo ao patrimônio de alguém tenha em vista, com uma intenção especial, causar
este prejuízo. O que é preciso, é que esta pessoa queira realmente a
c.ção de que resultou o prejuízo .
Deseja-se fazer uma construção e esta construção invade - imagine-se - o prédio do vizinho. É um ato que se vai praticar, consciente da invasão em prédio alheio, o que se está praticando. Não é
necessário que se tenha a intenção expressa de tomar a propriedade

* A partir de 1942, aliás, desde 1.9 de janeiro, outra passara
a ser a noção de dolo na esfera penal, e, conseqüentemente, no Direito positivo, consistindo não somente em querer, mas também em
assumir o risco de produzir o resultado, ex vi do art. 15, inciso I, do
Código Penal, sendo alternativo querer o resultado, ou assumir o
risc·o de sua produção.
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do vizinho; o que é necessário, é que se tenha a intenção de construir
<1quela casa naquele lugar.
Desde o momento em que é perfeitamente voluntária a ação violadora do dever jurídico, pouco importa indagar se aquela ação vai
causar um evento que é também querido, ou não, pelo agente. Esta
fegunda indagação é inútil no Direito criminal, como é inútil no Direito civil; basta que a ação que constitui crime, ou que a ação que viola
um dever jurídico, seja realmente querida, constitua um momento voluntário do agente.
No caso da culpa, também se pode dizer que entre a culpa civil
e culpa penal não existe a menor diferença sobre sua conceituaçãc: é
a mesma e pode-se aspirar a uma teoria inteiramente unitária entre os
dois ramos do Direito.
Deve-se saber que a melhor orientação dos estudos penalistas modernos é aquela que procura, tanto quanto possível, vencer a pretendida barreira que os positivistas tinham erguido entre o Direito penal
e as outras disciplinas jurídicas, mostrando-se que, pelo contrário, o
direito é uno, de que entre Direito civil e Direito penal, entre conceitos civis e conceitos penais, não existe senão uma especialização própria do assunto, sem que, entretanto, se possa admitir que dolo em
Direito penal é uma coisa e que dolo em Direito civil é outra; que
responsabilidade é uma coisa em Direito civil e outra em Direito penal.
Os conceitos fundamentais fundem as disciplinas jurídicas e se especializam, na sua aplicação .
Não há dúvida de que, em Direito Civil, às vezes, emprega-se a
pé!Iavra dolo com um sentido diverso: é quando se trata dos vícios
dos a tos jurídicos. Aí o que se chama dolo, é a malícia, com que uma
das partes procura induzir a outra em erro. Dolo, aqui, portanto,
não é apenas este elemento voluntário que se aponta em qualquer ato
ilícito e que consiste em querer realmente praticar uma determinada
ação.
Quando se fala de dolo a propósito dos vícios do consentimento,
está-se indicando uma manobra fraudulenta, maliciosa, tendente a induzir em erro outra pessoa para obter dela um ato. Mas isto não tem
a menor importância.
Em Direito penal também o conceito de dolo passa por estas especializações. Tem-se numerosos casos dentro do Direito penal, em
que o conceito de dolo varia e o Direito penal dispõe para isto de um
termo especial, que é o dolo específico . Ao lado do dolo geral, existe
o dolo específico, consistente em certas formas intencionais, próprias
ao tipo de cada delito. Fala-se por ex., no dolo específico do estelionato, no dolo específico do furto, no dolo específico das falsidades e
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existem, até, crimes dentro de cujo tipo não se inclui um dolo específico e outros em que, pelo contrário, há um dolo específico.
São questões que pertencem à parte especial do Direito penal.
Mas, um grande problema, v. R. é saber se o crime de injúria
tem ou não um dolo específico; se há um dolo específico da injúria
ou se basta o dolo geral, a simples voluntariedade, sem a qual não
existe um crime na ação .
Ora, dentro do Direito civil, a mesma coisa: usa-se a palavra
dolo dentro de um sentido muito especial, quando se está tratando dos
vícios da vontade; mas, quando se está cuidando do ato ilícito, o conceito do dolo que se tem é o de ato meramente voluntário: é o mesmo
conceito do Direito penal.
Aí se tem, portanto, o que cumpria observar a respeito do elemento subjetivo dos a tos ilícitos.
Não basta, porém, que uma ação seja voluntária ou culposa para
que se esteja diante de um ato ilícito. Antes de nada mais, ressalta o
elemento formal, sem o qual não há ato ilícito e o elemento formal
do ato ilícito é a violação de um dever jurídico imposta por lei. Já
estudado este aspecto, antes, abundantemente.
Aqui, há chamar-se a atenção para o art. 159, o artigo que dispõe a respeito dos a tos ilícitos: "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência ... " - até aí o elemento subjetivo - " . . . violar direito (na definição ora oferecida de ato ilícito,
em vez de dizer-se que no ato ilícito há sempre violação de um direito,
diz-se que há violação de um dever jurídico imposto por lei).
Não há mal nisto. O Código civil preferiu falar em violação de
um dever que a ele corresponde e todo aquele que não cumpre o seu
dever, viola o direito da parte contrária. Portanto, em princípio tanto
faz violar- ou melhor infringir o seu próprio dever, como dizer violar
o direito alheio - o ato é o mesmo, que viola o direito do credor por
infringir o dever do devedor.
Isto é uma evidência.
Mas, hoje em dia, é muito mais acertado e esclarece muito melhor
o problema dizer-se que a essência do ato ilícito está na violação do
dever jurídico, do que dizer, como faz o Código, que está na violação
do direito.
E por quê? Porque, como se sabe, faz-se uma grande distinção
entre as meras faculdades jurídicas e os direitos subjetivos, aos quais
correspondem deveres . E na linguagem usual é muito comum empregar-se a palavra direito, tanto para designar a mera faculdade jurídica,
como o direito subjetivo, ao qual corresponde um dever. Diz-se a cada
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passo que F. tem direito de anular o seu casamento. Mas, aí, não há
um direito; há mera faculdade jurídica, que já estuda.
Quando se diz que F. tem direito de fixar o domicílio da sua
mulher, é outra coisa. Agora está-se falando num direito, porque há
direito do marido de fixar o domicílio; contrapõe-se ao dever da mulher de nele residir. Está-se diante de um direito, e não diante de uma
faculdade jurídica .
Quando, porém, se diz que se tem à faculdade de autorizar ou
não à própria mulher a contrair dívidas, está-se diante de uma faculdade jurídica, porque não corresponde a esta faculdade dever nenhum
da parte da mulher - nem o dever de fazer, nem o de não fazer dí~
vidas; apenas se tem o direito de autorizar essas dívidas.
Ora, já nem sempre é fácil dizer-se com precisão se um detern:tinado poder de que alguém se apresenta revestido é direito ou faculdade jurídica. De maneira que é melhor suprimir-se esta expressão: violação de direitos - e colocar-se no lugar dela violação do dever jurídico, porque não há ato ilícito que viole uma mera faculdade.
Senão, veja-se: o marido tem o direito de autorizar as dívidas da
mulher e a mulher, contrariamente a isso, faz dívidas sem a autorização do marido. Pergunta-se se é um ato ilícito? Não. É um ato nulo,
porque não há ato ilícito de modo algum, porque não há um dever jurídico violado por ninguém. O que há, é que um elemento essencial à
constituição do ato faltou, e o marido, sabendo que a mulher contraiu
dívidas sem o seu consentimento, promove a anulação da dívida e não
vai promover ação de perdas e danos contra a mulher, por ato ilícito.
Só há ato ilícito, quando o agente infringe um dever jurídico que
pesava sobre ele . É por esta razão que se propõe a substituição da terminologia do Código, que é uma terminologia suscetível de causar
muitos erros, por uma outra, mais cuidadosa e, portanto, mais consentânea com os interesses da Escola .
Veja-se agora o 3. 0 elemento do ato ilícito: é o elemento a que
se chamará elemento material. Pode alguém infrigir o seu próprio dever jurídico, fazê-lo conscientemente e, entretanto, não surgir um ato
ilícito. Por quê? Porque dessa infração do dever jurídico pode ser que
não resulte dano e se não resultar dano, o conceito de ato ilícito não
se forma.
O ato ilícito exige, portanto, um prejuízo, um dano inflingidc:; a
outrem; e esse dano inflingido a outrem pode ser ou um dano moral
ou um dano material.
Mais adiante ver-se-á que o dano moral só pode ser indenizado
em casos muito especiais, quando se pode descobrir um dano patrimonial direto; mas, por ora, aceite-se que o dano em si pode ser um dano
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moral ou patrimonial, mas se não houver um dano moral ou patrimonial, mas se não houver um dano, o ato ilícito não chega a ser formar.
Pode-se tirar daí um conceito claro, desde logo, segundo o qual, o
ato ilícito nunca pode ser aquilo que os penalistas chamam um delito
formal: é sempre um delito material; é sempre um ato evento e o
evento do ato ilícito é o dano causado a alguém.
Dano moral, ou dano material, mas ato ilícito sem evento, é coisa
que não se pode conceber.
Conhecidos os elementos do ato ilícito, verifique-se os seus efeitos. O efeito do ato ilícito pode ser resumido numa só frase: de todo o
ato ilícito resulta uma responsabilidade do ag~nte para com aquele
que sofre o dano.
O agente é aquele que viola um dever jurídico, dolosa ou culposamente; e há uma vítima, há um ofendido: é aquele que sofre o dano
- moral, ou material. O efeito do ato ilícito é criar uma responsabilidade do agente para com aquele que sofreu o prejuízo, para com o
ofendido pelo ato . Essa responsabilidade consiste sempre numa prestação, prestação essa que é avaliada em dinheiro. E como é fixada?
E fixada segundo o prejuízo causado .
Os romanos usavam uma expressão muito própria para dizer em
que consistia esta prestação pecuniária, que é o conteúdo da responsabilidade: chamavam eles a esta prestação o id quod interest- aquilo que interessa, aquilo que representa o interesse.
O id quod interest é exatamente o objeto da responsabilidade, o
quantum a ser composto pelo agente em benefício do prejudicado .
Ora, sendo assim, está-se vendo que de todo o ato ilícito resulta o seguinte: é que o agente do ato se torna um devedor. Ele se torna um
devedor e o prejudicado, pelo contrário, torna-se um credor e o objeto do crédito, que entre eles se estabelece é o id quod interest.
Eis por que se diz que os atos ilícitos são uma das fontes das obrigações . E diz-se: de onde podem nascer as obrigações? Nascem: 1.0
- dos atos jurídicos; 2. 0 - dos atos ilícitos; 3. 0 - da lei.
O ato ilícito, dado o seu efeito, é, por conseguinte, uma fonte de
obrigação, a obrigação que adquire o agente para com o prejudicado,
obrigação essa que faz do agente um devedor e do prejudicado um
credor.
Esclarecido portanto, que os atos ilícitos constituem uma das
fontes da obrigação, mas não se poderá dar um passo na dogmática
civil, se não se fizer uma distinção muito clara entre o conceito da
obrigação e o conceito da responsabilidade .
Esta distinção entre o conceito da obrigação e o conceito da responsabilidade não é comum nos escritores. Deve-se o esclarecimento
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completo desta importante questão teórica a um grande civilista: Brinz.
Alais Brinz foi quem, na sua obra clássica - Obrigação e Responsabilidade * - contrapôs estas duas idéias, permitindo que resolvam
grandes problemas de sistemática do Direito civil, que até este momento, motivavam muita confusão, tanto na doutrina, como na jurisprudência. Embora as idéias do Brinz exijam um esforço maior de
indagação e de penetração dos conceitos jurídicos, é melhor que se ingresse no assunto por este caminho do que por um caminho mais
fácil, para depois recompor as idéias.
_\ primeira diferença que se tem de fazer entre a obrigação e a
responsabilidade é que, em toda a obrigação há um dever, jurídico
originário - e na responsabilidade se tem um dever jurídico sucessivo,
conseqüente à violação do primeiro .
Um homem toma emprestado de outro uma quantia, constituindo-se, portanto, seu devedor. Tem-se uma obrigação. O devedor tem
o dever de pagar e o credor o direito de receber; esse dever jurídico,
que pesa sobre o devedor, é uma obrigação, porque é um dever jurídico originário. Formou-se, em conseqüência deste contrato, que foi o
mútuo.
Outro exemplo: um homem oferece os seus serviços profissionais
a outro, que os contrata. Existe aí uma obrigação sobre o devedor,
que é quem vai prestar o serviço - pesa uma obrigação de fazer e
essa obrigação é obrigação porque é um dever jurídico originário .
Esse homem, porém, que tinha de prestar os seus serviços ao outro,
não cumpre a sua obrigação; viola o dever jurídico originário. Que
acontece? Surge daí um outro dever jurídico, que é o dever de
compor o prejuízo causado pelo não cumprimento da obrigação. O
devedor será o mesmo mas em vez do dever a que anteriormente estava adstrito- o trabalho, ele passa a dever uma nova coisa: a composição do prejuízo; passa a dever o id quod interest. Este segundo dever
é sucessivo; toma o lugar do primeiro. Diz-se, então, que isto não é
uma obrigação: é uma responsabilidade .

* O título da dissertação de Brinz, em que foi pela 1.a vez versada
por ele tal matéria, é Der Begriff obligatio, publicado da Zeitschrift
für das Privat-und offentliche Recht der Gegenwart, de c. S.
Grünhut, ps. 11 a 40 (Viena, 1874). Dizer-se que exige esse autor
esforço para ser entendido, é ainda pouco, pois, até mesmo entre os
alemães se confessa, não raro, o caráter impenetrável de suas produções, mormente no Lehrbuch der Pandekten, em que não há sistema, nem continuidade lógica, nem sequer constância, pois cada
edição varia em tudo, sobretudo na distribuição da matéria versada
na anterior.
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Pode-se, na prática, baralhar os termos e chamar a ambos obrigação ou a ambos responsabilidade. É preciso, porém, que esteja bem
claro que obrigação é um dever jurídico originário e que responsabilídade é um dever jurídico sucessivo .
Exemplificou-se com um contrato. Veja-se agora outra modalidade: um homem, por negligência, derruba o muro do vizinho. Tem~e, aí, uma obrigação ou responsabilidade? Quando se trata de pagar
o muro do vizinho, o dever jurídico é imposto pela lei: respeitar a
coisa alheia. Esse era o dever inicial; não era obrigação, mas era um
dever correspondente. Violando o dever jurídico inicial, surge um
dever jurídico sucessivo, que é o de compor o prejuízo: - tem-se
então a responsabilidade .
Quer dizer que em alguns casos a obrigação desaparece e surge
a responsabilidade; em outros, o que desaparece é o dever jurídico,
que se contrapõe a um dever jurídico absoluto e surge a responsabilidade.
Mas, em qualquer caso, a responsabilidade é dever jurídico sucessivo e obrigação é originária. Algumas vezes acontece que a responsabilidade e a obrigação têm o mesmo conteúdo. Por ex.: Pedro deve
100$000, e não paga. Nasce nele a responsabilidade de pagar ....
100$000; apenas mudou o sentido - é que se vai buscar 100$000,
em vez dele pagar.
Isto se compreenderia bem quando se pudesse recorrer a actio
servat creditoris pecuniam - que era uma ação tendo a condemnati,
que se esperava do Juiz, igual ao direito em que se fundava tal ação,
ao contrário do que acontecia nas outras . Sente-se isto pela identidade da prestação.
A grande importância disto é para o estudo que se terá de fazer
do atormentado problema da responsabilidade sem culpa. Costuma-se
dizer o seguinte: a teoria do ato ilícito está em decadência, porque a
tendência do direito moderno é para responsabilizar o homem, mesmo
quando não agiu nem com culpa nem com dolo. :E: a chamada responsabilidade objetiva - responsabilidade ex re. O exemplo mais veemente é o do acidente do trabalho . Ocorre o acidente do trabalho,
sofre o empregado um acidente, ninguém teve culpa do acidente e o
patrão é chamado a pagar a indenização. Então, declara-se: é chamado em virtude de quê? Ele não contratou coisa alguma a esse
respeito e não praticou nenhum ato ilícito, porque lhe falta, aí,
o requisito subjetivo - o dolo ou a culpa. Então, declara-se que se
está diante de um caso de responsabilidade sem culpa.
Outro exemplo: os automóveis, ônibus, etc., atropelam continuamente pessoas e se vai subordinar a indenização, à vítima a pes-
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quisa prévia sobre a culpa das companhias, não se indenizará senão
uma parcela mínima de casos .
A tendência do direito, em geral, é para: em todos os casos, reconhecer responsabilidade, mesmo quando, não há culpa. Não está
ainda na legislação brasileira, embora já seja a regra para as estradas
de ferro . E neste caso, costuma-se dizer que a responsabilidade também não se pode fundar na culpa; funda-se no risco que as companhias fazem correr os pedestres e que elas, por isso, têm que ressarcir. ( *)
Todas estas explicações, entretanto, devem ser compreendidas à
luz do conceito que se acabou de fazer da responsabilidade e da obrigação . Raciocine-se apenas com o acidente do trabalho, para esclarecer o assunto: um homem que está trabalhando para sofre um acidente e fica inválido; morre, ou sofre qualquer dano semelhante.
Surge imediatamente no patrão a obrigação de pagar este acidente . Aí
há obrigação ou responsabilidade? É claro que há obrigação: não se
violou nenhum dever jurídico, nem o patrão violou um dever jurídico
originário, quando se verificou este acidente, nem tampouco se poderia pretender que fosse o operário que o tivesse violado.
Não se pode falar de responsabilidade sem culpa; somente por um
motivo: porque, aí, não há responsabilidade -não há dever jurídico
-sucessivo violado; o que existe, realmente, é a violação de um dever
originário, ou melhor, não há violação de um dever originário . O que
há, é um dever originário; nasce do acidente uma obrigação para o
patrão, que é a obrigação de pagar o acidente.
Mas, essa obrigação nasce naquele momento; não é uma responsabilidade, porque não resulta da violação de um dever anterior. Por
via de conseqüência, a verdade é esta: todos os casos em que a doutrina moderna, especialmente a doutrina francesa, procura descobrir
responsabilidade sem culpa, não são casos de responsabilidade - são
casos de mera obrigação de mera obrigação criada pela lei.
Assim como a lei cria uma série de obrigações entre vizinhos,
entre membros de uma mesma família, entre indivíduos que habitam
um prédio comum, assim como a lei cria obrigações que se chamam

* A lei prussiana, de 7 de junho de 1871, pode-se dizer, contemplou, pela primeira vez, a questão da responsabilidade das estradas de ferro, por morte ou lesão corporal, não provado caso fortuito
ou imprudência da vítima, nesta parte imitada pela nossa lei de
1912. Foi, talvez, Anton Randa, o pioneiro no tratamento de tal matéria, em 1869, mas geralmente se tem Unger, com duas preciosas
dissertações divulgadas nos Anais de Jhering e Merkel, aqueles que,
.mais detidamente. cuidaram do assunto. entre 1891 e 1894.
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obrigações legais, porque não resultam de vontade das partes, assim
ela cria também esta: a obrigação de indenizar o acidente do trabalho, a obrigação de indenizar acidentes derivados do puro risco.
Essas obrigações não perturbam em coisa alguma a teoria do ato
ilícito; não justificam que se indague se há alguma coisa em que aresponsabilidade resulta, mesmo sem culpa, e sem dolo, porque culpa e
dolo são coisas que não têm nada que ver, neste caso.
Culpa e dolo indaga-se se existe, quando se viola um dever jurídico originário e nos acidentes de trabalho, nas indenizações do
risco comum, não existe de modo algum um dever originário que se
tenha de perguntar se foi ou não violado .
Pelo contrário: o dever de indenizar é que é o dever originário.
De modo que em todos estes casos, está-se diante de obrigações ex
Jege e não como comumente se pretende, diante de um caso de responsabilidade sem culpa.
Essa é uma noção que se precisa ter, nesta altura, embora seja
11a parte do estudo sobre obrigações o lugar em que será aprofundada.

CAPíTULO

ABUSO DO DIREITO -

XXVIII

ATO EMULATIVO

Já se sabe que o ato ilícito se configura, quando ocorre um certo
número de elementos. Um elemento subjetivo, que é a violabilidade
do ato; o ato pode ser doloso ou culposo, entendendo-se por dolo a
simples direção da vontade para a prática do ato.
Um elemento formal, que é a infração de um dever jurídico imposto pela lei, pois, se se tratar de um dever jurídico imposto por um
contrato ou por algum ato voluntário das partes, não é de ato ilícito
que se trata, mas daquilo já capitulado como ilícito contratual.
Finalmente, o terceiro elemento, um elemento material que é o dano,
dano moral ou patrimonial, causado pelo ato.
Desde o momento, então em que uma ação voluntária viola um
dever jurídico imposto pela lei e causa um prejuízo a outrem, está-se
diante de um ato ilícito e, deste ato, deflui como efeito a chamada
responsabilidade civil. Aquele que praticou o ato tem de indenizat o
dano causado, tem de compor o prejuízo. A idéia de composição
do prejuízo, é a idéia fundamental na repressão da ilicitude civil. Já
se viu, também, que por esta razão, porque do ato ilícito nasce o dever

decompor o prejuízo.
Há os que consideram os atas ilícitos como uma das fontes das
obrigações.
Tem-se então, além dos atas jurídicos e da lei, uma outra fonte,
das obrigações: os atos ilícitos. Mas, a obrigação que nasce do ato
ilícito é uma obrigação sui generis, que, para usar-se uma terminologia rigorosa, não se pode mesmo chamar de obrigação, e, sim, de
responsabilidade.
Já é sabido em que sentido se contrapõem estas palavras: obri-
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gação e responsabilidade . A obrigação é um dever jurídico originário,
que tem uma pessoa para com outra; a responsabilidade é um dever
jurídico sucessivo, quer dizer, um resultado da violação de um dever
jurídico originário .
Pode-se, agora, passar a um assunto, intimamente ligado ao ato
ilícito e que é o - abuso do direito.
Algumas vezes, alguém causa prejuízo a outrem, viola um destes
áeveres jurídicos elementares na sociedade, viola conscientemente.
Não obstante, o ato que assim se configura e que tem todos os requisitos da ilicitude, não é considerado ilícito pela lei .
Isto pode acontecer em dois casos: ou no caso em que o ato fôr
praticado em legítima defesa ou naquele em que o ato for praticado
no exercício normal de um direito.
Tolhe-se por exemplo, os meios de subsistência de uma ~essoa,
por despedi-la do emprego que tinha. Quantas vezes sabe-se que isto
vai repercutir na vida do despedido com a miséria, criar uma destas
situações irreparáveis, mas está-se agindo no exercício normal de um
direito e eis porque desaparece a ilicitude do comportamento. Amanhã, para escapar-se de um perigo, para livrar-se alguém de um perigo
iminente, causa-se dano ao objeto que pertence a outrem, ou, mesmo,
e uma pessoa e eis que, aí, também, este ato que tem todos os característicos da ilicitude, vem a se escusar pela legítima defesa com que
foi praticado .
Ainda não se estudou a teoria da legítima defesa, mas está na
esfera penal e na esfera civil, tem a mesma base doutrinária .
O Direito penal, diga-se assim, tradicional, sempre exemplificou
a sua teoria da legítima defesa com o uso de uma palavra que esclarece,
muito bem, a posição deste instituto: a palavra justificativa. Costuma-se dizer que a legítima defesa é uma justificativa do crime. Hoje
cm dia, os melhores penalistas, afastam-se desta construção da justificativa. Dizem eles que a justificativa não diz bem o que seja a legítima defesa; dá a impressão de que se praticou um crime e que este
foi justificado, quando, na realidade, a legítima defesa não justifica
um crime, faz com que o crime desapareça, não na sua entidade física,
Plas na sua entidade jurídica.
Aquilo que era uma ação criminosa, desde que ocorram os extremos da legítima defesa, passa a ser uma ação lícita, o que os penalistas, como Mezger construíram, muito bem, graças à noção de
antijuridicidade do delito. Disse ele, que, entre os vários elementos do
delito, a ação, a tipicidade, o evento, etc., figura um que é o seu
elemento formal e que se chama antijuridicidade. Todo crime viola
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a lei, todo crime infringe o direito objetivo e esta infração é a antijuricidicidade.
Ora, o que acontece no caso da legítima defesa é a antijuridicidade que desaparece. Um elemento essencial à configuração do delito,
a saber, violar a lei penal, desaparece em conseqüência de um caso de
exclusão, que é, no caso, a legítima defesa. E por que desaparece?
Por defender-se, resguardar-se a própria vida, os próprios bens; é um
direito do homem e aquele que pratica qualquer ato, tendo esta finalidade de defesa, não pode estar infringindo o direito objetivo, e sim
respeitando e, até, cumprindo os seus comandos.
A ação de quem se defende ajusta-se à lei em vez de infringi-la,
de maneira que, o que desaparece é a antijuridicidade do delito.
Esta explicação, que é perfeitamente lógica e aceitável, e que se
encontra em grandes penalistas, é uma explicação que convém, também, à construção da legítima defesa, dentro do Direito civil.
Que é a legítima defesa, como causa de exclusão de ilicitude
de um ato?
E, fundamentalmente, o exercício de um direito .
Todo homem tem o direito de se defender; a todo homem compete, como uma emanação de sua personalidade, o direito de praticar
os atos que preservem a sua vida e os seus bens. Isto é como um
complemento dos direitos da personalidade, os quais são direitos vivazes e que devem, por conseguinte, autorizar ao homem certas atividades conservatórias .
Assim como não adiantaria nada que se dissesse a um homem:
tens a propriedade deste prédio, mas não podes fazer nada para pôr
esta propriedade em ação. Também, nada adiantaria quando se dissesse a alguém: tens direito à vida, mas nada podes fazer para defendê-la.
O mesmo pode-se dizer quanto ao direito à integridade corpórea
e quanto a todos os outros direitos da personalidade.
De modo que, defender-se, nada mais é do que o aspecto ativo
dos direitos da personalidade. Porque os tem, o homem se defende e,
portanto, quando atacado, não faz mais do que aplicar uma atividade
correspondente ao seu direito objetivo.
Graças a isso, desde que um ato seja praticado em legítima defesa, não se pode mais reconhecer, neste ato, os extremos da ilicitude. A
ilicitude desaparece, pois que o homem está exercendo um direito e
o exercício deste direito faz desaparecer aquilo que constitui a infração
do dever jurídico, o que os romanos já exprimiam num de seus brocardes: ninguém lesa a outrem, quando está usando do que é seu,
qui suo jure utitur neminem laedit.
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O Código Civil distingue duas espécies de casos de exclusão
da ilicitude: a legítima defesa e o exercício do direito, mas, como
5C acaba de ver, doutrinariamente, pode-se reduzir a um só, pois,
que a legítima defesa não é outra coisa senão o exercício de um
direito.
Mas compreende-se que o Código tenha enunciado em duas
alíneas diferentes, os casos, a bem da clareza que deve possuir sempre um documento legislativo.
Pode, porém, acontecer, que o homem, ao exercer o seu direito,
não tenha em vista tirar os proveitos que o seu direito traz, mas
tenha o único escopo de causar um prejuízo a outra pessoa.
Um exemplo elementar. Um homem é vizinho de outro e
resolve, construir a sua casa de modo a tirar a vista ou a luz do
prédio de seu vizinho. A implantação da casa, feita daquele modo,
não tem por fim trazer nenhum benefício ao proprietário que a
constrói, mas tem o único escopo de prejudicar o vizinho .
Eis um caso em que o exercício do direito não tem outro fim
senão o de prejudicar a outrem.
Outro exemplo, que se pode encontrar, já não tanto com o
fim de prejudicar o vizinho, mas com um fim anti-social, pode ser
dado por este, que hoje, diante da legislação do trabalho, não é
mais possível, mas cita-se o exemplo, porque preocupou muito os
tribunais: sabendo que os operários sindicalizados são operários,
habitualmente, mais zelosos dos seus interesses do que os outros,
um patrão toma a decisão de nunca admitir operários sindicalizados.
Está ele no exercício de um direito, qual seja o de empregar quem
Ele bem quiser, mas, em vez de lançar mão deste direito que a lei
lhe faculta, ele lança mão de tal direito para assegurar-se de empregados que não tomem precauções que a própria lei justifica .
Tem-se, portanto, freqüentemente, na vida social, casos em que
uma pessoa traz prejuízo à outra no exercício de um direito, mas
o exercício deste direito, em vez de se fazer para aqueles fins, em
vista dos quais, o direito foi tutelado pela norma, é feito, ou com
o escopo de prejudicar a outrem, ou com uma finalidade manifestamente anti-social.
Deve-se, então, perguntar, se dentro desses casos, cumpre
manter o princípio de que o exercício do direito tolhe a ilicitude do
ato, ou se, pelo contrário, em tais casos, apesar do exercício do
direito, a atividade é ilícita.
Este é que é o problema que se conceitua sob o nome de problema do abuso do direito .
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Saber se é possível um abuso de direito e se o abuso do direito
é reprimível, como se se tratasse de um ato ilícito .
Recapitulando-se pode-se dizer que o ato ilícito é a violação de
um dever jurídico, mas há casos em que a ilicitude desaparece: são
aqueles em que o autor do ato lesivo pratica o ato, exercendo o seu
direito.
Há ocasiões em que o autor do ato, o agente, ao exercer o seu
direito, não o faz, tendo em vista as finalidades normais do direito,
mas sim, tendo em vista um fim, que ou é de simples malícia para
com outrem, ou é claramente anti-social. Pergunta-se, então, nesses
casos, deve-se também, entender que o exercício do direito, nestas
condições, constitui um abuso do direito?
Esse é o problema.
Encontra-se nas fontes romanas uma passagem, que os autores
medievais transformaram em brocardo, segundo a qual, malitia non
est indulgenda, não deve existir indulgência para com a malícia e
este parece ser, justamente, um dos princípios gerais do direito, um
desses princípios fundamentais, que jazem no seio da ordem jurídica
e que inspiram muitas normas institutos.
Ora, se considerar-se o exercício do direito, mesmo quando ele
tem o escopo puramente malicioso, está-se colocando o direito em
contradição consigo mesmo. Está-se colocando o direito de um
indivíduo em contraposição com as finalidades da ordem jurídica
ou, por outra, está-se fazendo do direito um instrumento da injustiça.
Nesse sentido é que os antigos formularam aquela epígrafe, tantas
vezes invocada, summum ius summa iniuria. ( *)
Que atitude se deve tomar perante o problema do abuso do
direito?
Esse assunto pode ser examinado sob dois aspectos. Sob um
ângulo histórico e filosófico e sob uma feição dogmática, sob um
aspecto positivo .
O estudo histórico e filosófico da questão atinge, em primeiro
lugar, a evolução do conceito de abuso ao longo da evolução jurídica
dos povos, e depois as várias teorias que foram sugeridas pelos
escritores para explicar e justificar o abuso; a seguir, o exame dogmático vai revelar qual é a doutrina do abuso do direito, que se deve

* Esta frase, tantas vezes repetida, é atribuída a Cícero, mas
este, em de ojjiciis (I, 10, 33), apenas a reproduz, ligeiramente modificada de seu originai, tachando-se de muito surrada, já em seu
tempo, ao dizer que se traduzia como jactum est iam tritum sermone
proverbium, pois seu autor fora Terentius, como se vê de Heauton
Timorumenos, IV, 796. Exi.ste, até mesmo, preciosa dissertação de
Stroux (Leipzig, 1926), a seu respeito.
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considerar compatível com nosso Direito civil, por conseguinte, pode
ser aplicada aos casos singulares.
A primeira coisa que se deve reconhecer, é que a idéia do
abuso do direito tem sido inseparável da evolução jurídica dos
povos. Por um proc~sso ou por outro, sempre, as legislações e a
doutrina descobrem um processo para atualizar as normas jurídicas
que envelhecem.
A norma jurídica é, por sua natureza, de lenta transformação.
Só nos Estados modernos, em que o poder executivo se atribuiu,
também, funções legislativas, é que a norma jurídica perdeu esta demorada estabilidade, que sempre foi característica do seu processo
de atuação.
No sentido antigo, especialmente, a norma jurídica muda muito
lentamente, e, como é natural, sente-se que a necessidade da mudança se torna bastante geral e fere a consciência do legislador.
Verifica-se um desajustamento entre a norma e as novas situações que a vida vai oferecendo, desajustamento este que salta aos
olhos do juiz. No momento em que o juiz vai resolver a controvérsia e aplicar a norma jurídica como norma de composição, sente
que, se aplicar a norma jurídica tal qual é, ele vai, muitas vezes,
contrariar as finalidades gerais do direito.
Que faz, então, o juiz? Lança mão de um expediente ou de
outro para reacomodar a norma ao caso que se depara ao seu julgamento.
São conhecidos os grandes expedientes que fizeram o triunfo
do Direito romano, e que foram expedientes de reajustamento da
ordem jurídica aos novos casos engendrados pela vida social.
O direito honorário é o maior exemplo destes expedientes, e a
aequitas nada mais é do que um conceito puramente filiado a isso,
que hoje se chama a doutrina do abuso do direito.
E um mecanismo de reacomodação do direito. Os grandes jurisconsultos, que nas suas respostas deram o triunfo à aequitas sobre
os princípios estritos do Direito civil, todos eles, foram os primeiros
teóricos do abuso do Direito.
Entre eles, o sumo jurisconsulto Servus Suplicius Rufus, que
é realmente, o que se poderia chamar o pai da doutrina do abuso
do direito antigo .
Pois bem. A doutrina do abuso do direito nunca apareceu formulada como tal no Direito romano, porém, estes dois expedientes,
a aequitas e o ius honorarium, processavam a reacomodação constante
da norma jurídica aos vários casos que se iam apresentando aos
magistrados.
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De sorte que, a doutrina se praticou, embora não fosse for·
mulada.
No direito medieval, surge, pela primeira vez, um problema que
os romanos desconheceram. E' o problema do ato emulativo.
Já se sabe o que foi a vida medieval, o ambiente da emulação
por excelência. A rixa, a briga, a altercação, é a substância da vida
medieval. Brigas de vizinhos, brigas de barões, brigas de corpora·
ções, no seio das sociedades; brigas entre o poder temporal e o poder
espiritual. Todas as formas de alterações, a sociedade medieval ca.
nheceu, como não podia deixar de acontecer numa época de consi·
derável atrofia do Estado .
E aí que, pela primeira vez, os juristas têm conhecimento deste
problema: o exercício de um direito com o fim de prejudicar a
outrem. O direito como elemento de emulação.
Entende·se, por emulação, o exercício de um direito com o
fim de prejudicar a outrem. Quer dizer, que em vez de ter o fim
de tirar para si um benefício, o autor do ato, tem em vista causar
prejuízo a outrem.
O exemplo fundamental do ato emulativo, encontra·se no tra·
balho de Pistoia que, respondendo a uma consulta, relata a abertura
de uma janela na parede de um edifício, feita com o simples objetivo
de olhar para dentro de um convento de freiras.
Respondendo à consulta, Pistoia, não deixa de invocar o exem·
pio romano, pois sabe·se que o Direito medieval foi todo cdnstituído
em glosas e comentários ao Direito romano, mas estas glosas e
comentários à norma romana, servem apenas de mote. O juriscon·
sulto medieval, com toda a liberdade, inventa sobre aquelas as teorias
que deseja. De maneira que, Pistoia, responde o problema, dizendo:
malitia non est indulgenda.

No caso, tratava·se de um tema vexatório. Era, como diz o juris·
consulto, apenas, por um fim de curiosidade. A doutrina do ato
emulativo, formulada por Pistoia, passou às obras de todos os juris·
consultas medievais. O Direito medieval, portanto, tinha como norma
que o ato emulativo não deve ser amparado e, então, se tem a
primeira representação da doutrina do abuso do direito.
O abuso do direito considerado, apenas, no seu elemento subje·
tivo. O que caracteriza o abuso é o fim de prejudicar a outrem.
Colocado diante de um ato que, antes, não ampara o direito de
uma pessoa, mas que prejudica a outra, que faz o magistrado?
Investiga o animus, pesquisa a intenção com que o ato foi feito. Se
a intenção foi de prejudicar o ato se suprime; se a intenção foi de
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tirar um benefício para si, até mesmo com prejuízo para outro, o
ato deve ser mantido.
Esta doutrina, que desfrutou a maior voga durante a Idade
Média, como nos primórdios dos tempos modernos, deslocou-se consideravelmente, com a vida de hoje. Deslocou-se por dois motivos:
primeiro, por um princípio de ordem técnica - é quase impossível
saber-se quando o ato foi praticado com emulação; além do que,
é sempre muito difícil conhecer-se os estados de espírito, mesmo
quando estes estados se traduzem em atos concretos: segunda razão,
é que os conflitos emulativos, tão comuns na Idade Média, são
raros no direito de hoje.
Conhecem-se alguns casos. Conhece-se, por exemplo, na jurisprudência do trabalho, um interessante exemplo de ato emulativo.
Nas proximidades de uma fábrica de balões, alguns vizinhos, que se
sentiam prejudicados com as atividades da fábrica, que se incomodavam com os gases e outras atividades técnicas, tiveram a idéia de
levantar, dentro de seus próprios imóveis, postes e grade pontiagudas, onde os balões com muita facilidade, se espetavam, o que é
um exemplo claro de ato emulativo.
Assim, apontam-se alguns exemplos, mas são tão raros e todos
eles tão pitorescos, que nem há motivo para que se considere possam
eles ser regra fundamental, como a que se precisa construir a respeito da legitimidade do exercício lesivo do direito.
Nos grandes códigos modernos, é interessante observar que só
o código alemão recebeu a regra da proibição do ato emulativo.
Esta foi uma inovação que contrariou toda a sistemática do B.G.B.
Já o Código estava pronto e a doutrina do ato emulativo, que tinha
sido muito debatida, estava posta de parte, quando, na última. votação do projeto, no Reichstag, foi incluída a proibição dos atos emulativos, que destoou da sistemática de tal código.
Entre nós, parece certo que o dispositivo não tem a menor
vigência. Nenhuma disposição do código civil brasileiro pode ser
tomada como autorizando a recepção da doutrina do ato emulativo. ( *) Mas isso não quer dizer que os atos, porventura, praticados
com o único fim de prejudicar a outrem, não caiam, no nosso direito,_

* Meses mais tarde, chegou o Autor a admitir que o art. 160,
I, do Código Civil, segunda parte, amparava as restrições ao ato
emulativo, visto c·omo, por um lado, não é, não constitui, a rigor,
exercício regular de um direito nem, por outro, deixa de praticar-se
com o intuito de prejudicar outrem, embora sem feitio exclusivo,
como se contém na cláusula- wenn sie nur den Zweck haben kann,
einen Andern Schaden zuzutragen - do § 226, do Bürgerliches Gesetzbuch, a que faz alusão o texto acima·.
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debaixo de um mecanismo repressivo. Somente não é a doutrina do
ato emulativo; é a doutrina do abuso do direito, que posteriormente
àquela se desenvolveu.
Vejam-se, então, as outras doutrinas propostas. Cada autor
conceitua de um modo o problema do abuso do direito, e, para cada
um, abuso do direito é uma coisa.
A primeira é de Planiol, contrário à doutrina do abuso do direito. Mas ele joga com um simples efeito de palavras. Diz que
há contradição na expressão abuso do direito. Ora, isto é um jogo
de palavras. Todos compreendem, muito bem, o que quer dizer
abuso do direito.
Abuso do direito é o exercício de uma atividade que, formal~
mente, entra nos direitos do agente, mas que está sendo exercida
com um fim que não é aquele que a norma jurídica tinha em vista,
quando protegeu aquela atividade.
Nisto não há nenhuma contradição. Tem-se o direito de corrigir um filho e se tem o de aplicar até castigos corporais, mas
todo mundo sente, que, deste direito, pode-se abusar, quer dizer,
praticando os atas que o direito autoriza praticar, pode-se ir além
dos limites do seu exercício. Planiol não faz mais do que um jogo
de palavras. E' o mesmo que se verá no Direito penal, onde há quem
se insurja contra a expressão excesso de legítima defesa.
Veja-se, agora, as várias teorias que se propuseram para explicar
o abuso. A primeira, a que parece bem interessante, é a teoria que
se poderá chamar do equilíbrio.
Dizem aqueles que a preferem que a idéia do abuso do direito
se coloca, principalmente, quando alguém, para exercer o seu direito,
S obrigado a prejudicar o direito de outrem. Tem-se, então, um conflito entre os dois direitos, e esse conflito que tem de ser resolvido
juridicamente, precisa de um critério, critério esse que deve ser o de
um equilíbrio.
Onde está o equilíbrio? Poderá assim construir-se o direito dG
seu titular, para ser exercido, entra em conflito com o de outm,
é porque se é devedor deste outro. Quando se venda uma Gerta
mercadoria e outrem vende a sua, e se, graças ao êxito do negócio,
esse outrem não realiza o negócio, não há conflito de direitos. Os
direitos são paralelos; há prejuízos sem que as ações se anteponham.
Para que haja conflito, é necessário que o direito da outra pessoa corresponda a um dever jurídico e se infrinja este dever jurídico,
porque está-se exercendo um direito que se tinha.
Entre vizinhos se tem o dever de respeitar a propriedade alheia,
mas se tem também, o de gozar da propriedade. O que acontece
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é que, muitas vezes, para esse gozo da propriedade, praticam-se
certos atos, que redundam em infringir o dever de respeitar a propriedade alheia como, por exemplo, si eu resolvo aprender canto e,
pelo exercício do meu direito, desrespeito ao dever de não perturbar
0 sossego do vizinho.
O abuso do direito se configura, então, aí,
quando, para exercer um direito, se viola um dever jurídico de muito
maior importância.
Mas, isto que é uma interessante explicação da doutrina do
abuso do direito, não é um critério; não é um critério para saber-se
em que casos há o abuso, porque, se precisaria fazer uma medida
que dissesse, com clareza, quando é que se pode exercer o tal direito
e quando é que se deve respeitar o dever, tal direito, não podendo
deixar de estar sujeito às flutuações mais várias, não se poderá construir sobre ele uma dogmática apreciável.
Outra teoria, que merece atenção especial, pois parece ser
aquela que se coaduna com o direito positivo pátrio, deve-se ao
Saleilles e é interessante observar que Saleilles a desenvolveu no seu
livro sobre a teoria das obrigações. Saleilles construiu a teoria do
seguinte modo: para compreender-se bem o que é abuso do direito,
precisa-se partir de que o direito tem sempre uma finalidade, em
razão da qual, a norma jurídica o protege.
Por que razão se protege o pátrio poder? Para que o pai eduque
o filho. Por que razão se protege a livre concorrência? Para que as
empresas, as firmas, possam, cada uma delas, servir melhor ao público e obter maiores lucros. Por que razão se dá ao patrão o direito
de admitir e despedir empregados? Para que escolha melhores empregados e assim por diante.
Todas as situações jurídicas, que se conceitunm como direito
subjetivo, são reconhecidas e protegidas pela norma, tendo em vista
uma finalidade, que se poderá chamar, a finalidade econômica e
social do direito.
Todas as vezes em que o direito é exercido, segundo estas finalidades, está dentro de seus quadros teleológicos.
Acontece, porém, que o titular de um direito, em vez de exercê-lo no sentido destas finalidades, o faz no sentido de finalidade
contrária, contrastando, expressamente, com a finalidade para a qual
o direito foi instituído.
Tem-se, então, o exercício anti-social.do direito e este exercício
anti-social é que se conceitua como abuso do direito.
Abuso do direito nada mais é do que o exercício anti-social do
direito.
Vejam-se alguns exemplos. Tome-se logo o mais simples, o do
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pai que usa do pátrio poder, não no interesse da educação do filho,
mas no interesse de sua própria situação financeira ou, apenas, para
satisfazer os seus instintos de crueldade. Aí se tem o abuso do direito,
porque o pátrio poder está sendo exercido de um modo anti-social.
Outro exemplo pode-se encontrar na teoria do contrato. Na
faculdade de admitir e demitir empregados, como, quanto a não
admissão de empregados sindicalizados. De maneira que, note-se,
também, a respeito deste exemplo, este interessante movimento evolutivo, que explica o que a princípio se dizia que, quase sempre,
depois de um ato ser reprimido pelo abuso de um direito, não tarda
que uma lei nova venha consagrar a sua proibição, quer dizer, o
abuso do direito tem muito este papel técnico, de antecipar as inovações, porque vai revelando, através da atividade dos magistrados, o
desajustamento entre a norma jurídica e as novas situações apresentadas pela vida.
O legislador, tomando conhecimento do desajustamento, não
tarda a consagrar numa norma nova a proibição que o magistrado
tinha feito algumas vezes, lançando mão da doutrina do abuso .
Mais um exemplo: é o da concorrência desleal. A livre concorrência é a regra apoiada pelo direito objetivo, mas não tarda que
alguns concorrentes tornem a concorrência desleal, prevalecendo-se
da liberdade de comércio, não para aqueles fins, em vista dos quais,
ela foi instituída, e sim, apenas, para prejudicar o comércio e seus
concorrentes, fazendo-se assegurar, depois, o regímen de monopólio.
f.:: o caso do dumping. As medidas de concorrência, a preço vil, graças
ao que, um concorrente, financeiramente forte, vence aqueles que
não podem agüentar muito tempo o regímen de tal preço .
Outros exemplos pode-se citar a cada passo, da aplicação da
teoria do abuso, segundo a conceituação de Saleilles.
No Projeto do Código Civil Brasileiro, a emenda da Câmara
centralizou a teoria, como poderá ver-se pela leitura do art. 160, do
mesmo Código. Na expressão exercício regular, quer dizer, que se
considera estar tolhendo a ilicitude um exercício regular do direito
adquirido, não tolhendo o exercício irregular.
O exercício irregular é o abuso do direito e o que se considera
por exercício irregular, é, justamente, o exercício anti-social, quer
ruzer, o exercício que contraria as finalidades, em vista das quais, o
direito foi instituído.
Todos os casos de atos emulativos, que se poderiam imaginar,
que ficam sem repressão, estão nitidamente suprimidos pela forma
lata da teoria do abuso, porque todos eles são casos de exercício
irregular.

CAPíTULO

XXIX

DEFESA DOS DI·REITOS. - LESAO DO DIREITO
E RESPONSABILIDADE

Terminado o estudo dos fatos jurídicos, tanto dos atos jurídicos como dos atos ilícitos, será, agora, examinada a defesa dos
direitos.
Volta-se à distinção já anteriormente feita entre as faculdades
jurídicas e os direitos subjetivos. Recorda-se do que diferencia uma
de outra categoria.
Nos direitos subjetivos, se tem uma pretensão do titular a que
se contrapõe o dever jurídico de outrem, enquanto que, nas faculdades jurídicas, se tem, apenas, o poder do titular de produzir, graças
a um ato seu de vontade, certos efeitos jurídicos.
Ninguém tem um dever contrário à faculdade jurídica e de cuja
observância depende a realização da faculdade. Esta, independe,
por completo, de outro; é uma atribuição nossa, um poder que se
tem de produzir efeitos jurídicos, e, por essa razão, alguns autores,
chamaram às faculdades jurídicas, direito potestativo.
Nas faculdades jurídicas, não se pode conceber um ato de outrem
que viole a faculdade jurídica que se tem. A faculdade que se tem,
por exemplo, de testar ou não testar, de casar ou não casar, de
fazer ou não fazer um contrato, é faculdade que depende, exclusivamente, de cada um, e não se pode imaginar que alguém, por um
ato seu, lese tal faculdade.
Dir-se-á, entretanto que pode alguém tolher a liberdade, de tal
modo que não se posse testar. E verdade, mas aí não é a faculdade
jurídica, de testar, que está sendo lesada: é a liberdade, é o direito
subjetivo.
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A liberdade que, como se sabe, é um dos direitos da personalidade, não constitui, de modo algum, faculdade jurídica, e, sim, direito
subjetivo, pois, que a este se contrapõe um dever. Pelo contrário,
os direitos subjetivos são, todos eles, como já se viu, suscetíveis de
violação. Ao direito que tem o titular, contrapõe-se o dever de
outrem, mas basta que esse outro não cumpra o seu dever, para que
o meu direito, imediatamente, esteja ferido, imediatamente, esteja
desrespeitado por um ato de violação. Este estado de desrespeito em
que um direito subjetivo se encontra, quando o dever jurídico correspondente não observado, chama-se lesão do direito.
Quando é que existe lesão do direito? Existe todas as vezes em
que, o direito de alguém é frustrado pela circunstância de não ser
cumprido o dever jurídico que a ele correspondia.
Veja-se alguns exemplos: o credor de uma certa quantia não
é pago pelo devedor; o devedor deixou de satisfazer o dever jurídico
que lhe tocava. Resultado: o direito de crédito entrou em lesão.
O proprietário de um objeto, de um móvel ou de um imóvel, tem
direito a que todos membros do consórcio social, respeitem a sua
propriedade e se abstenham de se imiscuir no que lhe pertence. Mas,
eis que alguém, pelo contrário, deixando de cumprir este dever de
abstinência, interfere na coisa alheia, entra na casa ou se apodera
do móvel, que pertence a outro. Instantaneamente o direito de propriedade entrou em lesão, porque o dever de abstinência que a ele
corresponde foi desrespeitado.
Terceiro exemplo: todos têm direito à sua integridade física. à
honra ou à liberdade sexual. Eis que alguém desrespeita esse direito,
não cumprindo o dever, que tem, de abster-se de todo ato atentatório
destes bens. Ocorre lesão ao direito da personalidade.
Esta noção de lesão do direito, é fundamental para compreender-se bem o tema que se passará a estudar, o tema da defesa dos
direitos.
Sempre que se verifica uma lesão do direito, isto é, sempre que
se infringe um dever jurídico correspondente a um direito, qual é a
primeira conseqüência que daí advém?
Já se sabe: nasce a responsabilidade.
A responsabilidade é, essencialmente, um resultado da infração
de um dever jurídico e, que é a responsabilidade em si? E' um dever
jurídico de quem lesou o direito para com a pessoa lesada e tendente
a compensar a lesão que se verificou. Portanto, o primeiro efeito,
que nasce de uma lesão do direito, é uma responsabilidade, ou seja,
da infração de um dever jurídico nasce logo um outro dever jurídico.
O dever jurídico primário esboroou-se pela infração e, no lugar
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deste, surge um outro, um dever jurídico secundário, sucessivo, derivado, cuja direção é esta: compensar uma lesão que se verificou.
Assim, por exemplo, o vizinho desrespeita o dever que tinha de não
entrar no prédio de outrem. Infringe o dever jurídico originário, e
que nasce dessa lesão do direito? Nasce a obrigação para ele, de
indenizar do prejuízo, que causou. Este segundo dever jurídico,
que toma o lugar do primeiro, e que nasce da lesão, é uma respono;abilidade. O empregado, que contratou a prestação de seus serviços
durante um ano, resolve suspender tal prestação, não cumpre mais
a sua obrigação, viola o seu dever jurídico primário, que assumira
em conseqüência de um contrato. Lesa o direito e que aparece, então,
para o lesado? O direito a que lhe pague uma indenização. Esta
indenização é o dever jurídico secundário, a responsabilidade a que
está adstrito para outrem pela lesão que foi causada.
Há a lesão do direito e surge o dever de indenizar a responsabilidade. Essa responsabilidade pode ser satisfeita espontaneamente
pelo indivíduo que lesou o outro e, isto, é de todos os dias. Aluga-se
uma casa que pertence a alguém e compromete-se o locatário a
morar nela, durante um ano, mas, no fim de três meses de estar
morando nela, arrepende-se e, que se faz? Lesa-se o direito mas já
se sabe que se é obrigado a pagar uma indenização correspondente
ao período que se deixou de morar na casa, então, não se espera
que seja constrangido ao pagamento da indenização. Satisfaz-se logo
a responsabilidade que surgiu por este desrespeito do dever contratual. :B uma maneira espontânea de satisfazê-la.
Mas acontece que, muitas vezes, aquele que lesa o direito de
outro não quer, espontaneamente, satisfazer a responsabilidade, que
daí lhe advém e, então, que acontece? Eis a segunda conseqüência
da lesão do direito: nasce para o indivíduo lesado, um direito especial,
que se chama direito de ação ou, simplesmente, ação.
Que é a ação?
A ação é a faculdade que tem um indivíduo de exigir do Estado,
que faça o autor de uma lesão do direito cumprir a responsabilidade
que daí lhe adveio.
Aí se tem uma noção de ação que satisfaz ao primeiro exame
do caso. A ação é esta faculdade, que se temos, de pedir ao Estado
que faça o autor da lesão do direito, cumprir, satisfazer, a responsabilidade, que desta lesão lhe adveio. Desde o momento em que,
portanto, se sofre uma lesão do direito e que verifica-se, por conseguinte, existir uma responsabilidade em nosso favor, se não se vir
o responsável cumprir, espontaneamente, a responsabilidade, é claro,
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apela-se para o direito de ação. Apela-se, isto é, pede-se ao Estado
que faça o responsável satisfazer conosco a sua responsabilidade .
Note-se, a propósito da ação, haver vários aspectos de que se
precisa estar bem consciente .
Em primeiro lugar, o direito que alguém faz valer, por meio de
uma ação, nunca é o seu direito originário. E' o direito derivado,
que resulta de uma lesão. Ninguém move uma ação para fazer valer
aquele direito que, inicialmente, se constituiu entre ele e o seu devedor. Move-se a ação para fazer valer o direito secundário, que derivou
da lesão do primeiro .
Sem lesão do direito, não há ação e a ação tem portanto, este
conteúdo: o direito que nasce da lesão. Contrata-se os trabalhos de
um professor, que se obriga a ensinar uma matéria, durante certo
tempo, e o professor não cumpre o contrato: há ofensa por uma
lesão do direito, mas qual é o direito que se leva ao Estado para que
este faça observar? Não é o direito às aulas do professor, direito
originário; é o direito à indenização, que o professor está obrigado
a pagar em conseqüência da lesão, que se cometeu.
Nunca uma ação visa a levar a juízo o direito originário; é
sempre o direito secundário, que nasce da lesão jurídica.
Se já se houvesse estudado o processo romano, essa lesão já
estaria, naturalmente, radicada no espírito, pelo estudo da fórmula
ào processo romano, porque, naquela que o magistrado dava às
partes ou lhes apresentavam uma demanda, o direito originário só
vem mencionado, às vezes, como pressuposto, o que vem mencionado, realmente, como objeto principal, como pretensão das partes,
como aquilo que os romanos chamavam o intentio, é o direito resultante da lesão, o direito derivado. Um exemplo. Fórmula da reivindicatio, a ação por meio da qual, alguém, entendendo a sua propriedade ofendida por uma pessoa, resolve reclamar ao juiz, que lhe
reintegre no pleno exercício de sua propriedade. Diz o autor, dirigindo-se ao juiz: Si paret fundum capenatum Auli Augeri esse ex iure
quiritium nisi Numerium Negidium, Aula Augero arbítrio tua restituat,
tanta pecuniae iudex quantae ea res erit, Numerium Negidium condemnato, si non paret absolvito.
Vê-se aí, qual é o conteúdo fundamental desta fórmula: não é,
de maneira nenhuma, o direito de propriedade, é o direito a tanta
pecuniae, é o direito à indenização, que resulta da lesão. O que se
leva perante o Estado para fazer valer, não é o direito de propriedade; o que se pede ao magistrado, é a indenização, naquela prestação que substitui o dever jurídico primitivo, que é o dever jurídico
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sucessivo e por conseguinte, toma o seu lugar. A essa observação,
cumpre agora acrescentar uma exceção .
Há alguns casos em que se leva a juízo o próprio direito originário, em vez de levar-se o direito oriundo da lesão. Quando e isso?
E' quando não se quer uma indenização contra ninguém, e pretende-se, apenas, verificar se se tem ou não um direito, porque se está
em dúvida a respeito.
rez-se um contrato, e nem uma, nem outra parte tem muita
certeza se o contrato é válido. Pensa-se que é, mas a outra parte
entende que não é; não chegou ainda o momento de cumprir-se o
contrato, de maneira que ainda não se verificou a lesão do direito.
A exigência só se dará daqui a três meses; pretende-se que não
se é obrigado; pretende um lado que o outro é obrigado.
Num caso destes, pode-se levar a juízo o direito apenas para
que o juiz diga se há ou não há o direito. Ele não condena ninguém,
apenas, reconhece a existência ou inexistência do direito.
Diz-se, então, que a ação proposta teve um fim de simples
acertamento e a esta ação se dá um nome especial - chama-se
declaratória. Ação declaratória é, portanto, aquela que se propõe
para obter do juiz uma sentença de mero acertamento, isto é, uma
sentença em que se diz de um direito existe ou não existe.
Além das ações declaratórias tem-se algumas ações que não se
fundam numa lesão do direito. São ações que tendem a obter uma
sentença constitutiva. Que é isto? É simples.
Há casos em que um ato jurídico só pode ser praticado se o
juiz nele tomar parte se pede a participação do juiz, no ato, para
que este se possa consumar.
Tem-se, então, a participação do juiz, cujo objetivo é, apenas,
apreciar o ato jurídico. Exemplo: quando se procede à divisão de
um imóvel ou se quer determinar qual a linha divisória entre uma
fazenda e a do vizinho, promove-se a ação demarcatória. O Juiz
não condena ninguém; não houve lesão do direito, também, não se
limita a reconhecer um direito, diz que a linha divisória passa por tal
ou q;J~l lugar.
Esta atuação do juiz, nós chamamos de sentença constitutiva.
De maneira que as sentenças que se pode obter de um juiz,
são sentenças de condenação ou são sentenças constitutivas, ou são
sentenças declaratórias .
Nas sentenças de condenação há, como pressuposto, uma lesão
do direito e se pede ao juiz que ordene a satisfação da responsabilidade. Nas sentenças constitutivas, a intervenção do juiz é necessária
para· que um ato ou fato se complete, como nas divisões dos prédios
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comuns, etc. Nas declaratórias, finalmente, apenas, se pede ao JUIZ
que diga se uma determinada responsabilidade existe ou não existe.
Segunda observação que se precisa fazer, a respeito da ação,
é de que a ação sempre se dirige contra uma pessoa. Que pessoa?
A pessoa autora da lesão. Até mesmo quando o direito lesado fosse um
direito absoluto, um desses direitos, que se dizem quando prevalecer
erga omnes. Quem é o devedor do direito de propriedade? O devedor
no direito de propriedade, como de um modo geral, em todos os
direitos absolutos, são todas as pessoas que se encontram na sociedade. Todas estão, por igual, obrigadas a respeitar o privilégio do
titular, mas a ação que se faz no direito de propriedade não é dirigida contra todos, é dirigida contra um. Contra quem? Contra aquele
que lesou o direito de propriedade, de modo que, no momento em
que se move a ação, mesmo os direitos absolutos, sofrem uma personalização.
Eis, porque, mesmo as ações que se chamam reais, sempre são
dirigidas contra uma pessoa, contra a pessoa que está lesando o
direito. Curioso é ver-se, a cada passo, que professores e autores
de Direito romano, dizem que nas ações in rem não se falava na
pessoa e nas ações in personam se falava. Isso não é bem verdade.
Foi visto na fórmula acima citada, Numério Negídio como réu.
Por que aparece ele? Porque é o autor da lesão de Aulo Augério.
Sempre há personalização, mesmo quando as ações resultam de um
direito absoluto .
Finalmente, última observação é que, em alguns casos, já se
sabe, a responsabilidade resultante de uma lesão do direito, tem
como objeto a mesma coisa a que o direito visava e, em outros
casos, tem por objeto um equivalente. De maneira que, nesses casos,
o dever originário e o sucessivo, que se chama responsabilidade, têm
idênticos objetos. Em outros casos, pelo contrário, a responsabilidade tem por objeto o equivalente, como no caso do devedor de
serviços, que não presta os serviços e que vai ser responsável, não
pelos serviços em si, mas por uma quantia correspondente a tais
serviços, que se chama o id quod interest. Há casos em que uma ação
mira o idem, a própria coisa, que é o direito originário, e há casos
em que a ação visa ao equivalente.
Quando é que a ação visa o idern? Veja-se alguns exemplos:
o caso da reivindicação. É um caso em que mira o idem, no direito
moderno. Se alguém leva o objeto para sua casa o que se pede na
ação é o próprio objeto. Alguém vende um imóvel e não quer entregar: a ação pedirá o imóvel. O Direito romano, nesses casos,
visava ao equivalente. Casos em que se vira ao equivalente n:io se
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contam, até mesmo na responsabilidade, na ação de reivindicação;
quando a coisa que deveria ser entregue se destruiu, a prestação de
um facere, não se podendo constranger alguém a fazer alguma coisa,
constrange-se ao equivalente. São as características principais da
ação.
1. 0 - a ação não faz valer o direito originário e sim o direito
derivado da lesão; 2. 0 - a ação mira sempre uma determinada
pessoa, mesmo quando o direito originário, é um direito absoluto,
porque há sempre um autor da lesão a quem a ação se dirige;
3. 0 - a ação, em alguns casos, vira à própria coisa que o dever
originário prometia, o idem, em outros casos, mira um substitutivo
que é a prestação da responsabilidade, o id quod interest, equivalente
à prestação primitiva.
Classifique-se, ligeiramente, as ações. O estudo da classificação
das ações será feito mais detidamente no processo, mas isto não tem
nada que ver com o processo. O conceito de ação, a relação entre
ela e o direito que ela defenQ_e, pertence ao estudo do direito substantivo.
As ações podem ser reais, pessoais e mistas. As ações reais,
oriundas de um direito real, dirigem-se, sempre, contra a pessoa que
lesar o direito, mas esta pessoa pode mudar muito, porque a lesão
do direito está determinada pela coisa .
Um homem lesa o direito de propriedade, apoderando-se de
objeto e vende-o a terceiro; pretende-se reclamar tal objeto. De quem?
Quem é que está lesando o direito? Quem está lesando. o direito é
quem está com o objeto, porque, qual é o direito? E' o direito de
propriedade, quer dizer, o direito de que ninguém interfira na coisa
que pertence ao legado. Qual a coisa? E' aquele objeto x e quem
está interferindo na coisa que a outrem pertence? E' quem a está
detendo, no momento, portanto é ali que está a lesão do direito e,
eis porque, a ação é real, porque ela acompanha a res, que caminha
e a ação até se diz ambulatória.
A ação caminha com o objeto. Esta ação, como gostavam de
dizer os medievais, que aderia ao objeto, ut lepra corpori. Acompanha
a coisa e com quem estiver, aí está contra quem se vai mover a ação.
Dir-se-á, mas isto não vai resultar em muita injustiça? Não, porque
outros foram lesados; move-se a ação contra quem estiver detendo
o objeto, este, por sua vez, moverá ação contra quem o lesou, e
assim por diante.
De maneira que, a um jurista, quando se lhe apresenta um caso
em que várias pessoas foram prejudicadas, precisa saber dissecar as
lesões dos direitos, tal qual um anatomista precisa saber dissecar os
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corpos. Precisa saber procurar neste conjunto e distinguir todas as
lesões de direito, para não deixar alguém sem satisfazer as responsabilidades a que está obrigado. Portanto, precisa-se saber a direção
das lesões para determinar as ações que podem ser movidas.
Quando é que uma ação se diz pessoal? É quando, tendo ela
partido de uma determinada pessoa, só contra esta pessoa se pode
mover tal ação. E o que acontece sempre nos casos dos direitos
relativos. Alguém, por exemplo, celebra uma compra e venda e, em
seguida, não entrega o objeto que devia, não transmite a propriedade.
A quem se vai pedir indenização? Ao vendedor.
Para completar e para compreender-se aquelas distinções de
lesão há pouco indicadas, veja-se o exemplo já fornecido. Caio levou
o objeto de Paulo e vendeu a Tício. Quais são as lesões de direitos?
Em primeiro lugar, Paulo, sendo dono do objeto, tendo um direito
real, vai tratar de uma coisa, apenas, de procurar o seu objeto. Onde
está o objeto? Está nas mãos de Tício, mas o dono é Paulo, ·Tício
é, portanto, um terceiro que está infringindo o seu dever de não
interferir na propriedade de Paulo. Este move ação contra Tício
e Tício diz: comprei o objeto de Caio, mas Caio, não sendo proprietário, não transferiu a propriedade; o que existe entre Caio e
Tício é apenas um contrato, não houve transmissão da propriedade.
O que há entre Caio e Tício é um direito pessoal, oriundo do.
crédito; é um contrato, em que o dever oriundo de uma das partes
não foi cumprido, portanto, Tício tem ação contra Caio. São lesões
oriundas de um direito relativo.
Esta propriedade que tem um titular de um direito real de perseguir a coisa nas mãos de quem estiver, é que os romanos chamavam jus persequendi e nós chamamos a seqüela, a capacidad~ de
seguir o objeto, característica do direito real.
As mistas participam das duas naturezas: da natureza das ações
reais e da natureza das ações pessoais. São só três as mistas. A
communi dividundo, a finium regundorum, ações para traçar a linha
limítrofe e a familias erciscundae, que são ações para dividir as heranças. São três ações que aparecem sempre juntas. Estas assim
figuram, por apego ao romanismo, pois, na verdade, ações mistas
são as reais .
Já se tem elementos para dizer quais as pessoas necessárias à
propositura das ações. São três. Em primeiro lugar, aquela que
sofre prejuízo com a lesão do direito, propõe a ação. Chama-se
autor, que é aquele que move uma ação. Quem pode mover ação?
Somente o titular do direito lesado? Esta seria a primeira solução~
mas ,não é a que se adota. Adota-se uma solução um pouco mais

SAN TIAGO DANTAS

383

!ata. Muitas vezes a lesão do direito de outrem, repercute no nosso
patrimônio, causa um prejuízo e se admite, então, a qualquer pessoa,
que sofra este prejuízo, possa mover ação.
O poblema de saber se uma pessoa pode ou não mover a ação,
chama-se a legitima ação ativa. A legitimidade ativa é saber se
pode mover a ação e a legitimidade passiva é saber contra quem
se pode mover ação .
A ativa pode ser geral e especial. Há certas ações que só
podem ser movidas por certas pessoas especiais. Ex.: quem pode
anular um ato anulável? Só aquele que sofre o vício da vontade; o
próprio relativamente incapaz, no momento em que adquire a sua
capacidade. Quem pode anular um casamento? Um casamento nulo,
por exemplo, por falta de consentimento dos pais? Somente os pais
em determinada época, os próprios nubentes em determinadas circunstâncias. Aí se tem casos de legítima ação especial. A legítima
ação geral é a do art. 76, do Código Civil, que diz: para propor,
ou contestar uma ação, é necessário ter legítimo interesse, econômico
ou moral. Parágrafo único. O Interesse moral só autoriza a ação,
quando toque, diretamente, no autor ou à sua família.
Contra quem se move a ação? Contra o réu. Este termo indica,
entre nós de um modo geral, aquele que se cita em juízo. É a
legítima ação passiva. A regra é esta: move-se a ação contra o
autor da lesão do direito e contra os seus sucessores universais, e
há certos casos em que os seus sucessores, a título singular, podem
também ser considerados partes legítimas do processo. Como, por
exemplo, se se diz num contrato, que a obrigação é assumida pelo
contratante e por todos os seus sucessores, a título singular ou
universal.

CAPITULO

XXX

DIREITO E AÇAO. PROVA DOS FATOS
JURIDICOS.

Continue-se o estudo sobre a ação.
Já se sabe que a ação é a conseqüência precípua da lesão do
direito. Logo que se verifica a lesão do direito, surge dela um novo
dever jurídico, que se substitui ao dever jurídico violado e que tem
como conteúdo algo. Em que consiste se este? A reparação da
lesão do direito. Algumas vezes o conteúdo deste segundo dever é
idêntico ao conteúdo do primeiro dever jurídico já violado e, outras,
pelo contrário, é um conteúdo equivalente.
Se o autor da lesão do direito satisfaz, este segundo dever jurídico, espontaneamente, compõe o dano, atende à responsabilidade,
que sob ele pesa, a lesão do direito desaparece. Pode, porém, acontecer que essa espontaneidade não se verifique, então, é que surge a
segunda conseqüência da lesão do direito, a faculdade que tem todo
prejudicado com ela, de pedir ao Estado que intervenha, para fazer
cumprir, coativamente este segundo dever jurídico, a que, com mais
propriedade, se chama responsabilidade.
Esta faculdade que todo homem tem de reclamar a intervenção
de Estado para satisfação das responsabilidades, originadas numa
lesão de direitos, é que se chama direito de ação, ou simplesmente
- ação - e, nela, que se reconhece. Uma faculdade jurídica. E'
uma faculdade jurídica que todos têm de provocar esta intervenção
do Estado.
Como se realiza a intervenção do Estado? Se se pretende reduzir à sua operação essencial, essa intervenção do Estado, que ela
se resume num provimento do juiz. O juiz através de um provimento
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seu que se chama sentença, da execução à intervenção estatal. Mas.
evidentemente, este ato fundamental, que é o ato do juiz, não pode
ser praticado sem uma série de outros que conduzam a ele e que
depois dele defluam; que no seu conjunto constiua aquilo que se
chama - o processo. O processo, então, são esses atos coordenadores, que se praticam para fazer atuar a lei, num caso determinado,
quer dizer, diante de uma lesão de direito, determinada. O direito
entra em lesão e precisa-se, agora, fazer atuar a lei, pois que, a lei
manda que se atenda a uma responsabilidade decorrente desta lesão .
Os atos que se praticam para fazer atuar a lei, é que se chamam
-processo. Note-se desde logo, que em toda a atividade processual,
há duas fases muito distintas. A primeira, visa, apenas, a conhecer
qual é, exatamente, a vontade da lei em face da lesão verificada.
Surge alguém e diz sofrer uma lesão do direito. O que a lei
manda diante desta lesão é, em primeiro lugar, que se precise saber
é se houve, realmente, uma lesão do direito; depois, se, realmente,
o que pede o autor, é o que a lei quer, naquele caso determinado.
Sabe-se que a lei é sempre uma vontade abstrata; a lei quer
que o conflito do tipo tal se componha de tal maneira, mas todas
as vezes em que ocorre um conflito, precisa-se saber se aquele conflito é, realmente, o que o legislador teve em vista na norma. Em
segundo lugar, precisa-se acertar, concretamente, se a maneira de
compor o conflito é esta ou aquela, em outras palavras, necessário
se faz concretizar a vontade abstrata da lei.
Qual é, então, o fim do processo? O seu fim, pelo menos na
sua primeira fase, na sua fase fundamental, é concretizar a vontade
abstrata da lei diante do litígio.
Esta primeira fase é a que, em processualística moderna, se
chama - processo de cognição. De onde vem este termo? Vem de
que, é em tal fase do processo, que o juiz toma conhecimento da
controvérsia e define quais são os direitos resultantes da lesão do
direito.
Geralmente o processo de cognição encerra-se por uma sentença de condenação. Pode-se usar a expressão genérica - sentença
de condenação - mesmo de absolvição é uma sentença de condenação.
De modo que, a fase inicial do processo, a fase de cognição,
visa a determinar qual é a vontade concreta da lei diante da lesão
de direito alegada. O juiz investiga, primeiro, se houve lesão do
direito, segundo, qual é a conseqüência legal desta lesão e profere,
por conseguinte, uma sentença, que ou condena ou absolve o réu,
dando, neste último caso, perda de causa ao autor.
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Terminada esta fase, surge uma outra, que dela decorre e que
a processualística denominada - processo de execução. O processo
de execução é o conjunto dos atas ordenados pelo juiz, para que a
:;,ua sentença seja cumprida, ou, por outras palavras, que as conseqüências da lesão do direito sejam feitas valer coativamente. Coloque-se isso em termos concretos, com um exemplo: um homem desrespeita, de um modo qualquer, a propriedade do vizinho. Suponha-se,
começa a construir uma casa dentro dos limites do terreno alheio;
configura-se a lesão do direito e o morador do prédio invadido pede
à justiça que a lesão do direito seja composta. Que alega? Primeiro,
que houve uma lesão do direito: uma entrada da construção alheia
em seu terreno; 2. 0 , que a lei manda compor esta lesão de direito.
De que modo? Fazendo destruir o prédio. Desde o momento em
que isso se verifica, sobre ela vai pronunciar-se o juiz, iniciando-se
o processo de coagnição; ouve-se uma parte, ouve-se a outra, discutem-se as suas pretensões, suas provas e chega-se, então, à sentença de condenação.
Suponha-se que o juiz entende, realmente, ter havido invasão
do prédio alheio e, então, ordena que o prédio seja demolido. É a
sentença de condenação.
Qual é a fase seguinte? E' a de execução, tendente a obter
aquela demolição, a qual, pode ser obtida, ou pela intervenção de
elementos sujeitos ao próprio juiz e que operem a demolição ou,
então, a demolição é feita pelo proprietário invadido e à custa do
proprietário invasor.
Esta última fase é a de execução; é a que completa a operação
judicial.
Durante este iter processual, que se desenvolve, desde o pedido
até a execução da sentença, um ponto culminante e que merece
especial cuidado da parte do estudioso, é aquele que se denomina
-- a produção da prova. Que é a prova? Ê o meio de que dispõem
as partes para estabelecer a verdade diante do juiz. O juiz não está
obrigado, por si próprio, a investigar a verdade, embora ele, diante
de certas dúvidas, que lhe ocorram, possa ordenar medidas que
tendem à esta investigação. ( *)
Quem, porém, alega perante o juiz determinado fato e determinada relação jurídica, é que tem de demonstrar ao juiz a existência
daquilo que está alegando. Diz-se ao juiz que é filho de Pedro.

* Na sistemática do Cód. de Proc. Civil de 1939 foi tal orientação modificada, cumprindo ao Juiz toda e qualquer diligência necessária à aquisição dos meios àe certeza, ainda que qualquer das partes
se omitisse a tal respeito.

388

PROGRAMA DE DIREITO CIVIL

Precisa-se provar esta alegação ao juiz, pois este não é como um
jurisconsulto, que conclui sempre em hipótese. O juiz só decide no
fato real; ele jamais profere uma decisão deste gênero: se é verdade
que fulano é filho de beltrano, a conseqüência é tal. . . Esta é a
maneira de responder de um jurisconsulto, não é a de um juiz. O
juiz tem de conhecer o fato, tem de ter certeza dele e se esta não
se produz na sua consciência, não pode ter o fato como existente.
Por conseguinte, o modo, graças ao qual, se estabelece a certeza
na consciência do juiz, constitui a prova.
Que é a certeza? A certeza é um estado subjetivo, diga-se é a
idéia que cada um tem de que um determinado fato é real.. Esta
idéia vem da consciência de um juiz para a consciência de outro,
o que convence a fulano não convence a sicrano, de modo que, a
história da prova pode ser resumida na luta entre estes dois princípios: considerar um fato provado, quando a consciência do juiz,
realmente, adquiriu a certeza, ou considerar um fato, provado,
quando dele forem oferecidas tais demonstrações, que a consciência
média de um homem deverá com ela se satisfazer.
A tendência para a subjetivação da prova, quer dizer, para só
considera um fato provado, quando, efetivamente, um juiz dele se
convenceu, e a tendência para considerar um fato provado, quando
a consciência média de um juiz deverá satisfazer-se com esta prova,
ainda que o juiz esteja decidindo, no caso, tenha de ser mais rigorosa.
Pode-se dizer que, durante toda a Idade Média, o segundo
princípio, o princípio de que um fato está provado, quando se atinge
a um certo nível de prova, foi que originou a ciência da prova. E'
esse regímen, que se chama da prova legal e a que se opõe a prova
de consciência.
O regímen da prova legal estabeleceu uma verdadeira equivalência entre determinados meios de provas e certas decisões judiciais.
Dizia-se, por exemplo, que o crime a que se aplica a pena de morte
só se pode provar com a confissão; se houve confissão, está provado;
se não houve não está.
De sorte que, o papel do juiz, o ponto de vista de sua convicção
íntima estava reduzido, só tinha a indagar se se verificou ou não aquela
prova. Se ocorreu isto, está provado o fato e sua decisão não pode
ser outra; se não ocorreu está o juiz dispensado de uma sentença
condenatória.
O estudo da prova legal é mais interessante de fazer em face
do estudo do processo penal do que dante do estudo do processo
civil. Lá é que se pode contemplar com mais clareza o regímen
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de verdadeira iniqüidade a que o regímen da prova legal levava.
A convicção do magistrado poderia ser feita, por uma série de atos
lógicos e, entretanto, lhe faltava a prova legal indispensável; outras
vezes, era sua consciência que clamava pela absolvição e, entretanto,
a prova considerada suficiente verificara-se e o juiz não tinha outra
alternativa senão condenar.
Ao regímen da prova legal sempre se contrapôs, embora de um
modo latente, o princípio da prova de consciência. As grandes conquistas do liberalismo, que, como se sabe transfiguraram o regímen
probatório, quer no crime, quer ao cível, desgastaram imensamente
o princípio da prova legal. Não o fizeram desaparecer por completo,
pode-se dizer que é dos nossos dias o estabelecimento do princípio
do convencimento do juiz.
Hoje se considera definitivamente amparada a concepção do
princípio que leva convencimento ao juiz e com os códigos de processo de 1939 e 1941, torna-se inegável que o que restava da prova
legal era quase um resíduo, um resíduo, a bem dizer, insignificante.
Por exemplo, a norma de que não se podia provar senão com duas
testemunhas. Duas testemunhas eram necessárias; em qualquer caso
uma testemunha nunca fazia uma prova aceitável. Era resíduo do
sistema da prova legal. Hoje em dia, pelo contrário, entre nós, vigora o princípio do livre convencimento do juiz.
Ora, precisamente o livre convenicento do juiz sofre algumas
restrições no que diz respeito ao ato jurídico. Não se trata, evidentemente, daqueles requisitos de forma, que a lei, muitas vezes, dispõe
para lhe dar validade. Aí não se trata de convencimento do juiz;
trata-se de existência ou inexistência do ato.
Todas as vezes em que o ato se revestiu de certas formas reputadas essenciais para a sua validade, não se trata de saber se o juiz
se convenceu, ou não, de sua existência. Trata-se de indagar se a
5-Ua existência não se opera por faltarem certos caracteres formais.
Examine-se os meios de prova. São muito vagos. Em primeiro
lugar, se tem de distinguir a prova que se chama documental.
A prova documental é a que consta de um instrumento escrito,
no qual se produz a declaração de vontade, ou, então, quando não
se trata de prova de ato jurídico, mas quando se trata de prova
de um ato qualquer, que tinha deixado vestígios escritos. E aquela
que consiste no elemento a que se restringiu uma ação, ou a vontade
das partes de que ora nos ocupamos.
Os instrumentos podem ser de dois gêneros: instrumentos públicos e particulares. Chamam-se instrumentos públicos aqueles que
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são redigidos nas notas de um oficial que tenha fé pública. Sabe-se
que dentro da organização jurídica do país, existem certos funcionários a cuja palavra a lei reconhece fé pública: são os que podem
atestar sem testemunhas, porque recebem nas suas notas as declarações das partes e essas notas fazem prova do que lhes foi dito, salvo
se mover-se primeiramente contra o conteúdo da nota uma ação de
nulidade.
Compreende-se que uma coisa é apresentar um documento
provando que um ato qualquer se praticou e outras pessoas produzem documentos contrários, entre os quais o juiz vai decidir; outra,
muito diversa, é o caso dos instrumentos públicos, que fazem prova
e não admitem nenhuma prova em contrário, salvo se, preliminarmente, provar-se a falsidade do instrumento público e conseguir-se
obter o seu cancelamento.
Os oficiais a que a lei reconhece fé pública são os dos registras
públicos, escrivães e tabeliães. Portanto, o instrumento público é
lavrado em tabeliães ou escrivães.
O instrumento particular, pelo contrário, é um instrumento
preparado pela própria parte: pode ser ou não do próprio punho;
pode ter esta ou aquela forma, desde que seja preparada por alguém
que não tenha fé pública, entra na vasta categoria dos instrumentos
particulares. Os instrumentos particulares, para que possam valer
contra terceiros, para que sirvam, portanto, de prova, não apenas
quanto às partes que os fizeram, mas também, com relação a terceiros, precisam ser revestidos de certos elementos fundamentais;
precisam, por exemplo, ser subscritos por duas testemunhas e transcritos no Registro de Títulos e Documentos. Sem esta operacão
complementar, não tem eficácia o documento, senão para fazer prova
quanto às partes que os assinaram.
Qualquer instrumento particular não precisa ser redigido em língua portuguesa; pode ser em língua estrangeira, mas, desde o momento em que se deve utilizá-lo como prova, necessita ser traduzido e
a versão não poderá deixar de ser feita por quem tenha para isto fé
pública. São os tradutores juramentados. Algumas vezes não se pode
traduzir um instrumento no seu original, quer se trate de um instrumento público, quer de um instrumento particular e, então, precisa-se saber
se se pode substituí-lo por outro documento.
A primeira substituição de que se tem de falar, são as certidões
dadas por escrivães e juízes, para poder ter a mesma eficácia do ato,
o mesmo acontecendo com os traslados dos tribunais. Já para as pú-
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blicas-formas, ( *) de que tanto se usa na vida comum, não se tem,
·de maneira nenhuma, a mesma eficácia. Estas, sendo meras certidões de textos, não deixam apreciar a idoneidade formal dos documentos cuja falsidade podem obter uma pública-forma de um documento,
cuja falsidade esteja aos olhos e, na pública-forma, ninguém poderá
perceber se a falsidade existe, visto que as assinaturas são transcritas
e não das próprias partes . Para isto se exige que as públicas-formas,
8endo traduzidas em atas ou em processos de qualquer natureza, sejam conferidas com o original, quer dizer, leve-se a pública-forma e o
original ao oficial que confere na presença das próprias partes interessadas, e se estas nada alegam contra o original assinado formalmente,
então a pública-forma poderá ficar nos autos representando aquele
original.
Outra espécie de prova, que se tem a considerar, é a confissão.
Na época da prova legal, esta era chamada a rainha das provas, porque a nenhuma se dava tanta eficácia como a esta para a imposição,
sobretudo, da pena capital.
No nosso direito de hoje, a confissão é prova de muito valor no
cível e de pequeno valor no crime.
No caso civil dá-se um extraordinário apreço à confissão, por<.fae, aesde o momento em que uma parte que confessa não esteja
coagida, não esteja sob a ação de um daqueles vícios da vontade que
tornam nula a confissão para qualquer ato jurídico, representa ela a
verdadeira concordância das partes e, por conseguinte, exclui, imediatamente, a controvérsia entre elas. Se uma parte confessa a verdade do que a outra alega, já nem mais o juiz deve apelar para outro
meio de prova, pois, já está estabelecida a concordância entre ambas.
No crime não é assim. Pouco importa que o réu esteja de acordo
com o acusador: o que o juiz quer saber, é se houve ou não, o crime
para aplicar a pena.
De modo que, a confissão é uma prova que, no crime, tem-se
desvalorizado grandemente, graças à rigorosa análise que dela tem
sido feito e verifica-se que são inúmeros os fatores que contribuem
para a falsa confissão .
Ao lado da confissão e da prova documental, outro gênero de
prova de alta importância é constituído pelo que se chama - atos
processados em juízo. Nos atas processados em juízo vão compreendidas as vistorias, as inspeções locais, todas as formas de investiga-

* Com o uso das c-ópias em xerox, e, antes, em fotocópias devidamente conferidas pelos cartórios, ofícios e órgãos das secretarias
dos tribunais, cessou de maneira quase completa o uso das púbEcasformas.
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ções diretas em que o juiz toma parte ou em que toma parte o seu
perito. Todos estes atos provam de uma maneira abundante e, por
isto, o seu depoimento é de alta valia para o convencimento do magistrado. Todas as vezes em que os lugares deixam um vestígio do fato, a
vistoria se impõe e, algumas vezes, faz-se a vistoria até mesmo quando
não se faz o processo. Um exemplo. Assiste-se a um atentado contra
a propriedade de seu colega, mas se tem esperança de resolver este
litígio por meio de um acordo amigável. Que acontecerá? Enquanto
se parlamenta o acordo amigável, permite-se que desapareçam os vestígios do atentado? A cerca que foi derrubada, a árvore que foi decotada pelo vizinho além dos limites da linha lindeira, são casos que
depois de algum tempo não deixam mais vestígios flagrantes, como
acontece no momento em que são efetuados, de forma que há aí a
necessidade da vistoria, embora não se instaure um processo . Promove-se uma vistoria como um elemento preparatório do juízo, apenas, como um elemento de prova de que, depois se poderá usar. Esta
vistoria traz o nome de vistoria ad perpetuum rei memoriam, pois seu
fim é perpetuar a memória da causa, é deixar a memória da causa
fixada numa prova tão fiel como seja o ato processado em juízo.
Outro meio de prova, cuja importância é extraordinária são as
testemunhas. As testemunhas não podem fazer prova de valor inferior
a um conto de réis ou outro gênero de contrato, mas ela constitui
sempre uma prova subsidiária. A única coisa que se precisa saber
a respeito de testemunha é que ela não pode ser admitida como tal,
quando menor de 16 anos, quando pessoas que tenham interesse no
litígio, quando ascendente, descendentes ou cônjuge, louco, ou mentecapto, surdo-mudo, se o depoimento for de gênero a ser incompatível com estes defeitos físicos .
Entretanto, o depoimento dos parentes admite-se em certos casos.
no direito de família, em que são, muitas vezes, as pessoas mais acreditadas para depor. Até mesmo quando não se pode tomar o depoimento de uma pessoa, por causa do parentesco ou menoridade, podese ouvir o seu representante e nesse caso não tem a categoria de testemunha, tem a categoria de mera informante. Vale de modo subsidiário e tem o crédito que o juiz julgar que lhe pode dar.
O menor de 15 anos que descreve uma cena a que assistiu, pode,
muito bem, na sua descrição, apresentar elementos de verossimelhança, que não podem deixar de ser levadas em conta pelo juiz. Ver-se-á
que, hoje em dia, no processo criminal, lança-se mão de depoimentos
desta natureza, dos quais o juiz pode tirar convicções. Se não se lançasse mão deste meio, haveria os crimes que escapariam às malhas da
justiça, como são os crimes praticados em segredo .
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Outra categoria de prova, que se precisa agora considerar, é a
presunção. A presunção está na teoria da prova, mas talvez que ela
pudesse ter uma colocação mais fiel na sistemática do direito.
Que é a presunção? A presunção é a estimativa que se faz de
que um determinado fato é verdadeiro, independentemente de qualquer prova apresentada neste sentido .
Seria difícil construir-se o processo e a administração em geral,
da justiça, se não se contasse com as presunções; se se tivesse, a cada
passo, de necessitar de prova para tudo quanto se alegue, a marcha
da justiça seria entravada de tal modo que não se saberia, na verdade, como obter um pronunciamento das lesões de direito que se apresentam. Se a cada homem que diz ser solteiro, se precisasse exigir
que ele o provasse, se estaria diante daquela de que falavam os praxistas na Idade Média.
Mas, as presunções precisam ser tratadas com critério e, sobretudo, como não são sempre do mesmo gênero, classificam-se em dois
grandes grupos: presunções absolutas e relativas .
Presunção absoluta também chamada iuris et de iure, é aquela
que não admite prova em contrário .
Presunção relativa ou presunção iuris tantum é aquela que prevalece até prova em contrário.
Dois exemplos: a mulher, autorizada pelo marido a fazer as
compras necessárias ao sustento do lar. A presunção é isto, iuris tantum, quer dizer, ela prevalece até que se possa provar que o marido
desautorizou a mulher. Assim, o marido que se apresentar ao juiz,
para dizer que a mulher fez compras sem sua autorização precisa provar esta afirmativa, pois presume-se que a mulher está autorizada. A
mulher nada prova, porque tem por si a iuris tantum .
Nos crimes contra a liberdade sexual em que a ofendida é menor
de 16 anos, existe presunção de violência. Presume-se que o crime
foi sempre cometido em violência e não pode o réu escusar-se disso,
nem dizendo que houve consentimento da parte ofendida, nem dizendo
que ignorava sua idade .
Essas duas provas em contrário, que excluem a figura agravada
do crime, são inoperantes, porque a presunção, nes~ caso, é presunção iuris et de iure, que se estabelece no interesse da ordem pública e a
ninguém é dado decidir.
Nem sempre é fácil estabelecer a diferença entre estas duas categorias de presunções. Tem-se que apelar para a razão de ser da presunção. A grande importância da iuris tantum, é que ela inverte o
ônus da prova. Diz o processo: quem alega um fato, tem de prová-lo
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e afirma: aquele que se defende e alega um outro fato em resposta,
tem de provar o fato com que se defende .
O réu que se defende, faz de autor. Quer o réu ao se defender,
quer o autor ao alegar um fato, precisam provar aquilo que alegam,
salvo se uma presunção iuris tantum disto os dispensa, caso em que, o
ànus da prova inverte-se à parte contrária que tem de fazer a prova
do caso.
O grande papel desta presunção experimenta-se na prática do
processo. Muitas vezes, ao inverter-se o ônus da prova, decide-se a
questão.
Este, o extraordinário alcance prático da presunção.
Finalmente a prova indício . A prova indíciaria é importantíssima,
é a prova lógica. E a dedução que as partes mesmo fazem, e o juiz,
de certas circunstâncias ilustrativas do fato. Muitas vezes se deduz do
próprio depoimento das testemunhas ou da prova documental, um encadeamento lógico que, à consciência do juiz, não pode escapar. Este
encadeamento lógico estabelece certos pressupostos e esses pressupostos constituem a prova indiciária.

CAPITULO

XXXI

P·RESCRIÇAO E DECADENCIA

Suspensão e interrupção de prazos. Prazos gerais e especiais

Serão aqui estudadas a prescrição e a decadência, bem como a
extinção dos direitos. Já não se fala dos atos jurídicos que se praticam a termo, isto é, subordinando a produção de seus efeitos ao decurso de um prazo determinado. Até mesmo quando as partes nada
combinam a respeito da eficácia do tempo, o decurso dele, produz modificações importantes no direito, levando ora à aquisição de direitos,
que não se tinha, ora à perda de direitos de que se era titular efetivo.
Esta influência do tempo sobre a aquisição e a perda dos direitos, é que constitui, propriamente, o assunto de que ora se trata a prescrição.
Sabe-se que existem a prescrição extintiva e a prescrição aquisitiva, esta última, mais comumente chamada usucapião . Mas, no nosso
Direito civil e, de uma maneira geral, pode-se dizer na doutrina modema, a tendência é para se estudarem em campos completamente distintos os dois institutos .
A prescrição aquisitiva é o decurso do tempo com a eficácia especial de tornar titular de um direito que não se tinha, mas não se
aplica a todos os direitos indistintamente: aplica-se, apenas, a um a propriedade, de maneira que o lugar próprio para estudar-se a
prescrição aquisitiva é a propriedade .
Já a prescrição extintiva cujo efeito é produzir a perda d'i direitos,
interessa a todos os direitos subjetivos de um modo geral, e, portanto,
está-se na boa oportunidade de tratar dela.
Ao lado da prescrição extintiva, se tem um instituto que com ela
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guarda poderosa afinidade - é a decadência. A decadência e a prescrição extintiva estão claramente separadas na sistemática das nossas
leis, mas são dois institutos completamente diversos.
Enquanto a prescrição geralmente consiste no decurso de um prazo, que se interrompe, que se suspende, que pode, por conseguinte,
xecomeçar a contar, muitas vezes e que as partes interessadas precisam
alegar para que o juiz dela tome conhecimento, as decadências, são
aquelas que, na linguagem forense, costuma-se chamar prazos fatais.
Nada os interrompe, nada os suspende e quando decorrem, o juiz pronuncia a decadência de ofício, sem ser necessário que ninguém a
alegue.
Portanto, percebe-se que a diferença prática entre a prescrição e
a decadência, em reconhecer um prazo como pertencendo a uma ou a
outra, é um dos pontos doutrinários de mais relevante interesse na
aplicação do direito .
Como se explica que a prescrição extintiva e a decadência tenham
sido introduzidas na vida jurídica, como um desmentido, ou, pelo
menos, como uma restrição aos direitos de que os indivíduos se apresentam como titulares? Graças a um ato jurídico qualquer, adquire-se
um direito, a nossa posição jurídica, a nossa titularidade seja plenamente legitimada pelo modo por que a adquirimos e, entretanto, o
decurso do tempo tem o poder de fazer perder aquilo que se adquire
com a prática de todos os atos exigidos por lei .
Como se explica esta restrição que as próprias sanções jurídicas
íntroduzam a instabilidade dos direitos subjetivos?
Explica-se de dois modos.
Em primeiro lugar, porque a prescrição e a decadência visam a
punir a inércia de um titular. Alguém tem um direito, mas não o usa;
pode cobrar a dívida, mas não a cobra; pode anular o casamento, mas
não o anula, quer dizer, a faculdade que a lei põe nas mãos do titular,
é, então, punida pela prescrição ou pela decadência, o que os antigos
exprimiam num brocardo: juge silentium, diuturnum silentium, jugis
taciturnitas . ( *)
A essas razões acrescenta-se uma outra que é, talvez; a razão
fundamental em que se amparam os nossos dois institutos . Esta influência do tempo, consumido do direito pela inércia do titular, serve

* Q brocardo foi omitido por ocasião de decifrar-se o apanhado
ta:quigráfico, havendo claro no impresso, mas há de ser este, como
se vê de Joseph Unger, System, § 119, II, pp. 401-402 (Leipzig, 1859),
sem embargo de não lhe fazerem menção quase todos os autores,
inclusive Grawein, que, ex professo, tratou da matéria.
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a uma das finalidades supremas da ordem jurídica, que é estabelecer a
segurança das relações sociais. Tendo-se o direito de anular o matrimônio, mas não se faz. Passam-se anos e anos e a situação jurídica,
contrária ao direito, se mantém sem que o interessado se abalance a
praticar os atos capazes de corrigi-la. Para que a insegurança não reine na sociedade, para que não se esteja exposto, cada dia, à discussão
de certas situações que o tempo já se incumbiu de consagrar, vem a
prescrição considerar desaparecidos todos os defeitos e estender a sua
anistia sobre os defeitos porventura existentes nas relações entre os
indivíduos .
Como passou muito tempo sem modificar-se o atual estado de
coisas, não é justo que se continue a expor as pessoas à insegurança
que o direito de reclamar mantém sobre todos, como uma espada de
Dámocles. A prescrição assegura que, daqui em diante, o inseguro é
~eguro; quem podia reclamar não mais o pode .
De modo que, o instituto da prescrição tem suas raízes numa das
razões de ser da ordem jurídica, distribuir a justiça - dar a cada um
o que é seu - e estabelecer a segurança nas relações sociais - fazer
com que o homem possa saber com o que conta e com o que não
conta.
Postas estas noções gerais do instituto, procura-se o seu conceito,
o seu conceito dogmático.
Os romanos nunca conceberam a prescrição como um modo de
extinguir os direitos. A prescrição, para os romanos, está ligada única
e exclusivamente à ação. O direito não se extingue, mas a ação com a
qual se faz valer em juízo, esta é que, ao cabo de algum tempo, não
pode mais ser experimentada . Alguém é o proprietário de um imóvel
que se acha nas mãos de um terceiro. O direito de propriedade é perpétuo. Passam em vão os anos em que o titular será sempre seu o
liominus daquela res, mas a ação por meio da qual se pode reclamar
- a restitutio - esta é que só pode ser usada dentro de um prazo determinado.
Esta concepção que era, perfeitamente, satisfatória para a dogmática do direito antigo, hoje em dia, não é, de um modo geral, aceito
pelos civilistas. Por quê? Porque a concepção moderna do direito
subjetivo não pode tolerar a idéia de um direito sem sanção, de um
direito que não pode ser protegido por um meio qualquer, de um direito que se acha sem defesa, quase como um simples título moral de
que ninguém se pode valer com a ajuda do Estado.
Como não concebe hoje um direito sem sanção, não se pode
admitir este direito que não tem ação como direito, que não pode ser
feito valer em juízo e que, por conseguinte, deixando de poder ser feito
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valer em juízo, deixou automaticamente de ser um direito; passou a
ser um simples título moral, que os outros respeitarão ou não, conforme a sensibilidade de sua consciência, de modo que, não se pode
conceber direito sem sanção e graças a isso, deixa-se de dizer que a
prescrição consome a actio e se passa a dizer que consome o próprio
direito.
Esta conceituação da prescrição, este meio de extinção do direito,
gerou, porém, alguns problemas, algumas sutilezas que merecem particularmente atenção e cuidado . Surgiram em cena direitos, sobre os
quais, em vão, passa o tempo, porque, apesar de não serem exercidos,
jamais se lhes reconhece uma prescrição. Por exemplo: os condóminos podem promover a divisão da coisa comum, mas se não promoverem tal divisão durante 5, 6, 7, 10 ou 30 anos, nem por isso, deixam
de poder promov~-la no momento em que isto lhes interessar. Os vizinhos podem mover a velha ação finium regundorum, para deslindar
os seus prédios, e se não fazem durante muitos anos, jamais esta inércia será golpeada pela prescrição; do mesmo modo existe um sem-número de direitos que não se pode conceber que prescreva.
O próprio direito de propriedade, que prescreve quando outra
pessoa entra na posse de nossos bens, não prescreve se ficar em nossas
mãos, ainda que dele não se use. Se se tem um prédio e o abandona
(é verdade que hoje em dia há o sistema fiscal) mas, admita-se que o
fisco não o gravasse, se se abandonasse o prédio anos e anos e não
houvesse posse de outra pessoa, nem por isso o direito de propriedade prescreveria.
De maneira que surge uma multidão de direitos a que se tem
de chamar de imprescritíveis, porque a eles não se aplica o princípio
de consumição pelo tempo .
Como explicar esta categoria de direito, como estabelecer o critério graças ao qual se pode dizer este direito é prescritível e este é imprescritível? Já que a lei não os aponta taxativamente quais os de
uma espécie e qual os de outra? Concorreram para isto muitas doutrinas e se estudadas de perto, ver-se-á que nenhuma delas satisfaz, completamente, ao raciocínio.
A mais conhecida é a que se baseia no brocardo: não ocorre
prescrição nas coisas meramente facultativas.
E a teoria dos direitos facultativos. Diz que todas as vezes em
que o nosso direito consiste numa faculdade que fica ao arbítrio usar
ou não, não se verifica a prescrição; todas as vezes em que isto não
se dá, então, se tem a ocorrência da prescrição. A originalidade do
critério está em que quase todos os direitos subjetivos acarretam consigo esta faculdade de usar ou não usar, ao arbítrio do titular. Se ai-
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guém, por exemplo, deve alguma coisa, está no arbítrio do credor cobrar ou não cobrar, de modo que, é preciso uma sutileza de raciocínio
muito grande para dizer-se que não existe, neste caso, faculdade;
existe obrigação de proteger-se o próprio direito, enquanto que, em
outros casos, não existe nenhuma obrigação de promover a divisão
de coisa comum, de modo que, a coisa é meramente facultativa.
Ver-se-á que surgirão casos e casos em que não se pode distinguir uma coisa da outra.
A solução que resta é procurar-se outro critério mais explicativo.
Comece-se portanto, o estudo da prescrição por tomar um conceito
dela, que ponha, definitivamente, ao abrigo dessas sutilezas e dificuldade teóricas. Estavam errados os romanos, quando diziam da prescrição, ser ela exaustivamente, a actio, mas, também, estão errados os
modernos, quando falam de prescrição de direito. Nem é verdade que
sejam as ações que prescrevem enquanto os direitos ficam intactos,
nem é verdade que os direitos, eles próprios se extinguem pela prescrição.
Compreende-se completa e definitivamente esta matéria se reportar-se ao já estudado acima, a respeito da lesão do direito.
Que é a lesão do direito? A lesão do direito é aquele momento
em que o direito subjetivo vem a ser negado pelo não cumprimento do
dever jurídico que a ele corresponde. Sabe-se que da lesão do direito
r,ascem dois efeitos: em primeiro lugar, um novo dever jurídico, que
é a responsabilidade, o dever de ressarcir o dano e, em segundo, a
ação o direito de invocar a tutela do Estado para corrigir a lesão do
direito. A prescrição deve-se conceituar em íntima ligação com a
lesão do direito. Não surge o problema da prescrição, enquanto não
há uma lesão do direito. No momento em que surge tal lesão, e com
ela, aquela sua primeira conseqüência, que é o dever de ressarcir o
dano, aí é que se coloca, pela primeira vez, o problema da prescrição.
Se o tempo decorrer longamente, sem que o dever secundário, a
responsabilidade, seja cumprida, então, não será mais possível invocar
a proteção do Estado, porque a lesão do direito estaria curada. A
prescrição, nada mais é do que a convalescença da lesão do direito
pelo não exercício da ação.
Não existe, talvez, melhor maneira de conceituar-se a prescrição,
para marchar-se neste terreno, com clareza e com facilidade.
Tem-se um direito subjetivo e pode-se passar os anos sem que o
tempo tenha a mínima influência sobre o direito de seu titular, mas
eis que, de repente, tal direito entra em lesão, isto é, o dever jurídico
que a ele corresponde, não se cumpre: dá-se a lesão do direito. Nasce
da lesão do direito o dever de ressacir e, para o titular, o direito de
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propor uma ação para obter o ressarcimento. Se, porém, se deixa que
passe o tempo sem fazer valer o direito de ação, que acontece? A lesão
do direito se cura, convalesce, a situação que era anti-jurídica, tomase jurídica, o direito anistia a lesão anterior e já não se pode mais
pretender que se faça valer nenhuma ação.
Esta é a conceituação da prescrição, que mais defende das dificuldades da matéria .
Retirem-se alguns corolários desta definição em que se poderá
ver a sua excelência.
O primeiro corolário que se tem que tirar é a respeito dos direitos facultativos. Por que existem casos em que não há prescrição,
como por exemplo, o direito do condômino em propor a divisão da
coisa comum? Porque aí não existe lesão do direito. Os condôminos
de um prédio qualquer; um deles pode dividir o prédio no momento
em que quiser. Passam-se 2, 3, 20 anos, nenhum promove esta divisão e não se verifica a prescrição. Por quê? Porque é um direito meramente facultativo; porque não há nenhuma lesão do direito; se a
coisa é comum e se estamos sentindo bem em condomínio, não há
por que dividir, por conseguinte, não se pode cogitar de prescrição.
O mesmo acontece em relação a todas as outras coisas meramente
facultativas . O que se tem aí são casos em que o direito não se contrapõe a uma lesão e não pede reparação e, por conseguinte, não se poderá, com justiça, falar de prescrição .
O segundo corolário que vai tirar-se muito importante, e para
esse exige-se especial atenção, é um corolário que vai permitir distinguir com critério científico a prescrição da decadência .
Retire-se essa diferença do conceito de prescrição. Se conceituar-se a prescrição como lesão de direitos, já se está vendo que só
há prescrição dos direitos subjetivos. Quer dizer: é preciso que o
direito do titular corresponda um dever jurídico, para que, pela
violação deste dever jurídico, surja a lesão e, por conseguinte,
prescrição .
Onde não se tiver um direito subjetivo, onde não se tiver uma
mera faculdade, a qual não corresponda um dever de outrem, não se
pode ter lesão de direito e não se pode ter prescrição .
Aí só se pode ter uma coisa: decadência. Quer dizer: prazos
fatais que a lei assina para que dentro deles se exercite a faculdade
e quem não exercitar a faculdade dentro daquele tempo, não a poderá
exercitar mais. É tal qual como se fosse um direito a termo, um direito a termo resolutivo. Nesse caso, o termo é posto pela própria lei.
E um prazo de decadência. Durante aquele prazo pode ser exercitada
a faculdade depois dele não mais pode: é decadência .
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Se amanhã tomar-se conhecimento de um prazo e lhe perguntarse: este prazo é de prescrição ou de decadência, que se faz? Deve-se
examinar a natureza do direito subjetivo, de um direito ao qual corresponde um dever jurídico, trata-se de direito absoluto ou de direito relativo, e concluir-se-á: trata-se de um prazo de prescrição, porque
esse direito pode ser lesado, pela infração do dever correspondente, e
a partir da lesão se contará o prazo prescritivo. Se, porém, não se·
trata de um direito subjetivo; se se trata de uma mera faculdade à qual
não corresponde um dever jurídico alheio, então se decide que se está
diante de uma decadência.
·
Este critério parece rigorosamente válido. Em todo caso, convém
conduzir-se a respeito dele com cuidado, realizando certas pesquisas
para verificar-se se se encontra em alguns casos fenômenos da solução
rigorosa do assunto. Parece que satisfaz, pelo menos ainda não se
encontrou um caso concreto em que este critério não dividisse com
clareza as hipóteses de prescrição das de decadência.
A terceira conseqüência, que será de tirar do conceito de prescrição, não é propriamente uma conseqüência nova: é uma confirmação. Diz-se que o prazo de prescrição de um direito . Imagine-se o
direito que tem o advogado de cobrar os seus honorários profissionais
- de 5 anos . Imagine-se, então, que se precisa saber quando se co;. ·
meça a contar os 5 anos. A partir do momento em que se combinam
os honorários, ou de um outro? Os autores opinam, por vários critérios, para legitimar sempre um mesmo resultado que deflui imediatamente de nossa definição.
A partir de que momento começará a contar a prescrição? Se a
prescrição é a convalescença da lesão do direito, começará a contarse do momento da lesão do direito. Ora, os honorários do advogado
são combinados, suponha-se, para serem pagos no dia em que for
proferida a sentença final . É o que consta do contrato de honorários .
Surge o dia da sentença final; ela é publicada; devem ser pagos. Se
no dia seguinte não forem pagos, já se está em lesão de direito; já há
uma dívida que devia estar paga e que não está; começa daí â prescrição.
Quer dizer que a prescrição conta-se sempre da data em que se
verificou a lesão do direito .
Para as obrigações, do dia de seu vencimento; para a propriedade, para os direitos reais - do dia em que se estabeleceu a situação
contrária ao direito, e assim por diante. Este caso, portanto, é confirmatório do critério.
Todos os autores sustentam isto e o fundamento desta contagem
está na própria definição de precrição já estabelecida.
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Outro aspecto característico e que vem abonar a definição de
prescrição é o seguinte: alguém move uma ação para cobrar uma dívida que já prescreveu (dívida sobre a qual já decorreram - suponhase- 35 anos). O juiz recebe a demanda; verifica: já decorreram 35
anos. O devedor nada diz; o juiz não pode reconhecer, de vfício a
prescrição e está obrigado a condenar. Como se pode, diante disto,
admitir que a prescrição extingue o direito? Não se poderia jamais admitir que o juiz reconhecesse por sentença um direito, quando este,
na realidade, não existisse .
E que a prescrição não é mais do que um modo de convalescença
de lesão de direito . Quer dizer que o que ela faz realmente é exonerar o dever jurídico e não extinguir o direito subjetivo a ele correspondente. Sobre alguém caía o dever; o devedor, por conseguinte, é que
se exonera com a prescrição; cabe-lhe dizer ao juiz que a prescrição decorreu e que ele, portanto, não está mais obrigado ao cumprimento do
dever. Se, porém, não o diz se não se invoca em seu favor aquilo que
purga a lesão do direito por si próprio cometida, o juiz não tem razão
nenhuma para absolvê-lo daquilo de que não se quer ser absolvido e o
seu papel é dar plena proteção ao bem fundado direito do titular.
Vê-se que esta regra prática de que a prescrição só pode ser decretada quando alegada por aquele a quem ela aproveita, confirma a
definição de que a prescrição é uma convalescença da lesão do direito,
um meio de exonerar o devedor de seu dever, e não de extinguir o direito do titular.
Expostos estes princípios gerais, veja-se como se fixam os prazos
de prescrição . Os prazos de prescrição são todos eles fixados pela lei .
Nota-se no direito moderno uma tendência para fixar tais prazos em
nível mais curto do que os antigos, o que se explica muito bem, não
só pela celeridade da doutrina jurídica moderna, que obriga a segurança a se estabelecer dentro do lapso mais curto, como também pela
facilidade de divulgação de que a vida jurídica hoje dispõe e permite
que as pessoas conheçam mais rapidamente quais são as situações
criadas e quais são as defesas de que devem lançar mão.
Contudo os prazos de prescrição ainda são longos e seu grande
critério diferenciador fornecido pela divisão dos direitos em pessoais e
reais.
Os direitos pessoais, as obrigações têm o prazo prescriptivo geral
de 30 anos e os direitos reais, de 1O ou de 20 anos, conforme corra
entre presentes ou entre ausentes, entendendo-se, por ausentes os
indivíduos que morem em municípios diferentes.
Duas coisas temos de explicar a respeito desses prazos, porque
são esses prazos tão longos - é o primeiro problema - porque um
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prazo de 30 anos para a prescrição das obrigações? Não se deve esquecer de que quando se move uma ação contra uma pessoa para
cobrar uma obrigação e se encontra o seu patrimônio desfalcado de
bens para atender a cobrança, fica-se muitas vezes sem meio algum de
obter a sua satisfação .
Exerce-se a ação: não se encontram bens; não se tem meios de
cobrar. Se se admitisse uma prescrição curta, isto era o jubileu do mau
pagador. De maneira que se estabelece, por esta razão, a prescrição
longa, para que o credor possa voltar, quando a situação de fortuna
do devedor seja melhor e em que ele esteja em condições de encontrar
bens capazes de satisfazê-lo; portanto, há uma razão fundamental.
E - por que motivo - este é o segundo ponto, se estabelece
prazo mais curto para as ações reais? Porque estas não oferecem este
problema. Como se sabe, elas se exercitam, não contra o patrimônio
de alguém, mas contra uma determinada coisa, esteja ela nas mãos de
quem estiver, e por conseguinte uma ação real sempre colhe o seu
objeto, sempre se encontra com a coisa sobre a qual o direito do autor deve encontrar satisfação .
E os direitos da personalidade? Os direitos da personalidade são
mui naturalmente incompatíveis, porque sendo indispensáveis, não se
poderia admitir que a lesão do direito a respeito deles convalescesse.
Jamais se poderia admitir que a lesão de um direito da personalidade
convalescesse pelo decurso do tempo, porque isso importaria na disponibilidade desse direito em favor de quem o estivesse ofendendo .
Imagine-se que se alguém tolhe a liberdade de outrem, deixa-se de reclamar e então se estabelece isto: o seu direito à liberdade prescreveu.
Quer dizer: dispõe ele da sua liberdade em favor do ofensor, o que
contraria tudo que se sabe a respeito da dogmática desse direito. Portanto, para os direitos da personalidade, o problema é simplíssimo: a
lesão de direito jamais convalesce.
Os prazos de prescrição não podem ser reduzidos nem acrescidos
pela vontade das partes. São eles estabelecidos pela lei, em normas imperativas. Não se pode conceber a sua alteração ao arbítrio de ninguém e nem tampouco se pode imaginar que alguém renuncie, à presnição enquanto ela está decorrendo . Não pode alguém renunciar à
prescrição, senão quando ela já se consumou. Aí poderá haver renúncia expressamente ou renúncia tácita, não alegando a prescrição no
momento em que for demandado na causa.
Conhecida, então, a regra sobre a fixação do prazo, considere-se
um outro assunto importantíssimo: a interrupção do prazo.
Os prazos de prescrição, sendo prazos para exonerar alguém de
um dever jurídico, a que está obrigado pela lei ou pelo contrato, são

404

PROGRAMA DE DffiEITO CIVIL

aqueles que podem ser interrompidos, desde o momento em que o titular do direito reclama o cumprimento do dever.
De fato, por que motivo passados 30 anos, está o devedor exonerado da obrigação? E porque durante esse tempo o credor se desinteressou da lesão do direito e com isso permitiu que ela convalescesse .
Se ele, porém, não se desinteressou, se ele reclamou contra ela, se
procurou constranger o devedor ao cumprimento do seu dever jurídico,
não se pode admitir que a lesão convalescesse. Tem-se que dar toda a
eficácia ao ato do credor reclamando o cumprimento daquilo a que o
outro está obrigado.
Suponha-se que se tenha um crédito e que se passem alguns
anos e se move uma ação para cobrar o crédito. Seria inaceitável que
se admitisse que este prazo, que já decorreu, continuasse a fazer convalescer a lesão do direito, quando a caracterizamos plenamente com
o ato de cobrança praticado. Então se estabelece que todo credor; todo
titular de direito (sentido lato de credor), pode obstar o decurso do
prazo prescritivo, reclamando o cumprimento do dever jurídico correspondente. De que modo? Pela citação inicial. Não se cita a parte
contrária para cobrar e, depois, abandona-se a causa; isto não. Qurmdo ele cita de fato, porque quer cobrar e depois, a citaÇão não vai
adiante, porque o juiz não era competente, ou uma coisa análoga:
Mas, o simples· fato de citar interrompe a prescrição; ou quando
faz um protesto judicial; ou quando se pratica um ato que manifestamente seja um ato de cobrança, mesmo praticado fora dos atos, como
naquele em que uma letra de câmbio contra ó seu devedor, para que
ele pague a importância que lhe é devida·.
Igualmente um ató qualquer que importe no reconhecimento do
direito, como se ele recebe uma parte. Alguém deve 50 contos e depois de já terem decorrido 5 ou 6 anos, paga 10 contos por conta.
Esse ato, que é de reconhecimento do direito, interrompe a prescrição .
Ou, então, se se constitui em mora o devedor (a constituição em mora
é úm ato especial, graças ao qual se caracteriza a posição do devedor
que não cumpriu a sua obrigação e faz com que desse dia em diante
ele passe a dever juros pela quantia que não pagou) .
Qualquer ato deste interrompe a prescrição .
· E qual é o efeito da interrupção da prescrição? :E: elevar a con:tagem do prazo, recomeçando. Um direito não prescreve em 30 anos;
já haviam decorridos 10 anos quando' se interrompe a prescrição; apa·gam-se esses 10 e recomeça-se a contar outro prazo de 30 anos. De
maneira que uma das cautelas que o titular do direito deve ter, é interromper a prescrição com certa freqüência, para que jamais o ternpo
,venha punir a sua inércia.
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Esta é uma característica, uma preocupação que deve ser não só
do titular do direito, como do seu advogado. O advogado que tem um
direito a ele confiado, deve ser atento às interrupções da prescrição.
Um tutor que deixa prescrever um direito do seu tutelado, um curador
que deixa prescrever um direito do seu curatelado, têm responsabilidade civil por essas prescrições que deixam ocorrer. A sua obrigação
é interromper a prescrição nas épocas oportunas, para que, jamais. o
prazo se esgote.
Da interrupção da prescrição se tem que distinguir a Suspensão .
A suspensão é completamente diferente da interrupção, quánto. aos
~eus feitos . Durante o tempo em que o prazo está suspenso, não se
conta; mas quando a suspensão recomeça, soma-se o prázo novo ao
anterior. Já tinham decorrido, por ex., 5 anos da prescrição, quando
ocorre uma causa suspensiva. Esta causa suspensiva dura; suponhase um ano. Não se conta aquele ano; quando acaba a causa suspensiva, continuam de 5 que já tinham decorrido, continuam-se 5, 6, 7, 8,
etc. Na intermpção anula-se o prazo já decorrido e começa-se a contar
o prazo novo. Na suspensão, não: anula-se o prazo decorrido, conserva-se este, desconta-se o tempo da suspensão e recomeça-se a con.tar, somando o que já se contara.
As causas da suspensão da prescrição são várias: estar ausente
do país, em serviço público; o militar em campanha; o cônjuge, durante a vigência da sociedade conjugal; os ascendentes e descendentes,
durante o pátrio poder; o tutor e o pupilo; o curador e o curatelado,
durante o tempo em que dure a tutela ou a curatela.
Durante esses prazos, durante esses períodos em que perduram
essas relações, não corre prescrição. Uma mulher deve a um homem
5 contos; passam-se 3 anos sem que ela pague e no quinto ano, casamse: suspende-se a prescrição; passa-se a sociedade conjugal. E 10
anos depois ou 20 anos depois desquitam-se: restabelece-se a prescrição, conservam-se os 5 após e começa-se a contar: 6, 7, 8, etc.
Aí se tem o mecanismo da suspensão.
Do mesmo modo, tanto a suspensão como a interrupção não se
aplicam ''decadências". Por essa razão é que se diz que os prazos da
decadência são fatais . Ai daquele que tiver os seus 1O dias para contestar uma petição inicial e que pretender encompridar esse prazo, dizendo que se passaram 5 dias no estrangeiro em serviço público. Não
há interesse nessa alegação; perde o prazo, porque este prazo é de
decadência; não é de prescrição. E assim são numerosos os prazos
de decadência, que se conhecem.
·
O prazo que tem o marido para anular o casamento contraído
com mulher já deflorada é um caso de decadência; aquele para anular
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o casamento contraído com pessoa a respeito da qual se laborava em
erro essencial - é um prazo de decadência. São inúmeros os casos de
decadência que se encontram entremeados com os de prescrição na
nossa lei civil, pois que o Código Civil não quis seguir nesse ponto a
sistemática do B . G. B . : não separou os dois prazos que o direito
alemão chama: Verjãhrung, para a prescrição e Verfall para a decadência.(*)
Na nossa lei civil os prazos eram todos em comum; de modo
que se criou um problema delicado para a doutrina: é o Tribunal, é
o juiz, é o intérprete, que tem que conferir caso por caso, dizendo se
há, aqui, prescrição ou se há, aqui, decadência.
Ao lado dos prazos gerais de 1O a 20 e 30 anos, que são os prazos comuns da prescrição, tem-se os prazos especiais. Os prazos especiais constam do art. 178 do Código Civil e de numerosas leis posteriores . Consulte-se as leis para se informar a respeito de cada um
deles. O nosso interesse será estudar-se estes prazos à medida em que
se vai estudando os institutos para os quais vigoram os casos especiais.
Tem-se um bem presente à memória: o prazo para propor anulação
dos atos jurídicos viciados por erro, ignorância, dolo ou simulação ou
por incapacidade relativa do agente: é um prazo especial de 4 anos,
concedido pela lei .

* Omitidos tais vocábulos no original. Alexander, com sua tese,
por assim dizer, clássic-a, Verjiihrung und gesetzliche Befristung
(Leipzig, 1880) , deixa subentendido que foi o Direito positivo espanhol que primeiro se fez a distinção entre prescrição e decadência - término fatal es el que comendo sin la menor interrupción no
puede suspenderse, ni prorogarse, ni concederse de nuevo después de
terminado. (Cf. op. cit., parte I, p. 16.)
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