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ADVERT!:NCIA

Encerra o volume ora entregue à divulgação as aulas do Programa
de Direito Civil ministradas pelo eminente e saudoso Prof. San Tiago Dantas,
no fmal do ano letivo de 1942 e todo o terceiro ano do curso de bacharelado - este em 1943.
A primeira parcela, de todo o conteúdo acima referido, compreende a parte geral das obrigações. A segunda, os contratos.
Nem tudo o que aqui ora se divulga saíra anteriormente em letra de
forma. O conteúdo dos pontos de números 36 e seguintes, do Programa
oferecido e aprovado pela Congregação, abrangendo temas de inegável
relevo, como prestações divisíveis e indivisíveis, genéricas, de dinheiro,
perdas e danos, responsabilidade e reparação civil, dano moral e patrimonial, consignação, pagamento feito por terceiro, imputação e dação em
pagamento, ao todo cerca de uma dezena de pontos do programa, não se
achavam impressos.
Se o foram, não se conhece o destino de qualquer exemplar.
Taquigrafados pela distinta aluna, eficiente taquígrafa do Supremo
Tribunal Federal, hoje advogada, Drl.l Mariana de Lorena Moreira Bastos,
foram conservadas alguraas cópias dactilografadas, mas só uma cópia se
conhece - aquela conservada pelo então aluno, hoje advogado, Dr. Jorge
Mafra Filho, que gentilmente cedeu as laudas para que fossem utilizadas
como original.
Cerca de quarenta laudas, em 'espaço um, serviram de texto, o que
ora se publica, ao que tudo induz, pela primeira vez, visto como não se
conhece qualquer impresso de tais capítulos, quais sejam os de números
III, IV, V, VII, VIII, IX, X e XII, ao todo nove pontos, aqui inseridos com
tal denominação.
Mas, ainda assim, nota-se a ausência de assuntos de relevo, desde
logo, e que não foram, em parte, objeto de preleções no currículo escolar, en~
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tre setembro de 1942 e dias de outubro, talvez porque se visasse a condensar
a matéria nos últimos dias do período letivo, tais como responsabilidade
do Estado por atos de seus agentes, obrigações constituídas por lei (acidente do trabalho), além de outras questões.
Percebe-se que a ordem seguida não é a do Código, e, sim, a do
sistema germânico, em que à parte geral do Direito Civil se segue o estudo
das obrigações e contratos.
Em observações introdutórias ao volume anterior - parte geral já publicado, teve-se oportunidade de oferecer algumas explicações de
toda a matéria versada no Programa, cuja impressão aqui se continua, visto como não comporta a reprodução da época, de quase tudo o que constitui objeto de divulgação, a originária, propriamente, o nome de ellição,
reitere-se o que foi anteriormente afirmado.
O apanhado taquigráfico que serve de texto à publicação, sua base,
comporta, freqüentemente, sensíveis alterações, mormente atendendo-se
a que o estilo de aulas, de comunicação entre professor e alunos, suas
peculiaridades, não se adaptam a uma publicação de caráter científico.
Isso, por motivos óbvios, sendo de notar-se, de mais a mais, que tudo era
feito às pressas, para que se acompanhasse o Programa e se não sofresse delongas a aprendizagem com a aproximação das provas parciais e de fim de
ano.
Há, passo a passo, imperiosa necessidade de alterar-se a pontuação,
eliminarem-se locuções supérfluas, frases interrogativas, supressão de vocábulos, e, até mesmo de breves passagens sem que, do contrário, se justificasse o trabalho de coordenação e de revisão dos originais.
Por vezes, imprescindível se fazem até mesmo alterações de redação, aditando-se o indispensável, fazendo-se substituições de termos cuja
repetição seria desnecessária.
Não é fácil, nem isenta de censura, a elaboração de material destinado à publicação desse gênero, porquanto nem é possível ficar-se indiferente
a algum deslise verificado, em muitas ocasiões por força de circunstâncias da
época, de contingências irremovíveis, nem, por outro lado, permitido seria
alterar o pensamento do Autor, suas idéias, sua maneira particular de expor a doutrina versada.
Mas, tanto quanto possível, tenta-se atingir o equilíbrio entre as
exigências, visando-se a evitar senões que seriam imperdoáveis.
Registra-se aqui a diligência de ilustres colegas que puseram à disposição do signatário toda a parte impressa que possuem, mediante cóletâneas cuidadosamente conservadas, valendo salientar, além dos nomes já
acima consignados, os de José Joaquim da Fonseca Passos e Emerson

SAN TIAGO DANTAS

13

Santos Parente, dignos magistrados integrantes de Tribunais desta capital.
Algumas notas foram inseridas, assinaladas com asterisco, em pé
de página, reputadas indispensáveis algumas, úteis outras, de certo encerrando algum proveito - todas, sem exceção, de autoria do signatário.
Estas, em complemento do que foi dito em nótula preambular
inserida no volume anterior, atinente à parte geral, as informações que se
tiverem como necessárias.

Sapientibus meliora incumbit facere
Laranjeiras (Rio, RJ), 11, agosto, 1977.
JOSÉ GOMES BEZERRA CÂMARA

Cap(tulo I

OBRIGAÇÃO. HISTÓRICO. CONCEITO E ELEMENTOS.

Obrigaçf[o e Dever Jurídico -Dever Moral- Obrigação Natural.
A noção de dever jurídico é a mais geral de que se dispõe na nossa
ciência. O dever jurídico pode consistir em fazer alguma coisa, em deixar
de fazer ou em sofrer que outros façam algo dentro da esfera de disposição a que parece pertencer.
Dentre os deveres jurídicos existe uma classe mais restrita a que
se reserva o nome técnico de - obrigações.
Que são as obrigações?
São as obrigações, em primeiro lugar, deveres que correspondem
a um direito relativo, quer dizer, não são deveres que recaem, indistintamente, sobre os membros de uma coletividade ou que afetem um indivíduo em razão da relação que ele se encontra com uma coisa. São deveres
que, realmente, se inserem numa pessoa determinada, que aderem, não
às coisas, mas às pessoas e, por essa razão, as obrigações são chamadas,
também, direitos pessoais.
Relação jurídica entre duas pessoas, uma das quais, se chama credor
e a outra se chama devedor, eis o primeiro aspecto sob que nos aparece
a obrigação.
Em que consiste, porém, este dever? Consiste esse dever numa prestação, quer dizer, espera-se que alguém execute em proveito de outra pessoa
uma prestação determinada. Uma prestação de quê? Pode ser uma prestação
de coisa e, nesse caso, se terá uma obrigação de dar; pode ser a prestação
de um ato e, nesse caso, se terá uma obrigação de fazer; e pode ser também,
apenas, a prestação de uma abstinência e, nesse caso, se tem uma obrigação
de não fazer.
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Quer dizer que o conteúdo da prestação pode variar imensamente.
Pode consistir na simples entrega de uma coisa, e pode consistir no comportamento positivo ou negativo, num ato ou numa abstinência da pessoa
que está obrigada.
Vê-se, portanto, que em toda a obrigação se distinguem 3 elementos
fundamentais: o primeiro - são os sujeitos da obrigação. Têm-se sempre
dois sujeitos: o sujeito ativo, a que se chama devedor e que é o titular do
dever jurídico correspondente. Tem-se, além desse, o 29 elemento: uma
prestação que pode consistir em dar, em fazer ou não fazer alguma coisa. E se tem o 39 elemento e, talvez, dogmaticamente, o mais importante de todos, vínculo jurídico, este vinculum iuris que se estabelece entre o credor e o devedor e que permite que o credor exija do devedor
a realização da prestação.
São esses os elementos característicos de uma obrigação.
Note-se, porém, que não é fácil disting_uir, com um critério sistemático constante, a obrigação dos deveres jurídicos em geral. Quem já
tem o olho habituado ao exame das espécies jurídicas, nem sequer sente o
problema, porque diante de um dever que se lhe apresenta, logo reconhece
se é simples dever jurídico se é obrigação, mas a pesquisa do quid diferecial daquilo que supõe estas espécies de noções, constitui um problema
para o dogmatista, e um problema que se repete no direito moderno e já
existia no direito romano.
Veja-se o dever que tem o depositário de restituir a coisa depositada.
sem dúvida, uma obrigação. Aí se reconhecem logo, o direito relativo do titular, o vínculo que se estabelece entre duas pessoas e a prestação.
O dever que tem o cônjuge em dar ao outro autorização para a
prática de atos, até mesmo de certos atos de ordem econômica, não é,
porém, uma obrigação. Tem-se, entretanto, aí também, um direito relativo; têm-se duas pessoas apenas, ligadas por um vínculo jurídico que permite que uma delas exija da outra um certo comportamento e se tem
também, uma prestação, um facere, que poderá ser exigida do titular do
dever e, entretanto, recusa-se a esta relação jurídica a denomináção de
obrigação.
O compromisso que alguém assume de ler em voz alta para uma
outra pessoa, durante certas horas do dia, desde que seja assumido como
um compromisso jurídico e não como um simples obséquio, é uma obrigação e, por outro lado, o dever que têm os conjuges de observarem entre
si a fidelidade conjugal, não é uma obrigação, é um dever jurídico.
De modo que, não é fácil colher, imediatamente, o traço diferencial, que põe num campo as obrigações, no sentido técnico da palavra,
e, noutro campo, os deveres jurídicos em geral, diferenciação que os au-

e,
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tores italianos expunham com duas expressões intraduzíveis- obligazione e

obligo, este último é o que se chama dever jurídico.
Vai-se, agora, portanto, procurar compreender bem a natureza da
obrigação e, para isso, deve-se começar por um histórico deste conceito.
No Direito romano, o conceito de obligatio aparece muito obscuro. 11. certo que se trata de uma noção formada pouco a pouco, transformada ao influxo dos acontecimentos que fazem evoluir o direito privado,
de tal sorte que se encontram nele muitos casos residuais, quer dizer, muitas
peculiaridades, que só se podem explicar apelando para a história do próprio instituto ..
Gaio, nas suas Institutiones, não procura oferecer uma defmição
do instituto. Justiniano reproduz uma (como se sabe, na época de Justiano já se tem o gosto das definições) e parece ser uma definição devida a
Florentino, quer dizer: obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur, alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura. A obrigação é o vfuculo, em direito, que nos constrange necessariamente e, agora
note-se bem esta expressão alicujus solvendae rei que parece querer dizer a pagar ou dar - alguma coisa, segundo o direito de nossa cidade.
Esta defmição, devida ao jurisconsulto Florentino, deixa alguém
perplexo se quiser penetrar a fundo, através dela, no conceito romano das
obrigações. De fato, se analisar-se a definição, tem-se a impressão de que o
núcleo da definição está naquele alicuius solvendae rei, mas, se tomar-se
aí o verbo no sentido de pagar, que é o sentido verdadeiro que esta palavra
tem, quando se lhe acrescentar um objeto direto, quando se disser solvendae rei, neste caso encontra-se uma definição muito restrita que não parece se aplicar a todas as classes de obrigações, mas, apenas, às obrigações
de dar.
De sorte que, somos levados a admitir que a expressão esteja usada
aí com mais latitude e para indicar apenas, qualquer coisa no sentido geral
que esta palavra encerra.
Às vezes se tem que dar a um fato um comportamento qualquer
e nesse caso, ter-se-á de concluir que a definição de obrigação, segundo Florentino, era o vínculo jurídico que constrange a ter alguém um determinado
comportamento, segundo o direito de nossa cidade. Ora, nesse caso, chega-se
à conclusão de que a obligatio não se diferencia, em caso algum, do dever
jurídico, porque esta defmição convém a todos os deveres jurídicos que,
porventura, sejam apresentados.
. Entretanto, nada mais diferente do dever jurídico do que uma obligatzo para os romanos. Esta diferenciação era tão larga que, dentro mesmo
daqu.el~s direi.to~ que hoje se chamam obrigações, os romanos faziam importantlsstmas dtstinções. Eles chamavam obligatio a alguns dentre eles e para
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os outros empregavam circunlóquios vários que davam a entender, apenas,
o dever de pagar o compromisso, de pagar, mas não como uma autêntica
e verdadeira obligatio. Assim, por exemplo, se alguém tomava um compromisso, em conseqüência de um contrato, que não estava figurado entre aqueles tipos limitados, que davam origem ao pactum, nasceu um debitum, mas
débito e obligatio coisa que na linguagem de hoje são idênticas, não tinham
no direito romano nada de comum.
Não foi bem examinado até aqui o mecanismo do processo formulário, mas dentro nele é que está a diferenciação, que se fazia de uma maneira
flagrante. Só quando se tratava de obligatio é que o pretor podia dar uma
fórmula, que se chamava fórmula in iure, na qual figurava a palavra opor·
tere, que é a palavra indicativa da êxistência de um obligatio. Noutros
casos o juízo era condicional.
Que era a obligatio no Direito romano? Que era necessário para
se dizer que existia uma obligatio? Tomando a ufinição de Florentino
como ponto de partida, tem-se, para compreender exatamente a natureza
de nosso instituto, que não prestar muita atenção nesta parte da frase
alicuius solvendae rei é colocar todo o nosso interesse na primeira parte,
que diz obligatio est iuris vinculum.
Hoje em dia emprega-se a palavra - vínculo jurídico - com um
sentido muito benigno. Vínculo jurídico existe entre todos os indivíduos
que estão ligados no seio de uma relação jurídica qualquer, mas não é
assim no Direito romano primitivo, o vinculum com que se fazia o direito
primitivo é alguma coisa que sujeita o homem ao homem, é uma dependência pessoal, não se diga uma servidão, mas é, sem dúvida, alguma coisa que
cerceia a nossa liberdade. Quando se diz: um vínculo quo necessitate adstringimur está se indicando o peso de uma dependência que cai sobre cada um e
que põe alguém sob o império da vontade de um outro homem.
Esse é o sentido verdadeiro e pririlitivo da obrigação e se compreende, muito bem, quando se considera a sua imagem mais antiga, o contrato chamado nexum. O nexum (note-se que a palavra tem um grande parentesco etimológico com noxa) está como que indicando aquela relação jurídica que se estabelece entre o credor e o devedor, em que o devedor se
entrega pessoalmente ao credor, para sob o império da vontade deste se
manter até que a dívida seja paga. Para compreender-se esta subordinação
do devedor ao credor é preciso colocar-se um pouco no ambiente da sociedade primitiva.
Numa sociedade como a romana dos primeiros tempos, o crédito
é uma forma totalmente anômala de atividade econômica. Numa economia
patriarcal fechada, cada homem vivia com os seus próprios recursos; nunca
lhe acontecia pedir recursos a outro e, quando isto acontecia, então, é como
se o homem que pede o empréstimo precisasse colocar-se na posição qua-
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se que de um escravo de seu credor. Perdia ele a independência na mesma
medida em que perdia a autonomia de sua fortuna e, como apela para o
patrimônio de outro, cai sob o poder da vontade deste outro.
Já se sabe que em certas legislações bárbaras existia forma de sujeitamento do devedor ao credor. Isto não se conhecia no Direito romano,
mas a submissão pessoal do devedor ao credor é a essência mesma da obligatio; é a pessoa que cai sob o império da vontade do outro e o debitum,
aquilo que se tem de pagar não é mais do que o recurso que o devedor
possui para sair debaixo da obligatio. Ele precisa sair desta posição e o único modo é pagar o debitum.
O débito é, para a concepção atual da matéria, a essência da obrigação; na formação do Direito romano é o acessório, o principal é a sujeição do homem a outro homem.
Existem a esse respeito distinções muito interessantes. A pregiatura, espécie de contrato de fiança dos nossos dias, contrato que se estabelece imediatamente com o praedes. Outra pessoa é que tem de pagar o débito, mas essa pessoa permanece estranha à obrigação. Na obligatio o que
existe é o credor, e o garantidor, permanecendo entre eles a obligatio,
enquanto que o verdadeiro devedor, o que vai pagar, permanece estranho
à relação, nada tendo que ver com a obligatio. No dia do vencimento da dívida o devedor paga e exonerará o praedes, mas o praedes é que está debaixo
da vontade do credor.
O mesmo acontece na sponsio, que foi a forma geradora da maioria dos contratos romanos e, assim, pode-se dizer, que a característica
fundamental da obrigação romana é este vinculum iuris que se estabelece
pessoalmente e que, por conseguinte, não se insere no patrimônio, mas na
própria liberdade do obrigado.
Isto explica mesmo que os romanos tenhatn admitido a expressão
persona obligatio, do mesmo modo que para o penhor e a hipoteca a expressão res ob/igatio, é porque a obrigação cai ora sobre a persona ora sobre a
res. Isto, também, explica uma sistematização interessante das obrigações
nas obras clássicas do Direito romano: a obrigação é sempre tratada juntamente com a actio.
Sabe-se naturalmente procurar os títulos de qualquer compêndio
de Institutas romanas e verificar que cada direito é tratado por si só; quando
se chega ao capítulo da obligatio trata-se da obrigação e das ações. Por que
esta ligação tão íntima? É que, percebe-se, aobligatio é, de um certo modo,
a própria sanção, já é o direito posto em defesa, já é a solução para o caso
de não se pagar, solução que toma alguém e se não se verificar o inadimplemento. Isto se atenua por uma famosa lei que aboliu a manu injectio
e com isso se proibiu esta submissão da pessoa do devedor ao credor, substituindo o princípio da execução pessoal pelo princípio da execução dos
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bens, e dando, por conseguinte, maior relevo ao aspecto patrimonial da
obrigação, mas ficou este resíduo no instituto - não há obrigação onde
não há vínculo pessoal - e embora este vínculo tenha perdido com o
tempo a força e não se encontre, sequer, a existência dele no Direito romano mais evoluído, sempre pennaneceu a distinção entre a obligatio
e outras fonnas de debitum, como uma reminiscência histórica daquele sentido primitivo da obrigação.
Em nosso direito moderno, o que é o vfuculo jurídico? Em que
consiste o vínculo que liga o devedor ao credor?
Variam muito os autores na maneira de conceituar a natureza do
vínculo.
Encontram-se aqueles que sustentam que a essência da obrigaçã-o
está num vínculo pessoal. Pretendem eles que este vínculo pessoal atenuase, que deixou de ser aquela semi-escravidão do devedor no direito antigo,
mas a essência da obrigação, no direito de hoje, ainda é a alienação parcial
na liberdade em proveito do credor.
O homem é livre, pode fazer tudo que quiser, mas, quando contrai
uma obrigação, abdica a respeito de um certo ato, da liberdade do seu
arbítrio. A respeito daquele ato como que se compromete a sua liberdade;
é impedido de ter uma certa conduta, de maneira que, a essência da obrigação é, sempre, uma limitação da liberdade.
Contra essa idéia voltam-se outros com a seguinte objeção: tanto
não é verdade que a essência da obrigação seja uma limitação da liberdade
que se, porventura, o devedor deixar de cumprir a obrigação, nós nos
limitamos a executar os seus bens, a tirar do seu patrimônio os valores
necessários para satisfazer o nosso crédito. Ora, isto mostra que o vinculum
iuris não é de pessoa a pessoa, mas é de pessoa a patrimônio.
A essência da obrigação é um direito que tem o credor sobre o
patrimônio do devedor, de tal maneira que, se o devedor espontaneamente
não satisfaz esse débito, o credor adquire a faculdade de entrar no seu patrimônio para de lá tirar aquilo que a sua satisfação exige.
Esta segunda conceituação, que parece satisfazer muito mais à
consciência teórica, não é, também, aceita unanimemente pelas doutrinas
modernas. Há quem diga: esta entrada do credor no patrimônio do devedor
já é um substitutivo, já é um equivalente, da obrigação primitiva, de maneira
que, se deve dizer que o vinculum iuris se estabelece entre a pessoa do credor e um certo ato ou comportamento do devedor.
Adquire-se na obrigação um direito com um ato, ato esse que pode
consistir no ato de dar, no ato de fazer e no ato de não fazer. Esta conceituação da obrigação, como direito à prática de um determinado ato
por parte de outrem, é que parece satisfazer, por exemplo, a De Ruggiero e, de fato, ela convém muito à dogmática civil, porque pode-se fa-
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zer todo o estudo do conteúdo das obrigações em tomo da natureza desse ato.
Esse ato que é, afinal de contas, a prestação, é que vai analisar-se
nos seus vários aspectos,· nos seus diversos conteúdos, para conhecer-se a
fundo em que podem consistir as obrigações.
Não há, porém, dúvida em achar-se que só se consegue focalizar
bem, dentro da dogmática modema, a natureza do vínculo obrigacional,
depois de estudo de Brinz sob a distinção entre a obrigação e a responsabilidade.*
Já se conhece de modo suficiente este assunto de aulas anteriores
e pode-se, por conseguinte, voltar a elas brevemente para, nesta matéria,
que é mais própria para a compreensão da teoria do que a outra, já focalizada nas suas conseqüências teóricas.
Qual é a idéia fundamental de Brinz? É q~e em toda relação jurídica, que se pode denominar obrigação, existem dois vínculos jurídicos, intimamente associados.
O vigor destes vínculos jurídicos não é simultâneo, é sucessivo; um
deles entra em vigor quando o outro é violado. O primeiro é o que se chama,
bem mais propriamente, obrigação - o débito; o segundo, é o que se chamará - responsabilidade. Quando entre dois indivíduos se estabelece uma relação jurídica obrigacional, um direito de crédito, isto é, quando um assume
a posição de credor e outro assume a posição de devedor, nasce, imediatamente, um vínculo jurídico, que dá ao credor o direito à prestação de um
certo ato por parte do devedor: isto é a essência do primeiro vfuculo.
O credor fica armado de uma pretensão jurídica: a pretensão que
o devedor pratique um determinado ato em seu benefício. Pode esse ato,
indiscutivelmente, consistir em dar, fazer ou não fazer. Se, porém, acontece que no momento próprio da exigibilidade da prestação, o devedor não
pratica o ato esperado, verifica-se aquilo que se sabe denominar - lesão
do direito.

É copiosa a literatura a respeito de tal distinção, mormente na literatura
jurídica alemã, valendo salientar o alentado trabalho de Otto (von) Gierke, Schuld
und Haftung in alteren deutschen Recht (Breslau, 1910, XXVIII-388 pp.), mas aprecedência cabe efetivamente a Aloys Brinz, em sua dissertação intitulada Obligation
und Haftung, publicada em 1886, em Archiv für die Civilistiche Praxis, vol. LXX,
pp. 371 a 409. Anteriormente, em 1874, no voL I da Revista de Grünhut (Grünhut's
Zeitschrift, pp. 11 a 40, também divulgou o mesmo Autor outra dissertação, sob o
rótulo Der Begriff obligatio, sem falar-se em tudo o que se contém em suasPandectas,
com alterações sensíveis nas duas edições feitas, e, parcialmente, uma terceira, em
que é difícil, atinar-se, muitas vezes, com o pensamento desse pandectista, mas a distinção, para todos os efeitos, básica, quanto ao texto acima, é a do Archiv, já referida.
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O não cumprimento do dever jurídico constitui a lesão do direito
e esta lesão do direito faz com que surja, ao !ado do vínculo primitivo,
não fazendo desaparecer por completo, mas em todo caso substituindo a
sua eficácia, um outro vínculo também entre o credor e o devedor e este
vínculo tem como conteúdo a reparação da lesão do direito. Este vínculo
se estabelece entre a pessoa do credor e o patrimônio do devedor, de maneira que, as duas teorias que conceituam o vínculo jurídico, uma como
o direito entre o credor e o patrimônio do devedor, outra como um direito
do credor a um ato do devedor, ambas, estão certas, porque cada uma delas se refere a um momento lógico, distinto, da obrigação.
A obrigação tem dois momentos: o primeiro, que é o que se pode
chamar o momento da obrigação; o segundo, é o momento da responsabilidade. Se existe uma obrigação, quer dizer, se existe um vínculo entre
devedor e credor e que espera o credor que o devedor pratique um ato em
seu benefício, neste momento, está certa a teoria acolhida, por exemplo,
pelo De Ruggiero, porque é um vínculo que dá ao credor o direito de esperar um determinado ato da parte do devedor. Mas, eis que este débito
não é cumprido e verifica-se a lesão do direito pelo inadimplemento da
obrigação, que ocorre então? Nasce um segundo vínculo, que tem como
titular o mesmo credor e que, agora, se estabelece não em relação a um
certo ato do devedor, mas em relação ao seu patrimônio. O credor, agora,
fica armado do direito de entrar no patrimônio do devedor para buscar
os bens necessários à satisfação do seu crédito.
Vê-se que as duas teorias estão certas e precisa-se, apenas, harmonizá-las. No direito moderno, obrigação e responsabilidade, estão intimamente ligados. São momentos que se sucedem, mas sempre em relação
ao mesmo vínculo obrigacional.
Voltem-se agora os olhos para o que se dizia da obligatio romana
e se poderá compreender muito bem esta evolução. O que havia no Direito
romano com a pregiatura, por exemplo, é que entre o praedes e o credor se
estabelecia um vínculo que era de pura responsabilidade, enquanto que entre o devedor e o credor se estabelecia o debitum.
No Direito romano a distinção é tão vasta que se pode, com facilidade estabelecer entre dois indivíduos somente a responsabilidade e era esta
que os romanos chamavam ob/igatio, enquanto o débito existia como um
acessório da responsabilidade. Esta dissociação entre a responsabilidade, de
um lado e a obligatio de outro, é muito característica do direito antigo.
Não ocorre só no Direito romano, ocorre, também, no Direito 1ombardo;
ocorre, também, no Direito germânico. Tem-se um exemplo disto, naquele
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contrato típico do Direito lombarda, que se chamava guadia* que era
um contrato feito com uma pessoa para estabelecer um vínculo de responsabilidade, enquanto o devedor estava na cabeça de outra pessoa.
Isto mostra, portanto, que a evolução da obrigação se fez no sentido da interdependência completa dos dois momentos.
Nascem de responsabilidade as obrigações. Tem-se, por exemplo,
a responsabilidade do tutor que assume a administração dos bens do pupilo. Não é débito, precisamente, porque ele não está devendo coisa alguma
ao pupilo, mas imediatamente se constitui a sua responsabilidade e ele é
forçado a dar uma hipoteca para garanti-la. Esta hipoteca cobre o débito
eventual, um débito que pode ocorrer ou não e este débito que, se a tutela
for bem administrada nunca haverá, já está prevenido por uma responsabilidade.
Isto é muito comum nos contratos que se fazem com tesoureiros,
pagadores, etc., em que dão uma responsabilidade até uma certa quantia
para cobrir obrigações eventuais. Agora, se há exemplos de obrigações
sem responsabilidades, este exemplo leva a um dos campos mais tormentosos da teoria das obrigações: é o problema das chamadas - obrigações
naturais.
Existem ou não existem obrigações naturais?
Costuma-se chamar obrigação natural aquela que existe entre duas
pessoas, quando o credor não pode exigir do devedor o cumprimento da
obrigação. O exemplo melhor que se pode apontar é o da aposta.
Quando a aposta for paga, o devedor que a pagou não poderá pedir
a sua restituição.

Esse nomen iuris. em que há lacuna, ocorrida no apanhado taquigráfico,
teve sua origem na Lex salica, segundo se verifica de seu título L - de {ides Jactas,
sendo fecunda a série de referências nos documentos do Direito germânico. Basta
verificar-se o que se vê de Schroder, Loersch, Amira, Gierke, tantos outros. A guadia
lombarda é nada mais, nada menos, do que versão do alemão antigo Wadiatio, contrato formal, germânico, em que havia dois elementos de débito, na realidade, um consistente na prestação a que fazia jus o credor; o outro, residindo, por assim dizer na garantia, pessoal ou real. Inspirou-se o eminente Autor num lance de De Ruggiero (lst.,
vol. III, § 91), que por sua vez, resumiu o pensamento de um dos maiores, senão o
maior dos historiadores do Direito italiano, Francesco Schupfer, em dissertação por
este divulgada na Rivista italiana per le scienze giuridiche, vol. 56, ano 1915, sob
o título II debito e la responsabilità. Studio sul/a guadia langobarda.
Tal instituto, como bem o assinalam Schrõder (Rechtsgeschichte, ed. de
1922, pp. 317 e segs.), e Gierke (Schuld u. Haftung, § 12, pp. 144 e segs.), tinha
o caráter de obrigação autônoma, embora fiança por sua índole, bem ao contrário
de sua feição moderna, em que assumiu sua característica própria, isto é, de obrigação
acessória, enquanto, outrora, seu conteúdo possuía o feitio hoje atribuído ao do
aval, como se sabe, obrigação autônoma.
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Sabe-se que, quando se paga alguma coisa sem devê-la, existe uma
ação própria para pedir a restituição - é a repetição. Pois bem. A repetição do pagamento indevido não se dá, quando se faz o pagamento de uma
aposta, não se dá, também, quando se faz o pagamento de uma dívida
que já prescreveu há muitos anos e o devedor sem se lembrar da prescrição paga a dívida prescrita, verificando, depois, a prescrição e querendo
repetir o pagamento, não conseguirá.
Então, delinea-se este problema: que dívida é esta, que obrigação
é esta, que se tem de satisfazer e que, entretanto, o credor não pode exigir?
É essa que se chama de obrigação natural.
Existe ou não existe obrigação natural?
Encontra-se nos autores um largo debate a respeito do assunto.
O principal argumento contra a existência das obrigações naturais é tirado
deste princípio, que, como se sabe, aceito no começo do programa, segundo
o qual, não há direito sem sanção.
Direito sem sanção é coisa que não se pode conceber. Podem existir deveres morais, obrigações de consciência, podem existir dívidas de
honra, mas não existe obrigação, não existe direito, no sentido jurídico
da palavra, se não existir sanção.
Ora, se não há direito sem sanção, só se pode tomar a palavra obrigação natural no sentido de mero dever moral e, então, pergunta-se: como
se explica que não se possa repetir o pagamento feito, se este dever é irrelevante para o direito? Responde-se: porque ninguém tem obrigação de pagar, mas se pagar, pagou em cumprimento de um dever moral e se se permite
a repetição do pagamento seria armar-se o direito em socorro de uma imoralidade, pois que, quem tem o dever moral de pagar, tem também o dever
moral de não pedir a restituição e, por conseguinte, o ato de alguém, pedindo a devolução do que pagou, é um ato imoral, explicação que parece
razoável.
Entretanto, é entender-se que a obrigaç:ro natural é uma obrigação jurídica e não parece que haja incompatibilidade entre esta afirmação e
aquela outra, que se estabelece como pónto de partida, fundamental na
dogmática civil, a de que não há direito sem sanção.
Quando se diz que não há direito sem sanção pretende-se dizer
que não há norma jurídica sem sanção. Não se pode conceber norma jurídica que não esteja munida de uma sanção.
A norma não é o direito subjetivo, não é a situação criada para o
indivíduo que exige como seu complemento científico uma sanção. Desde
o momento em que em conseqüência da aplicação de uma norma jurídica
fica alguém revestido de um direito, pode perfeitamente acontecer que
esse direito perca a combatividade, quer dizer, que este direito perca a possibilidade de se fazer valer em juízo, sem que, entretanto, desapareça um
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direito na pessoa do seu titular. E rigorosamente o que já se sabe a respeito
da prescrição.
Que é prescrição? E um modo de convalecer a lesão do direito;
é um modo, através do qual, a lesão do direito convalesce, de modo que,
a responsabilidade que nasce dela não pode mais ser exigida, porém, à
prescrição não afeta a obrigação primitiva, deixa que ela subsista, apenas
faz convalescer a lesão do direito e, por conseguinte, extingue a responsabilidade. Tanto é assim, o que é já sobejamente sabido, que se a prescrição
não for alegada pelo devedor, o juiz não poderá decretá-la.
Se se propõe uma ação para cobrar uma dívida, que já prescreveu,
e o juiz vê que ela já prescreveu; se o devedor não invoca a prescrição,
que será liberatória do seu dever jurídico, que faz o juiz? Recebe a demanda
e condena o devedor ao pagamento, porque, realmente o que se consumiu
foi a lesão do direito.
Aí está porque as obrigações naturais são obrigações: obrigações sem
.sanção. São obrigações que perduram depois de ter consumido a responsabilidade, graças à destruição da lesão do direito, de modo que se tem um
exemplo flagrante de obrigações sem responsabilidade nas obrigações
prescritas, nas obrigações prescritas que estão todas desprovidas da sua .
defesa.
Um outro ponto que agora se precisa tratar para fechar o conceito
de obrigações, é a patrimonialidade. Discute-se muito se a obrigação pode
ter ou nãó um conteúdo não patrimonial. Evidentemente, via de regra, as
obrigações conduzem a uma prestação economicamente apreciável, mas costuma-se dizer que, muitas vezes não é um ato econômico aquele que através
da prestação se procura. Pode-se ter a obrigação de que alguém leia para outrem ou de que toque um instrumento de música, etc. Ora, pretender que esse ato não seja ato econômico é não saber em economia política o que é um
ato econômico. Este é todo ato que satisfaz a necessidade humana e pode,
entretanto, ser praticado por terceiros.
Não são atos econômicos, aqueles que satisfazem as necessidades,
mas que somente por determinados agentes podem ser praticados.
O ato econômico tem como seu elemento fundamental a sua sociabilidade, quer dizer, poder ser praticado por outrem em benefício de
alguém. Comer não é ato econômico. Cozinhar é, porque outra pessoa pode cozinhar para alguém, etc.
Todas as vezes que um ato pode ser praticado por outra pessoa
em benefício de detenninada pessoa, para aplacar uma necessidade qualquer que seja a sua natureza, se está diante de um ato econômico.
Já se está vendo que obrigação não pode constar senão de atos
econômicos, somente atos econômicos podem servir de base à obrigação.
Somente atos que podem ser praticados pelo devedor em benefício do
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credor, de modo que é da essência da obrigação o seu caráter econômico.
Mas, ainda há um outro aspecto fundamental. E que este caráter econômico da obrigação exige ainda um outro complemento; é que
toda a prestação que constitua conteúdo de obrigação, precisa ser conversível em dinheiro.
E por que precisa ser conversível em dinheiro? É por causa dos
dois momentos fundamentais da estrutura da obrigação: o momento da
obrigação, do débito e o momento da responsabilidade. No primeiro momento, a prestação pode constar de qualque coisa; pode constar das coisas
mais frívolas, mais abstratas e mais espirituais, mas se se verificar a lesão do
direito, se o débito não for cumprido e a obrigação se tiver transformado
em responsabilidade, aí o seu conteúdo tem que ser uma prestação pecuniária, porque é só uma prestação pecuniária que o credor poderá procurar
no patrimônio do devedor, e então aí se tem como diferençar as obrigações
dos deveres jurídicos em geral.

Capítulo 11

OBJETO DA OBRIGAÇÃO: A PRESTAÇÃO.

Requisitos Jur{dicos- Prestações iPositivas· e Negativas.
Versa o terna ora examinado sobre o objeto da obrigação. Já se sabe
que na obrigação existem duas pessoas, o credor e o devedor. Dir-se-á. mellior: existem duas posições, porque pode acontecer que haja vários credores
e vários devedores, e existe como objeto da obrigação um ato, que o credor
espera seja praticado pelo devedor. Esse ato, que é objeto da obrigação,
chama-se prestação.
Por conseguinte, estudar-se-á a prestação. O credor tem direito à
prestação e o devedor tem o dever de cumpri-la. Ela pode consistir, como já
se sabe, em dar, em fazer ou em não fazer alguma coisa. Daí as três classificações de obrigações: obrigações dandi, faciendi e non faciendi. Para que a
prestação seja válida, alguns requisitos são necessários. O primeiro deles é a
possibilidade. A prestação há de ser - possível. Nã;o se pode praticar ou
esperar um ato impossível. Mas, note-se bem que esta impossibilidade pode
ser originária ou sucessiva.
Pode acontecer que no momento em que se contrai uma obrigação, a prestação seja possível e depois tome-se impossível. Tem-se aí a
impossibilidade sucessiva e pode acontecer que, desde o primeiro momento, desde o instante em qu::1 a obrigação se contraiu, já esta impossibilidade seja manifesta.
O que interessa agora é a impossibilidade originária. A impossi~
bilidade sucessiva, essa, só pode ter dois efeitos: ou ela extingue a obrigação, quer dizer, a obrigação existia, mas, tomando-se impossível a prestação, ela se extingue, ou, então, ela se transforma em quê? Na responsabilidade, nas perdas e danos em que a obrigação há de resolver-se.

28

PROGRAMA DE DIREITO CIVIL

Já se compreende quando é que ela extingue e quando é que se
transforma: extingue-se quando a impossibilidade sucessiva é casual e
se transforma, em perdas e danos, em responsabilidade, quando a impossibilidade decorre da culpa do devedor.
Entrega-se um objeto para guardar; a obrigação de quem o recebe,
é de restituí-lo. Admita-se que o objeto perece; das duas uma: perece por
caso fortuito ou por culpa de quem o recebeu, para custodiá-lo. Se por
culpa, a obrigação se transforma na responsabilidade correspondente,
nas perdas e danos; se, porém, perece sem ocorrência de culpa, por acaso,
então é apenas a prestação que se tornou impossível e a obrigação se extingue.
. O que mais importa agora é a impossibilidade originária. Que resulta
da impossibilidade originária? Em primeiro lugar poder ser objetiva ou
subjetiva. Objetiva é quando a prestação é, realmente, impossível para
todos, e subjetiva é quando é impossível para aquele devedor, podendo
ser possível para outras pessoas.
Um exemplo de impossibilidade objetiva se verificará no seguinte: alguém se comprometeu a entregar dentro de 24 horas, meio quilo
de rádio e sabe-se da impossibilidade de tal entrega. Neste caso, a obrigação que nasceu, é nula, por conseguinte, fulminada ab initio mas pode
ser apenas uma impossibilidade subjetiva; um chofer de praça, assume
o compromisso de ir buscar alguém, e, nas circunstâncias atuais, • pode
ser que não o consiga por falta de essência. Aí, é dele a impossibilidade,
outros conseguem, de maneira que no caso, a impossibilidade é meramente subjetiva.
A impossibilidade meramente subjetiva não fulmina de nulidade
a obrigação; transforma-a na responsabilidade correspondente.
Aquele que prometeu uma coisa que lhe é impossível cumprir,
responde pelas perdas e danos correspondentes ao que prometeu, quer
dizer, que se verifica a conversão em responsabilidade, tal qual, como.
se existisse uma superveniente lesão do direito.
Aquele que promete o que lhe é impossível, está nas mesmas condições daquele que promete e não cumpre, isto é, daquele que comete
lesão do direito. Daí lhe nasce a responsabilidade - obrigação de pagar
perdas e danos.

*

Havia, então (1942), racionamento de derivados de petróleo.
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Segundo requisito da prestação: ser lícita. Sobre este requisito
não se precisa muito estender. Já se sabe que não é uma característica
da obrigação. É uma característica dos atos jurídicos em geral, a nulidade
que, porventura, pode recair sobre objetos ilícitos. Assim, a obrigação
que tem como objeto uma prestação ilícita é nula, não se forma, e a ilicitude, aqui, entende-se tanto como ilicitude jurídica como ilicitude
moral.
Terceiro requisito: é preciso que a prestação seja determinada.
Prometer alguma coisa; deixar essa alguma coisa ao arbítrio do credor
ou do devedor, não constitui obrigação. As promessas e as expectativas
indeterminadas podem constituir entabulamentos de um negócio jurídico,
mas não nascem com elas, uma obrigação ou vínculo jurídico.
Está claro que há prestação que se chama indeterminada, mas a
indeterminação, aí, é dentro de certos limites, a respeito dos quais já se
determinou a vontade das partes. Compram-se 100 sacas de arroz e não
se diz de que qualidade. Há aí, o que, na técnica jurídica, se chama de
prestação indeterminada, porque, evidentemente, vai ficar ao arbítrio do
devedor ou do credor, dar arroz desta ou daquela qualidade, mas, pelo
menos, uma determinação já existe: é o que se vai dar é arroz e em tal
quantidade, quer dizer, já se determinou o gênero e a quantidade.
A prestação é indeterminada, apenas, quanto à qualidade.
O mesmo acontece, algumas vezes, quando se aceitam prestações
alternativas: faz-se o que alguém deseja, contanto que se dê este livro ou
aquele. Há, aí, uma indeterminação, mas já se percebe que a indeterminação está circunscrita e é esta circunscrição que é indispensável à validade
da obrigação.
Se encontrar alguém o objeto perdido, promete-se alguma coisa.
Daí, não nasce obrigação alguma; a indeterminação é completa;
não se formou um dos requisitos fundamentais da prestação.
Agora, achado o que foi perdido, quem o perdeu oferece em recompensa um dos seus livros. Forma-se a obrigação, porque já se sabe que
tem o promitente um número limitado de livros e que é um destes que vai
sair para as mãos do credor.
Eis, aí, dentro de que termos se devem entender os requisitos da
prestação determinada.
Nem sempre estarão os juristas de acordo a respeito de saber-se
se uma prestação está determinada ou não, tanto quanto é necessário
para a validade da obrigação. Pensará um que a prestação é excessiva;
outro que foi suficiente. Pois bem. O único critério que se tem para resolver o caso é este: aceitar-se a determinação dentro de uma classe determinada de objetos, que se verão, portanto, só circunscritos por certos limites.
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Último requisito é a patrimonialidade. Já se sabe que é requisito
fundamental da obrigação, que aquilo que o devedor promete, aquilo que
deve, seja um ato econômico e, por conseguinte, um ato do qual se pode
encontrar o equivalente em dinheiro. Se não se pode encontrar o equivalente em dinheiro, não há possibilidade de formar-se obrigação, porque o
direito que daí resulta, ·se for lesado, não poderá se converter em responsabilidade.
De modo que, a patrimonialidade da prestação é requisito essencial.
E aí se tem os quatro requisitos da prestação: ser possível; ser lícita; ser
determinada; ser patrimonial.
Agora, a classificação das prestações.
A classificação das prestações é um assunto de suma importância,
porque, conforme a natureza da prestação, surgem regras especiais a respeito do seu implemento ou inadimplemento. Já é sabido que a palavra
implemento indica o cumprimento da obrigação, quer dizer, a execução
do dever jurídico da obrigação, contido na responsabilidade e inadimplemento indica, pelo contrário, o não cumprimento do dever jurídico.
A primeira classificação, que nos interessa, é a que divide as obrigações em dois grandes grupos: obrigações positivas e obrigações negativas.
O grupo das obrigações positivas é, evidentemente, o mais numeroso e o mais importante. Obrigações positivas são aquelas que consistem
num ato, num comportamento ativo da parte do devedor e obrigações
negativas, pelo contrário, são aquelas que consistem numa omissão. Dentro
da categoria das obrigações positivas colocam-se as de dar e as de fazer
e, dentro das negativas, as de não fazer.
A obrigação de dar consiste sempre na entrega de uma coisa corpórea ou incorpórea ao credor, de maneira que, tanto pode consistir, efetivamente, na tradição manual de um objeto móvel, como na tradição simbólica de um imóvel e, até, na simples transferência de um direito, quando
a coisa for incorpórea.
Assume-se, por exemplo, a obrigação de transferir ao credor, os
direitos de autor. Aí se tem uma obrigação de dar, de dar uma coisa incorpórea.
Note-se que quando se assume uma obrigação de dar, não se assume, apenas, a obrigação de transmitir a coisa com a sua propriedade, pode-se
transmitir a coisa sem a propriedade e, nem por isso, a obrigação deixaria de ser obrigação de dar. Pode-se transmitir a posse, a propriedade, o
uso, a simples guarda e pode-se, até, apenas, restituir a coisa, caso em que
não se transfere direito algum, em que, apenas, se transfere a detenção
manual daquilo que se perdeu.
Quando, por exemplo, se deposita nas mãos de outrem um objeto
e este assume a obrigação de restituí-lo, contrai-se obrigação de dar, e quan-

SAN TIAGO DANT AS

31

do se dá o objeto de volta, cumpre-se a obrigação, mas não está transferindo-se
a obrigação, está-se apenas, transferindo a guarda através de um ato de
restituição. Quando, por acaso, se aluga um prédio para nele morar, e
aceita-se o contrato, assume-se a obrigação de entregar o prédio, mas entrega-se a posse do prédio, e não a propriedade.
De maneira que é conveniente fazer uma distinção muita clara
entre a obrigação de dar e os vários direitos que se podem transferir na ocasião em que se cumpre esta obrigação.
O vendedor que entrega o objeto vendido, o inquilino que entrega
a casa em que deixou morar, todos esses estão cumprindo ou contraindo
obrigações de dar e, entretanto, os direitos reais, os direitos sobre a coisa,
que estão sendo transferidos, são os mais diversos.
No caso do vendedor é a propriedade; no caso do inquilino, é a
posse; no caso do depositante, é a simples guarda; no caso do depositário
é a guarda do objeto. A obrigação de dar, por conseguinte, é a que abrange
todos esses casos, mas o direito que o devedor transmite, na ocasião em que
a cumpre, este, pode variar ilimitadamente.
Quando à obrigação de fazer, esta é bem mais simples. Pode-se
dizer que a prestação do devedor resume-se na prestação de um serviço.
A palavra serviço é muito ampla, dentro dela se abrigando todas as modalidades de cooperação que um homem possa ter para com outro, na relação patrimonial.
Evidentemente, não é serviço a prestação da colaboração que a
mulher dispensa ao marido, como sua consorte, mas aí é porque falta a
patrimonialidade. Lá onde existe patrimonialidade, toda prestação é de serviço. Vejam-se, agora, as obrigações negativas.
Nas obrigações negativas, se tem sempre como conteúdq uma omissão. O devedor compromete-se a não fazer, e, neste não fazer, dois podem ser
os aspectos: ou o devedor se compromete a não fazer alguma coisa, que
normalmente estaria na esfera do seu direito, e, nesse caso, em que ele assume
a obrigação de abster-se de um ato ou, então, ele vai mais adiante e assume
a obrigação de tolerar que o credor faça alguma coisa, que ele normalmente
poderia repelir e, então, ele não se limita a abster-se de um ato, mas vai
mais adiante, e chega, até, a sofrer um ato que outro pretende pratiCar.
Tem-se um exemplo da obrigação de abster-se no seguinte: sabendo-se que o vizinho gosta de cultivar certas plantas de sombra, no seu jardim, assume-se a obrigação de não cortar as altas árvores que cresceram nas
imediações e que lhe fazem a sombra necessária.
Aí se têm a obrigação de não fazer, em que o devedor, apenas,
se limita a abster-se de um ato, que ele normalmente podia praticar.
Sabendo-se, porém, que o vizinho precisa da sombra e que não a
tem, porque no quintal não existem árvores, pode o vizinho permitir que

32

PROGRAMA DE DIREITO CIVIL

ele as plante dentro do seu quintal e, nesse caso, assume-se uma obrigação,
também de não fazer, mas que não consiste, apenas, numa abstinência
e sim numa paciência, por que consiste em que ele entre no prédio para
plantar as árvores e fazer com que elas cresçam.
Aí se têm as duas modalidades da obrigação de não fazer: a abstinência e a paciência.
Estudem-se, agora, mais de perto, estas várias modalidades de obrigações: as de dar, as de fazer e as de não fazer, visto como já se sabe em que
consiste cada uma delas.
A respeito da obrigação de dar, a primeira distinção importante que
se precisa fazer é entre a obrigação de dar coisa certa e a obrigação de
dar coisa incerta.
Nas obrigações de dar coisa certa, quando, por exemplo, se promete
vender este relógio, o cavalo tal, o quadro que representa tal cena, pintada
por tal pintor, a disciplina da obrigação é bem diversa dos casos em que
se promete coisa incerta: um quadro, um cavalo para tração, etc., quer dizer,
esse são os casos em que se pode dar coisa incerta e aí a disciplina da obrigação não pode deixar de mudar.
Veja-se a hipótese de coisa certa.
Em primeiro lugar, a característica de dar coisa certa é que o credor
tem o direito de exigir a coisa prometida e não uma outra, ainda que de
maior valor. Se se promete entregar o relógio tal, não pode o promitente
exonerar-se, oferecendo um outro de valor maior. O credor pode aceitar
e pode exigir que lhe seja dada, precisamente, a coisa que foi prometida
e se esta coisa tiver acessórios, a respeito dos quais a obrigação foi omissa,
entende-se que os acessórios são devidos juntamente com o principal.
Pode, porém, acontecer que se perca a coisa, que a coisa certa que
se prometeu desapareça e, então, deve-se perguntar o que acontece com a
obrigação. Neste ponto convém que se examine tal hipótese através da lei
civil tratada a matéria nos artigos 863 e 873 do Código Civil, e aí, se terá
a disciplina do assunto.
Se se perde a coisa, tem-se de indagar se ela se perdeu casualmente
ou por culpa do devedor.
Se ela perdeu-se casualmente, resolve-se a obrigação. O devedor
assumiu uma obrigação de entregar uma coisa certa e antes do dia de cumprir a obrigação, eis que a coisa se perde, desaparece, resolve-se a obrigação.
Não há dúvida nerthuma de que o credor não pode exigir uma outra coisa
em lugar daquela. Eis, porém, que é mediante culpa do devedor que se
verifica esta perda; então, já se sabe que a obrigação se transforma em responsabilidade; que ela se transforma no direito a um pedido de perdas e
danos.
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Que dizer-se, agora. do caso em que a coisa não se perde, mas se
deteriora? Se a coisa não se perde, mas se deteriora, ou ela se deteriora,
casualmente ou se deteriora por culpa do devedor; se a deteriorização é casual, o credor tem de aceitar a coisa deteriorada; se a deterioração é por
culpa do devedor, o credor pode não aceitar a coisa e pedir as perdas e danos correspondentes ou aceitá-la, mas pedindo que se abata no preço o valor correspondente à deteriorização havida.
Veja-se, agora, a hipótese não de perda, mas de melhoramento.
A coisa é melhorada à custa do devedor, aí se deve entender, apenas, que a
regra tem algum interesse quando se trata de coisa a restituir, quando se
trata de coisa que está nas mãos do devedor para ser restituída ao credor
e o devedor tem ocasião de fazer melhoramentos na coisa.
Qual a regra a respeito desses melhoramentos? Tem-se de distinguir,
tal como se se tratasse de benfeitorias comuns, em melhoramentos necessários,
úteis e voluptuários. Se são úteis ou necessários, o credor tem de indenizá-los; se são voluptuários, pode o devedor retirá-los, caso essa retirada
não altere a substância da coisa ou, então, tem de deixá-los, mas não pode pretender uma indenização; e se, por acaso, as benfeitorias são úteis
ou necessárias e o credor não deseja compor o seu valor, o devedor tem como garantia do seu direi to, o direito de retenção da coisa, até que o pagamento seja feito.
Aí estão as regras da obrigação de dar coisa certa.
Com relação às obrigações de dar coisa incerta, o que primeiro
se tem de observar, é que elas devem estar indicadas, ao menos, em gênero
e quantidade.
Se não estiver indicada em gênero e quantidade, a indeterminação
é tal que a obrigação não pode chegar a se formar. E também, em seguida, se verificará a quem ficou entregue o encargo de escolher a coisa que
vai ser dada.
As partes podem deliberar a respeito e decidir se quem escolhe
é o credor, ou o devedor, e se, não foi declarado pelas partes, entende-se
que quem vai escolher é o devedor.
A escolha pelo devedor funda-se, como bem se compreende, na importância do devedor jurídico no seio da relação; é aquele sobre quem vai
recair o dever, o que tem a escolha e esta escolha ele há de exercê-la. Com
que critério? O critério médio deve tomar a média do que pode oferecer.
Assim, se se compram de um fazendeiro tantas sacas de café, ele escolherá do médio da sua produção, nem pode ser do pior nem pode ser do melhor, ele escolherá a média da sua própria produção.
Esses são os critérios para a coisa incerta.
Finalmente, há de considerar-se a respeito da obrigação de dar coisa incerta, a perda da coisa antes do cumprimento da obrigação e, aí, há
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uma diferença capital; entre a obrigação de dar coisa certa e a obrigação
de dar coisa incerta. E que, quando a coisa é certa e a perda é casual, a obrigação se extingue, mas quando a obrigação é incerta, ainda mesmo que a
perda seja casual, não se extingue a obrigação; a obrigação permanece e
o devedor pode alegar, por exemplo, que perdeu a sua produção, uma vez
que, existem outros produtores que têm produção daquela mercadoria.
O devedor há de tratar de obtê-la junto de quem produz, para fornecê-la
ao credor, sob a pena da obrigação se resolver em perdas e danos.
O que caracteriza, acima de tudo, a obrigação de fazer é, como
se sabe, que ninguém pode ser coagido a prestar o seu próprio serviço.
Tem o credor direito ao serviço do devedor e haverá de perguntar-se se
ele tem direito ao serviço pessoal do devedor ou se terá direito a uma
prestação de serviço que o devedor lhe deve proporcional por si ou por
outra pessoa. Quando se contrata com um dactilógrafo para vir ao escritório copiar um determinado trabalho, é claro que se o dactilógrafo, com
quem se contratou, não puder vir, cumpre a sua obrigação mandando outro em seu lugar, porque o direito não é a prestação de serviço de um
determinado dactilógrafo, mas a obrigação de serviço de dactilógrafos
em geral.
Contrata-se, porém, com um grande pintor, que faça o retrato
e, agora, é evidente que ele não cumpre a obrigação, mandando outro
pintor no seu lugar, então, o direito de quem fez a encomenda, se refere
à prestação de serviço daquela pessoa determinada, o que a
escola exprime com clareza, dizendo que há obrigações pessoais e obrigações personalíssimas, quer dizer, obrigações em que a pessoa do devedor
aparece em segundo plano, pois o serviço é o que surge imediatamente
aos olhos, e, obrigações em que, pelo contrário, a pessoa está em primeiro
plano, porque elas são contraídas intuitu personae.
Atinge-se um dos pontos do maior interesse prático das obrigações.
Basta que se diga que as obrigações intuitu personae se resolvem com amorte e se forem pessoais, passa aos sucessores, para compreenderem a importância desta classificação.
Contrata-se com uma pessoa a obrigação de lhes fazer um serviço qualquer, se esta obrigação for intuitu personae morrendo o devedor,
extingue-se a obrigação, se não for, respondem por ela seus herdeiros.
Quando é que uma obrigação é intuitu personae ou é simplesmente
pessoal? difícil, muitas vezes, estabelecer-se, quando as partes não o fizeram, por uma declaração expressa. Tem-se de considerar a natureza do serviço, tem-se de considerar a pessoa da escolha do credor. Até mesmo esta
obrigação a que há pouco houve referência, pode-se tornar personalíssima;
basta que se tenha escolhido aquele dactilógrafo em razão de uma excelência pessoal de seus serviços, que não se verifique em relação aos demais,

e
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para estar claro, o intuitu personae, e para a obrigação entrar nesta chave.
Vê-se que o problema é interpretativo e que se tem de valer de um
critério imico: que é a clara compreensão da vontade das partes.
Um pintor, um escultor, não há dúvidas; um fotógrafo, um dactiló·
grafo, provavelmente obrigações meramente pessoais; um perito, sem
dúvida, personalíssima, porque a questão da confiança desempenha um
papel fundamental.
Quando as obrigações são, por conseguinte, personaiíssimas, não
há dúvida alguma de que elas se resolvem com a morte do titular ou com
a impossibilidade por parte dele de prestá-la. Se ek fica i111possibilitado.
se o que prometeu escrever fica cego ou coisa equiv:llente, se o que prometeu pintar, fica impossibilitado de fazê-lo, por um defeito pessoal, é claro,
a obrigação se extingue, sem dar lugar a nenhuma responsabilidade. Se,
porém, a obrigação de fazer é daquelas em que o serviço pode ser prestado
por terceiros, a impossibilidade na pessoa do devedor não o exime de fazer com que outro faça o serviço em seu lugar.
Que dizer do caso de haver recusa da prestação de um serviço?
A recusa, é claro, fica ao sabor do credor ou pedir as perdas e danos, a responsabilidade pecuniária, ou mandar executar o serviço por terceiros à
custa do devedor e, então, surge um problema que pode levar a uma dúvi·
da.
Imagine-se que a obrigação é, claramente, para pintar e que há
recusa da prestação de serviço, que faz o credor? Em vez de pedir perdas
e danos, o que talvez até ficasse num montante pequeno. resolve mandar
executar o serviço por terceiros. Escolherá, já agora, uma personalidade
excepcional, cujo's honorários vão ser mesmo mais altos do que as perdas
e danos.
Mantém-se isto? Claro que não. Claro que o credor, quando contratou os serviços de uma pessoa, deu ao seu interesse uma certa estimativa;
se agora ele se acha diante de urna recusa, não pode se aproveitar de tal
circunstância para estimar de uma maneira muito maior o seu interesse
e se beneficiar com serviços de um grande profissional.
Tem isso uma importância extraordinária, quando se trata de serviços artísticos, porque a mudança do profissional pode representar uma
mudança completa no preço.
Pode, porém, acontecer que o serviço se torne impossível de um
modo absoluto e, nesse caso, a obrigação se extingue.
Vejam-se, agora, as obrigações de não fazer. Tais obrigações cumprem-se de urna maneira bem diversa das demais.
O cumprimento da obrigação de não fazer é a inércia do devedor.
O implemento consiste, precisamente, em manter-se inerte e o
inadimplemento em praticar o ato que ele se comprometeu a não praticar.
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De modo que se tem de considerar, apenas, um caso de inadimplemento,
escusável. E a hipótese em que se torna impossível, para o devedor, a prática
daquele ato de que ele prometeu abster-se o que, sobretudo, ocorre num
caso: quando ele é obrigado a praticar aquele ato no exerc:~;o da legítima
defesa, da sua pessoa ou de seus bens.* Fora daí ele não deve praticar o
ato, salvo na hipótese em que assume uma obrigação de praticar um ato,
que, em razão de sua função, ele poderá não praticar, por ordem superior.
Precisa-se, até, em tal caso, examinar a licitude da obrigação. Se
por um acaso ele é obrigado a praticar o ato por uma razão de ordem
superior, para defender a sua pessoa ou os seus bens, então, é claro que a
impossibilidade se tem por casual e se resolve sem pagamento de perdas
e danos.
E quando é inescusável? Nesse caso, se resolve o direito do credor.
Tem alguém o direito, segundo o qual o seu vizinho não plante árvores numa faixa próxima do seu prédio, porque assumiu tal compromisso.
Ele assume o compromisso de não plantá-las perto do seu prédio, para não
prejudicar a insolação e eis que ele as planta, deixando de cumprir a obrigação. Qual é a responsabilidade? Simplesmente perdas e danos.
Nesse caso, trata-se de que o credor fique com a faculdade de mandar destruir o ato praticado pelo devedor à sua custa, quer dizer, à custa
do próprio devedor manda-se destruir a plantação e esta é a forma de execução direta que se chama geralmente - repristinação, reposição in prestinum, no estado em que as coisas anteriormente se encontravam.
Vê-se, então, que as obrigações de dar, de fazer e de não fazer,
cada uma delas, tem a forma especial de sanção, de liquidação da responsabilidade.
Nas obrigações de dar, freqüentemente, há sanção direta, com execuções diretas, salvo quando tendo a coisa desaparecido, precisa-se apelar
para as perdas e danos, para a responsabilidade pecuniária, a indenização.
Mas as obrigações de fazer comportam sempre a indenização, é sempre a responsabilidade, através das perdas e danos, e nas de não fazer, há
as perdas e danos e ocorrem os repristinamentos, todas as vezes em que forem aceitáveis.

*

Também em face do estado de necessidade (Notstaná).

Capítulo III

PRESTAÇÕES DIVISI\!EIS E INDIVISI\!EIS

Prestações Cumulativas- Alternativa- FacultativasGenéricas - de Dinheiro
Obrigações divisíveis e indivisíveis. - Quando se contrata com certo número de copistas para fazer um trabalho, é claro que· essa obrigação
é divisível. Cada um presta o seu serviço independentemente. O mesmo
não acontece, quando se contrata uma orquestra. A prestaçã'o não é cumprida se cada um dos músicos vier executar, separadamente, a sua parte;
isso, porque é uma obrigaçã'o indivisível.
De maneira que, decidir da divisibilidade e indivisibilidade de uma
obrigação, é coisa que depende de critérios naturais, e não jurídicos.
Ao lado da indivisibilidade natural, pode existir a indivisibilidade
convencional. Muitas vezes a prestação é, em si mesma, divisível; mas
a parte tem tanto interesse de obtê-la de uma só vez que convenciona
com a parte contrária a indivisibilidade da prestação.
Outras vezes não é a vontade das partes; é a própria lei que interv~m. estipulando a indivisibilidade da prestação.
•
·
Há regras especiais, quanto às obrigações indivisíveis. Em primeiro
lugar, considere-se a hipótese de haver uma pluralidade de devedores. Aregra é que o credor pode exigir a prestação de qualquer um dos devedores.
Qualquer um destes é responsável por toda a prestação. Esse devedor paga
e subroga-se no direito do credor sobre os outros devedores, exigindo
deles que o indenizem pela cota que eles deviam pagar, e que ele, agora
credor, tenha solvido.
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Esse direito é chamado direito de regresso ou ação regressiva.
O caso em que há pluralidade de credores. Aí, o credor move a
sua ação contra o devedor único, mas o devedor tem razão de temer que,
pagando a esse credor, se veja depois cobrado pelos outros credores. Há
para isso uma regra: qualquer um dos credores pode exigir toda a presta·
ção, mas o devedor só tem obrigação de pagar, se ele der uma garantia de
que todos os outros credores ratificarão o pagamento. Pode ser por uma
declaração dos outros credores ou por uma caução, que substituirá ao devedor, no caso que os outros credores venham a cobrar.
Para o caso de haver pluralidade de devedores e credores, não é
preciso regra especial, porque os casos que aparecem se decomporão em
pluralidade de credores ou pluralidade de devedores.
Quando acontece que, havendo pluralidade de devedores, a prestação se torna impossível, há duas hipóteses: ou a prestação se torna impossível fortuitamente, sem culpa de ninguém, ou culposa.mente, por culpa
de alguém.
Se for fortuitamente, a obrigação se extingue e ninguém será responsável, mas se foi culposamente, tem-se uma lesão de direito e precisase saber quem será o responsável. Tem-se de estudar dois casos: se se tornou
impossível por culpa de todos os devedores, ou por um, ou por uma parte
deles. No primeiro caso, a obrigação se resolve em perdas e danos.

Há uma questão: a obrigaçlfo de perdas e danos é ela própria
indivisível? O Código Civil diz que não; é divisível e a cada um se poderá
demandar isoladamente.
No segundo caso, todos aqueles que não tiveram culpa nessa impossibilidade estão exonerados dessa obrigação, e a prestação se tomará indivisível para todos aqueles que não tiveram culpa.
Prestações Alternativas - Ocorre quando as partes, ao contraírem
a obrigação, dirigem sua vontade, alternativamente, a dois objetos, ex.,
assume-se a obrigação de, ou pagar 5 contos ou dar um terreno desse valor.
Essa é a essência de toda a obrigação alternativa.
Em toda obrigação se têm duas fases: 1) momento da obrigação.
2) momento do pagamento. Nas obrigações alternativas se têm três fases: 1) momento da obrigação; 2) momento da concentração; 3) momento
do pagamento.
O momento da concentração é aquele instante em que a alternativa
desaparecer por ser feito a escolha entre os objetos. Muitas vezes, a concentração se faz no momento do pagamento e em outras ela se opera antes.
Algumas regras do modo pelo qual cessa a alternatividade da obrigação.
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Não é possível jamais a escolha fazer-se em parte de uma prestação
e parte noutra, porém, se a obrigação é dessas que se cumprem parceladamente, e essas parcelas são anuais; consente-se que as partes escolham
anualmente o objeto.
Se algém se obriga a dar anualmente, um terço de certa produção
ou cinco contos de réis, cada ano o seu credor pode escolher uma dessas
coisas. Este ano, suponha-se, escolhe os cincos contos, no próximo poderá
escolher um terço da produção. É permitido escolher anualmente a espécie.
Quem tem o direito de escolher é, em primeiro lugar, a parte a quem
tal faculdade foi atribuída no momento do ato jurídico. Se for um contrato, aquela que o contrato estipular. Se o contrato for silencioso, há um
dispositivo supletivo, que a faculdade de escolher cabe ao devedor.
Veja-se o que sucede quando a prestação alternativa se torna inexeqüível. Pode acontecer que ambas as prestações se tornem inexeqüíveis ou apenas uma delas. Pode ser que isso aconteça casualmente ou a
própria parte a torne por um ato de que é culpada.
Em primeiro lugar, veja-se o caso em que de duas alternativas só uma
se torne inexeqüível. Considere-se, primeiro, no caso em que a escolha caiba
ao credor; segundo, quando caiba ao devedor.
Se uma das prestações se torna inexeqüível, cabendo a escolha ao
credor, e se for fortuitamente, a outra prestação subsiste, tornando-se
uma obrigação simples. No caso de ter sido culposamente, o credor aceita
a outra prestação, ou pode exigir perdas e danos.
Quando a escolha cabe ao devedor. - Aí é diferente. Se a prestação
despareceu fortuita ou culposamente, ele sempre se exonerará, satisfazendo
a outra prestação.
Caso em que ambas as prestações se tornem inexeqüíveis: 1) o caso
em que a escolha caiba ao credor; 2) o caso em que a escolha caiba ao devedor. Isso apenas quando desaparece por culpa; quando fortuitamente,
a obrigação se extingue.
Cabendo a escolha ao credor, ele pode exigir o valor de uma ou de
outra prestação, mais as perdas e danos. Se as duas prestações não têm
o mesmo valor, o credor pode exigir o valor da mais elevada.
Cabendo a escolha ao devedor, não se reconhece ao credor o direito de escolher o valor das prestações, pois que era o devedor quem ia determinar a prestação. O credor terá de exigir o valor da última prestação
que se tornou inexeqüível e mais as perdas e danos, ex., existe uma obrigação alternativa, sendo as prestações uma casa ou um rebanho.
Suponha-se que, em janeiro, a casa se incendeie por culpa do devedor; em março o rebanho é desviado. O credor terá direito ao valor do rebanho, que foi a última prestação que se tornou inexeqüível, e mais as perdas
e danos.
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Diante de um caso de obrigação alternativa, se tem logo de indagar
a quem cabia a escolha da prestação.
Obrigações facultativas. - Confundem-se muito com as obrigações
alternativas. Ocorre quando a vontade dirige-se para um objeto, que é o
principal, mas admite-se que o devedor se exonere se fizer uma outra prestação; Alguém deve um objeto tal, mas ficará exonerado dessa obrigação
se der o tal objeto. A diferença entre a obrigação alternativa e a facultativa é muito importante. Na facultativa, sempre que a obrigação principal
se torna impossível, a outra não é devida. Se o devedor já está exonerado
da obrigação principal, fica-o também da outra, ex., diz-se a alguém que dará
um ditafone, mas ficará entendido que se arranjar uma boa taquígrafa
não se precisará de dar o ditafone.
A obrigação principal é de dar o ditafone. Suponha-se que todos
esses aparelhos sejam importados e que, amanha:, por uma circunstância
qualquer, não há possibilidade de importação de ditafones. Extingue-se,
portanto, a obrigação de dar um ditafone, mas não se está, por isso, obrigado a arranjar a taquígrafa.
Essa obrigação também se extingue.
A confusão entre a alternativa e a facultativa é muito freqüente
e é aconselhável, sempre que redigir-se um documento, em que se estabelece uma obrigação alternativa ou facultativa, estabelecer qual a sua natureza.
Obrigações genéricas. - Um dos requisitos fundamentais de uma
obrigação é que ela deve versar sobre objeto determinado. Há uma indeterminação que se tolera. Tolera-se, por exemplo, essa indeterminação que é
a altematividade, bem como a indeterminação proveniente da determinação do gênero da coisa. Quando se diz, prometo dar tantas sacas de café.
Não se está dizendo que espécie de café; apenas se determina o gênero,
silenciando-se sobre a qualidade. Promete-se o gênero e não a coisa em sua
individualidade. O interesse prático é grande para saber se a obrigação é
genérica ou não, porque genus non perit. Não se exonera dizendo que todo
o seu café pereceu no incêndio do armazém em que ele se encontrava.
Em toda a obrigação genérica há também um momento de concentração, que se chama bem mais propriamente de especificação. É o momento em que a coisa deixa de ser genérica para adquirir a individualidade
das obrigações em geral.
Dentro das obrigações genéricas deve-se distinguir a prestação de dinheiro. É uma das mais importantes, primeiro, porque é perfeita; segundo
porque todas as outras prestações, quando não cumpridas, se resolvem em
dinheiro.
As obrigações de dinheiro podem ser, ou não, genéricas. Quando
não são genéricas, elas perdem o car:iter especial. Se, por exemplo, se ofe-
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recem dez notas do Tesouro, com a anotação de seus números, e se tem a
a obf.gação de entregar essas mesmas notas a outra pessoa. Aí não se tem
uma prestação de dinheiro, mas, sim, uma prestação específica.
O dinheiro, nesse caso, perdeu a sua fungibilidade.
A prestação é caracteristicamente de dinheiro, quando o dinheiro
aparece como coisa fungível.
Dos elementos que caracterizam a moeda como uma entidade
econôrnica, dois interessam especialmente ao economista, e um ao jurista.
Os que interessam ao economista consistem em servir de escala de valores,
e de instrumento para troca. Como escala de valores, a moeda serve para
comparar-se com ela todos os objetos.
Elemento que interessa ao jurista é o poder liberatório da moeda.
é o dever que pesa sobre cada indivíduo de aceitar em moeda o pagamento.
Pode-se rejeitar que se pague com carneiros, com bois, etc., mas não se pode
recusar um pagamento em moeda. A moeda liberta o devedor da dívida
e o credor não pode recusá-la. Há uma moeda que o credor pode recusar:
é a moeda de bilhão, a moeda de troco. A lei estabelece 9 máximos em que
tem obrigação de ser aceita. O mil-réis para pagamento até 100$000;
$500 para pagarnento até 50$000, etc.*
Esse poder libetatório vem do Estado.
Há dois problemas de ordem económica que exercem uma ação
reflexa muito interessante na ordem jurídica.
1) Variedade de moedas. Podia haver o caso de variedade de moeda
dentro de um mesmo país e, na ordem internacional, há variedade de moedas. Atualrnente o problema se localiza apenas na segunda parte. Antigamente existiam dentro de um mesmo país várias qualidades de moedas,
ex., moeda-ouro e moeda-papel, criando o problema da cláusula ouro.
Em todos os contratos, como a moeda-ouro é menos susceptível de variações como a moeda-papel, estabelecia-se que o pagamento deveria ser feito em moeda-ouro.

Estava-se nos últimos dias da antiga nomenclatura, e, até mesmo, no dia em
que proferida essa aula, 12 de outubro de 1942, em fase de vacatio legis. Com efeito,
sete dias antes, fora expedido o decreto-lei n9 4.791, de 5 de outubro de 1942, que instituiu o Cruzeiro como unidade monetária brasileira e deu outras providências, em vigor
a partir de 19 de novembro de 1942. Foram substituídas as antigas unidades- o real,
o mil-réis, o conto de réis. Houve quem preconizasse a adoção de conto, o que não
se afastava da tradição, pois conto, historicamente, quer dizer milhão; conto de réis um milhão de réis. Não seria destituída de oportunidade a sugestão, sabendo-se que
conto, em vez de milhão de cruzeiros, teria melhor receptividade, tanto mais, quanto,
decorridos trinta e cinco anos, ainda não desapareceu da linguagem popular a menção a conto de réis, nem mesmo quando um mil cruzeiros passou à nomenclatura
de um cruzeiro.
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HoJe em dia há apenas uma moeda dentro de um me~o país. Há a
variedade de moedas na ordem internacional. ~ preciso saber se é admissível,
se se contratar que o pagamento será feito em dólares, que o devedor
pague em mil-réis. Há a regra: se o contrato é feito, estabelecendo que o
pagamento será feito em moeda estrangeira, ele é válido, mas o devedor
pode ser exonerado se pagar em moeda brasileira, desde que se possa fazer
a conversão e que seja a mesma quantia.
É admissível a estipulação de câmbio certo. Ex., contrata-se determinada coisa e se diz que o pagamento se fará em moeda estrangeira, mas
não de acordo com o câmbio atual, e sim com o de tal data.
Geralmente as convenções feitas em moedas estrangeiras têm por
objetivo adotar um câmbio mais estável, quando o nosso está sujeito à variações.
Problema da variação da moeda. Combina-se vender por cinco mil
contos uma fazenda e as prestações serão satisfeitas daqui a dez anos.
Acontece que daqui a esse tempo, poderá ser que cinco mil contos tenham
um valor completamente diverso.
Poder aquisitivo da moeda. - Esse poder varia muito de uma para outra época.
~ admissível um reajustamento de um pagamento em dinheiro
em virtude da queda da moeda?
Vende-se uma casa por mil contos. Acontece que amanhã, ou melhor, no próximo ano, se opera uma grande inflação de moeda. Sabe-se
que toda vez em que existe uma inflação que não corresponde ao aumento
de atividade, cai a moeda. Suponha-se que mil contos, depois disso, tenha
apenas o valor de cem contos, isto é, o poder aquisitivo de mil contos no
próximo ano será o mesmo que o de cem contos quando vendida a casa.
Pergunta-se, deve-se receber os mil contos, ou se tem o direito a
um reajustamento?
Há uma regra: as alterações do valor da moeda não justificam o reajustamento de mais moeda ou de menos moeda, conforme o caso, salvo
se esse deslocamento for excepcional, dando lugar à teoria da imprevisão.*

*
. Essa matéria sofreu profundas e radicais transformações, sabendo-se que
os fatos econômicos alteram o curso de muitos institutos. Ter~a de ense)~· como ef~
tivamente ensejou, a aplicação do que se teve de chamar correçao monetana,_ nada mais
nada menos do que versão de um vocábul?, que, na. Alemanha, te~e de aplicar-se, ante o surto inflacionário ali verificado na decada de vmte, como habitualmente se denomina o auge da crise econômica naquele país, ou seja- aAufwertung.
Deve-se talvez, a Paul Oertmann, a mais pertinente das digressões, com seu
opúsculo Die Aufwertungsfrage bei Geldforderungen, Hypotheken und Anleihen,
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Berlin, 1924, sendo, porém, de acentuar-se que verdadeira torrente de publicações
surgiram no país e noutros vizinh9s europeus. Mas, tudo isso, a partir de fins de novembro de 1923, ante famoso acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Alemão, a 28
de novembro de 1923, em que se admitiu a correção monetária num débito de origem
hipotecária. Por essa razão, a maioria das digressões alude à dívida hipotecária.
Não havia texto de lei, com ressalva do § 242, do Código Civil Alemão, e,
assim, intermináveis controvérsias suxgiram entre economistas, juristas, e, até mesmo,
entre teólogos.
Percebe-se, todavia, que, sendo a Aufwertung matéria eminentemente de
direito civil, fenômeno necessariamente decorrente de época de inflação, teria de levar-se em consideração, acima de tudo, a teoria da equivalência, independendo a aplicação do princípio da correção ou atualização, de lei anterior, de praevia /ex, como tantos pensaram e teriam de pensar no curso dos tempos. A Aufwertungsgesetz de 16 de
julho de 1925 supriu a ausência de texto legislativo a respeito (veja-se a propósito,
Eugen Borsari, Zur Behandlung der Wahrungsentwertung und der Aufwertung in
der scheiw. Rechtsprechung, Zurich, 1933).
No Brasil, a década de 1960 c subseqüente, deram margem a largas controvérsias, ora pretendendo-se que a correção dependia de prévia lei, ora entendendo-se
que só a obrigação oriunda de ato ilícito a admitia, e, também, sustentando-se que
sua aplicação se restringia a dívida de valor (Wertschuld), e não dívida de dinheiro
(Geldschuld), mas nem um desses aspectos ou requisitos pudera sustentar-se com
bons fundamentos, prevalecendo, ao menos em maioria, o entendimento arrimado
na teoria da equivalência, ainda que nem sempre chamada à colação. Do contrário,
justa não seria a reparação, insuficiente o pagamento, possibilitando-se delongas que
seriam fontes de chicanas intermináveis.
Bastaria um exemplo conhecido: alguém obteve ganho de causa numa demanda contra a antiga Prefeitura do Distrito Federal em 1953; no ano seguinte, mandado o feito ao cálculo, apurou-se o quantum de Cr$ 9.115,00 (nomenclatura anterior a 1968). Aguardou-se a vez na lista de precatórios. Quando, porém, surgiu o
momento de ser efetuado o pagamento, o exeqüente desistiu, porque o total a ser
recebido não chegava, sequer, para efetuar o pagamento do transporte, de táxi, entre
sua residência - esta a 8 quilômetros da repartição pagadora - destarte, convertendo-se a vitória obtida no Judiciário numa completa falta de êxito, onerada, ainda,
com despesas judiciais não devolvidas.

Capítulo IV

PRESTAÇÃO DE PERDAS E_ DANOS

Obrigação e Responsabilidade - Reparação Qvi/ Dano Moral e Patrimonial
Há certas situações, em que, obrigar o devedor a pagar a prestação,
não basta para ressarcir o prejuízo do credor.
Um homem promete a outro prestar um determinado serviço, em
virtude do qual o credor vai viajar. Chega a época da prestação e o devedor
não cumpre a obrigação. Fazer o devedor pagar o montante do serviço,
não basta, pois em virtude do não cumprimento da prestação, o credor
não pôde viajar, e disso lhe adveio um prejuízo. Portanto, deve pagar esse
preço, mais as perdas e danos.
A prestação de perdas e danos, tendo por objetivo principal reparar o dano que foi causado com a lesão do direito pode ser muitas vezes
maior do que o valor da prestação originária.
O que traduz a prestação de perdas e danos é o id quod interest.
Esta fixação do id quod interest .dá lugar a que se analise essa noção nos seus dois elementos fundamentais:
1C?), .este naturalmente englobado na apuração de perdas e danosa apuração do prejuízo - o dano emergente, o dano que emergiu do não
cumprimento da obrigação. Na maioria das vezes o desfalque patrimonial
efetivo;
2<?), aquilo que o cred6r deixou de ganhar.
Perda e deixar de ganhar são noções diversas. Na perda há um desfalque no patrimônio. Naquilo que deixou de ganhar, se tem um acréscimo que o capital provavelmente teria. Chama-se a isso lucro cessante,

lucrum cessans.
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Para que, porém, se possa incluir o lucro cessante ou o dano emergente na prestação de perdas e danos, é necessário que se observem certos
aspectos fundamentais. Antes de tudo, o nexo de causalidade; um homem
tem a sua vida econômica em ação e, de repente. sofre uma lesão de direito;
daí lhe advêm prejuízos; mas pode ser que ele sofra outros prejuízos de
causas diversas; portanto, se tem de verificar se aquele dano emerge daquela
lesão ou de causas diversas, como verificar também se o lucro cessante
advém da lesão do direito.
Sempre que for possível provar que um dano emergente e um
lucro cessante se verificariam como tais, independentemente da lesão
do direito, cessa a verba das perdas e danos.
Outro aspecto que se precisa observar é se a lesão do direito ocorreu em conseqüência de um fato culposo atribuído ao seu autor.
Se a lesão do direito decorreu de uma conduta involuntária da
pessoa, não pode haver dano ressarcível. Dolo ou culpa são necessários
para que se _possa pretender obter as perdas e danos. Casus a nullo praestantur, se for por acaso, a nada se está obrigado.
No direito moderno não faltam autores que julgam abolida a culpa.
Principalmente, autores franceses, que consideram dever substituir-se a
noção de culpa pela de risco, com a base da responsabilidade.
Pela teoria do risco, se diz que cada um é obrigado pelos riscos
qu~ cria. Essa teoria encontra as suas raízes dogmáticas nas indenizações,
por exemplo, dos acidentes do trabalho, etc.
A tendência para estender essa noção do risco a quase todos os domínios é enorme, S C., acidentes de veículos. A tendência é estender arespónsabilidade ao chefe da empresa, que, segundo essa teoria, assume os
riscos dos desastres. Isso se explica de outra forma: onde estão os cômodos,
aí estão os incômodos. Se alguém tira proveito de uma coisa deve tirar
também as desvantagens. Secundum naturam est commoda cuiusque rei eum
sequi, quem sequentur incommoda, já diziam os antigos (Paulus, D., 50,
17,10).
Essa noção se prejudica grandemente se fizer-se a distinção entre
obrigação e responsabilidade. Em todos os pretendidos casos de responsabilidade, fundados no risco, não existe responsabilidade, porque nã"o existe violaçã"o de um dever jurídico anterior e, portanto, a transformaçã"o da obrigação originária em sucessiva.
O que há é um dever jurídico originário, uma obrigação, e não
uma responsabilidade, uma obrigação criada pela lei para distribuir os ônus
de reparaçã"o civil, de acordo com o conceito de eqüidade social.
A obrigação de indenizar os acidentes de trabalho é obrigação criada pela lei e que se funda no fato de que os riscos devem cair sobre quem os
cria.
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Outro problema importante é que o dano causado, e que se pensa
reparar, pode ser dano patrimonial ou dano moral.
Ao vioiar-se um dever jurídico, pode-se causar um prejuízo patrimonial ou causar um dano moral, que é este desgosto íntimo ou esse desapreço público, que a conduta humana pode causar.
Há dano em ambos os casos, porque o indivíduo é diminuído em
bens, que apenas não são de ordem material, mas que são bens: exemplo, a
injúria. Quando o indivíduo injuria outro, a sós, o dano que daí advém é
esse desgosto íntimo que a injúria produz. Quando o faz, porém, diante de
outras pessoas, surge daí um desapreço público, que é um dano.
O antigo Código Penal tratava disso sob o título de crimes contra

a honra e a boa fama, e que constituem esses dois casos: crimes contra
a honra -desgosto íntimo; contra a boa fama- desapreço público.

e

um problema que se impõe ao estudioso saber quando se pode
ou não ressarcir o dano moral.*
Sabe-se que a prestação de perdas e danos deve ser feita em dinheiro.
Pode o dinheiro ressarcir o dano moral?
O dano moral pode ser puro ou com repercussões no patrimônio.
Quanto a essa segunda hipótese, pode haver perfeitamente o ressarcimento.
No primeiro caso, porém, é diferente. Quando a mulher comete adultério,
pode o marido pedir indenização? Aí está um caso típico de um dano moral que parece irressarcível.
A injúria. - Para a injúria se têm as retratações públicas, que produzem geralmente grande eficácia; usada com freqüência para os crimes cometidos pela imprensa.

O dano moral tem tido la!:ga aplicação no Direito americano, assim como
no Direito alemão. Não se nega o seu acolliimento, mas o que se tem discutido é o seu
reconhecimento, paralelamente ao ressarcimento de cunho eminentemente patrimonial ou econômico, como ocorre, também, com o dano estético. Conceituado como
pretium doloris, Schmertzensgeld, para os alemães, há de traduzir-se como forma de
reparação, mas, seja como for, insusceptível de avaliação econômica, funcionando,
muitas vezes, como forma de castigo, de sanção, o que acontece com os delitos de
imprensa, em que se visa, sobretudo, ao sofrimento daquele que se tornou sujeito
passivo de uma ofensa, aliás já contemplado expressamente em lei, desde fevereiro
de 1967, não se falando da fase anterior, em que vacilante era a legislação, e, mais ainda,
a doutrina mas nem por isso havia margem para deixar-se de reconhecê-lo.
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À lei civil não conhece a indenização, mas a tendência do novo Código das Obrigações é consagrar em cheio a reparação pecuniária do dano
moral.*

Quando o dano moral consistir principalmente na privação de um
proveito ou de um prazer, a reparação é muito mais fácil. Quando se trata
do adultério, da desautorização do pátrio poder, a indenização pecuniária
é mais difícil, parecendo que constitui mesmo uma ofensa.
Mas deve-se levar em consideração que as indenizações são consideradas penas que se reputam em proveito da parte ofendida, mas constitui
uma pena para o ofensor.
Portanto, deve subsistir, por isso que os indivíduos que causam um
dano moral, devem ser punidos e as indenizações constituem essa pena.

*
A matéria já se acha contemplada em lei, sem falar-se noutros diplomas em
que implícita ou explicitamente se admite, na lei n9 5.250, de 9 de fevereiro de 1967,
que regulou a liberdade de manifestação do pensamento e de informação, em que foi
contemplado o dano moral, conforme se verifica, afora outros dispositivos, de seus
arts. 53 usque 51.

Capítulo V

SUJEITO DA OBRIGAÇÃO

Credor e Devedor- Terceiros- Solidariedade Ativa e Passiva
Em toda obrigação se encontram dois sujeitos: o sujeito ativo, aquele
em favor de quem a obrigação é constituída e o sujeito passivo, que é
aquele que deve cumprir a obrigação. O sujeito ativo é chamado credor;
o passivo, o devedor. Credor e devedor são as partes - intraneus; todas
as pessoas que não estão no vínculo obrigacional são os extraneus.
Em toda a relação jurídica obrigacional encontra-se o intraneus que é aquele que está dentro da obrigação jurídica e o extraneus, que é
chamado o terceiro.
Os sujeitos da obrigação devem ser pessoas determinadas. Obrigação jurídica em que não se podem distinguir uma das partes é obrigação
jurídica que ainda não se formou, não se constituiu.
Essa determinação do sujeito pode ser mediata ou imediata. _e
imediata, quando na própria constituição da obrigação se pode determinar
quais são as suas partes. São mediatas quando se pode dizer quais sejam
os sujeitos de uma obrigação apenas em tempo oportuno. Obrigações ambulatórias são as obrigações que aderem a um objeto, o acompanham,
e, quando muda o proprietário do objeto, muda a obrigação. Os vizinhos,
por exemplo têm obrigação de dividirem o preço de custo de um muro
divisório. Mudando o proprietário do prédio vizinho, será ele obrigado
a essa despesa.
São obrigações segundo a coisa, propter rem. Essas obrigações
parecem-se mais com direitos reais do que propriamente com obrigações.
Quanto aos títulos ao portador, o que os caracteriza é justamente
a indeterminação da pessoa do credor.
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Os sujeitos podem ser plurais. Pode-se ter mais de um credor ou
mais de um devedor, e sempre que se verifica a pluralidade de credores
ou a pluralidade de devedores, há uma influência dessa pluralidade sobre
a unidade da obrigação. A regra é a seguinte: se a prestação é divisível,
havendo pluralidade de sujeitos, a obrigação divide-se em obrigações parciais
e se a prestação for indivisível, mantém-se a unidade da obrigação.
Há um terceiro caso em que, seja a obrigação divisível ou indivisível, matém-se a unidade da obrigação.
uma classe nova. Há obrigações solidárias. A idéia de solidariedade é uma das mais importantes do
Direito das Obrigações. Qual é a essência da solidariedade? A essência
está em que, embora haja muitos credores ou muitos devedores, a obrigação é uma só. Ao contrário do que acontece na indivisível, em que a unidade é da prestação.
Desde o momento em que um dos credores recebe, ou um dos
devedores paga, a obrigação se extingue, porque é una. Não se pode conhec'er indivisibilidade na prestação de dinheiro, pois a solidariedade pode
se estabelecer em tais prestações.
A solidariedade pode ser ativa ou passiva. Ativa quando há vários
credores e qualquer um deles pode receber. Passiva, entre devedores e
qualquer um deles deve toda a obrigação.
A obrigação solidária tem sido quase sempre estabelecida para dar
maior solidez ao vínculo obrigacional. Na indivisível, não, pois o que interessa às partes é que a obrigação seja cumprida toda ela de uma só vez.
Não é isso que se está pensando quando se trata de criar uma obrigação
solidária.
~ o caso, por exemplo, quando se aluga uma casa, e, no contrato
se exige que o fiador seja solidário. Sendo o fiador solidário, o proprietário da casa pode cobrar o aluguel, indiferentemente, do locatário ou
do seu fiador.* Se não se acrescentar ao fiador a palavra solidário, tem-se
de primeiro cobrar ao locatário e, se este não pagar, então se dirigirá ao
fiador.
Em toda solidariedade se tem que distinguir um aspecto interno
e um aspecto externo. O aspecto interno são as relações entre os credores
entre si e os devedores entre si; o aspecto externo são as relações entre os
credores e os devedores.
Aspecto interno. - Há de saber-se como se comporta o devedor
que pagou com os outros que não pagaramo

e

A prática, em face dos problemas de locações, nas últimas décadas, não tem
permitido tal orientação, tanto mais quanto a mora debendi constitui motivo pararescisão do contrato de locação, opção que não se discute por parte do locador.
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Externo. - Distinguir solidariedade ativa da solidariedade passiva.
Qualquer um dos credores solidários pode cobrar. Veja-se o caso em que
um credor começou a sua cobrança e outro também reclama o pagamento.
Nesse caso há uma prevenção. Prevenção para aquele que cobrou primeiro.
No caso de morrer um credor, os seus herdeiros não entram na solidariedade, são credores parciais.
Se a obrigação não se cumpre e se transforma em perdas e danos,
a solidariedade permanece.

Capítulo VI

EXTINÇÃO DASOBRIGAÇ0ES

Pagamento - Requisitos- Tempo, Lugar, Objeto e Prova.
Os efeitos das obrigações é o que ora constituem a matéria objeto
de estudo.
Uma vez contraídas, as obrigações, os efeitos que delas resultam
podem ser estudados sob três aspectos fundamentais.
Primeiro, a execução normal da obrigação, quer dizer, o cumprimento do dever jurídico por aquele a quem ele incumbe, é o que se chama
o implemento da obrigação.
Segundo, a inexecução da obrigação, o não cumprimento do dever
jurídico por aquele a quem ela incumbe e é o que se chama o inadimplemento da obrigação.
Terceiro, os meios de tutela do crédito, concedidos ao credor para
que ele possa compelir o devedor a cumprir a obrigação a que ele se recusa
ou a responsabilidade originária decorrente, em face de tal recusa.
Vê-se, portanto, que, dentro desse esquema, estão todos os efeitos
que se podem extrair das obrigações.
O que é comum a um dever jurídico que um homem assume para
com outro? Ou ele o cumpre ou não o cumpre. Se não cumpre, tem-se
agora de estudar de que modo pode o credor, aquele que espera a satisfação de seus interesses, compelir a outrem à obrigação.
Por conseguinte, os estudos dos efeitos das obrigações se dividem:
1C? no estudo do seu implemento,
2<? no estudo do inadimplemento e,
39 nos meios de tutela do crédito, concedidos ao credor interessado.
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Inicie-se pelo implemento, que é o modo de extinção, por excelência, das obrigações.
Quando é que a obrigação se extingue? g quando ela se cumpre; no
momento em que o devedor atende ao seu dever jurídico, o vínculo obrigacional tennina, pois, ele é essencialmente, transeunte.
Ao contrário do direito real, que é duradouro, que não se extingue
senão por meio especial, através do qual o titular afasta de si o seu direito,
o direito das obrigações, é um direito transeunte, que tende a se extinguir
no momento em que é satisfeito.
De modo que, o método perfeito de extinção das obrigações, é o
implemento delas.
O implemento das obrigações pode-se fazer num único instante
como, por exemplo, quando se pagar a alguém uma certa quantia ou se dá
uma certa coisa que foi prometida. E pode-se fazer através de uma ação
continuada, como acontece nas obrigações com prestações sucessivas em
muitas obrigações de fazer e sempre nas obrigações de não fazer.
Como é que se verifica o implemento de uma obrigação de não
fazer? ~ através de uma abstinência, via de regra continuada, de tal sorte
que fazendo aquilo que se comprometeu a não fazer, é que o devedor
recusa implemento à sua obrigação.
A palavra implemento equivale, rigorosamente, a pagamento e a
solução. Solução, pagamento ou implemento, são palavras que se empregam como sinônimas.
É verdade que a palavra pagamento, comporta um sentido mais
largo e um sentido mais restrito. Em sentido largo, pagamento é o implemento de qualquer obrigação, de maneira que, o homem que presta o serviço a que se comprometeu, está pagando do mesmo modo que aquele
que entrega uma coisa ou se abstém de um ato.
Mas, em sentido mais restrito costuma-se empregar a palavra pagamento para as prestações de dinheiro. Sempre, porém, que a palavra pagamento não aparece de modo tal que se perceba que é nesse sentido restrito
que está admitida, o sentido da palavra é o geral e abrange o implemento de
toda e qualquer obrigação.
Muitos são os aspectos que se têm de estudar no pagamento. Temse, em primeiro lugar, de estudar a posição de quem recebe e que se chama
o cccipicns, quer dizer, aquele que percebe o pagamento da prestação.
Ten,-se de considerar a posição do que paga e que se chama o solvens.
Tera·se de considerar o débito propriamente dito, tem-se de considerar
o ammus çolvendi.
Sem débito não pode haver pagamento, pois, tudo aquilo que
se entrega a outrem sem que, previamente, exista um débito correspon-
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dente a tal entrega, constituirá o que se chama - pagamento indevido e dará lugar a uma repetitio, a um pedido de devolução.
Note-se bem que quando se diz que deve-se repetir o pagamento,
nunca se quer dizer que seja para pagar segunda vez, pretende-se dizer que
se pediu devolução do pagamento.
Além disso é preciso que haja o animus solvendi, quer dizer, o que
se esteja pagando com a intenção de pagar um certo débito. Se alguém é
o devedor de uma pessoa e lhe faz a entrega de uma quantia ou de um
objeto, pode acontecer que esta entrega não esteja sendo feita com a inten·
ção de pagar, que seja, por exemplo, uma doação que se está contempora·
neamente fazendo a credor e, por conseguinte, não esteja o seu interesse
no pagamento feito.
De maneira que o animus solvendi é contrário ao pagamento, embora, evidentemente, ele se presuma todas as vezes que se entrega ao cre·
dor aquilo que ele, em razão de seu crédito, espera receber. Promete-se,
p. ex., pagar a alguém 500$000*e, diante do credor lhe dá 500$000- o
que se presume é que houve o animus solvendi, presunção, em que a intensão foi outra e na qual a obrigação de pagar continua a existir.
Que é pagamento? Como se classifica, dentro da concepção dos fa·
tos jurídicos, este comportamento de um homem que se dirige a outro
e que lhe entrega, ou uma coisa, ou um serviço, ou uma abstinência para
extinguir uma obrigação?
Os autores conceituam de modo diverso o pagamento. Há os que
se limitam a dizer que o pagamento é um fato jurídico e há os que, como o
De Ruggiero, vão mais adiante e descobrem no pagamento um verdadeiro
ato jurídico, pois, dizem eles, o requisito do animus solvendi mostra
que no pagamento há sempre uma declaração de vontade. Dizem ainda:
como no pagamento se exige a intenção de solver, há nele sempre uma
declaração de vontade e, portanto, pode-se dizer que o pagamento é um
ato jurídico, do mesmo modo que os contratos, do mesmo modo que os
fatos unilaterais, etc.
Parece que esta equiparação do pagamento a um ato jurídico não
tem nenhum rigor técnico e não presta nenhum serviço à dogmática.
Em primeiro lugar, não presta nenhum serviço à dogmática, porque
só valeria a pena chamar-se ao pagamento de ato jurídico quando se pudesse
estender a ele tudo aquilo que na parte geral foi estendido ao ato jurídico,
e, eis que isso não acontece; as regras concebidas para os atos jurídicos
em geral não se aplicam ao pagamento.

Nomenclatura da época, em seus últimos dias, e passou a Cr$ 500,00 hoje
Cr$ 0,50.
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Se alguém obtiver, dolosamente, que outrem llie pague uma obrigação, este outrem não poderá repetir o pagamento, alegando que foi
vítima de manobra dolosa da parte contrária ao cumprir a sua obrigação
e que é razoável que obtenha devolução. Não se compreende que alguém
que pagou aquilo que devia, venha a dizer que o fez porque supunha que
estava fazendo uma liberalidade, quando na verdade estava pagando sua
obrigação.
Nada disso se admite, de modo que, não há nenhum interesse de
ordem dogmática em identificar-se o pagamento com os atos jurídicos,
e assim como não há interesse de ordem dogmática, não há também legitimidade do ponto de vista dos conceitos.
O fato de num ato humano qualquer existir sempre uma declaração
de vontade, um conteúdo voluntário, não é suficiente para fazer-se desse
ato um ato jurídico. Para que ele seja um ato jurídico é preciso que a declaração de vontade seja o seu conteúdo exclusivo ou, pelo menos, o seu
conteúdo principal, porque não há atos humanos que não tenham um conteúdo voluntário, a não ser aqueles que, pela circunstância mesma de serem
praticados inconscientemente, sejam identificados com os fatos jurídicos
naturais e não com os voluntários.
A morte é identificada com fatos jurídicos naturais e não com
os voluntários.
Mas, poderá vir à lembrança uma porção de atos humanos que não
se consideram atos jurídicos e, entretanto, são atos que emanam da vontade pois os homens os praticam porque querem. A concepção é um deles
e é um exemplo clássico de fato jurídico voluntário e que, entretanto,
não se inclui entre os atos jurídicos, é um ato lícito de conduta.
Não há nenhuma dificuldade em classificar-se dentro destes gêneros
já estabelecidos com tanta clareza e nos quais se acham justamente, aqueles
atos praticados pelo homem para dar cumprimento a deveres seus ou ao
pleno exercício de sua liberdade.
O pagamento não é um dos atosjurídicos que o homem pratica para
dar cumprimento a um dever jurídico assumido.
O marido que fixa o domici1io conjugal numa determinada cidade,
está certamente tendo uma conduta voluntária, mas sabe-se que não está
praticando um ato jurídico, está praticando um ato lícito de conduta,
do mesmo modo, o devedor que paga a sua dívida não está praticando um
ato jurídico, mas sim um ato lícito de conduta. Isto explica por que razão não se pode fazer uma assimilação completa das regras que se aplicam ao
ato jurídico, ao ato através do qual se cumpre um pagamento.
Posto isso, compreendemos bem a natureza do instituto, passando-se
a indagar quem pode pagar.
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Quem paga uma obrigação chama-se solvens.
Em via de regra é o devedor. Mas não é s6 o devedor o que pode pa·
gar e quando se diz o devedor, está claro que se quer dizer o devedor ou seu
representante.
Qualquer pessoa suficientemente interessada na extinção de um
débito pode pagar em lugar do devedor.
Algumas vezes se tem interesse em que uma pessoa que se sabe
devedora de uma certa quantia, efetue um {?agamento. Basta que se ima·
gine uma situação que se reproduz todos os dias na vida comercial; há
um comerciante atravessando uma crise difícil e alguém, seu credor de uma
grande quantia, não podendo ele, no momento, fazer face a um débito pe·
queno, com terceiros. Para não ser declarada a sua falência, o que prejudi·
caria, o credor maior paga ao outro credor o pequeno débito e aguarda melhor ocasião para cobrar-lhe ou espera que o seu crédito, elevado, se vença.
De maneira que é mais do que legítimo que qualquer pessoa interessada na liquidação de uma dívida, possa tomar a posição de solvens e obte·
nha quitação para o devedor.
Não é, porém, só o interessado na liquidação de uma dívida qualquer
que possa pagar em nome e ..por conta do devedor e extinguir o débito.
E este um elemento que se acrescenta nas garantias do credor, de modo
que, desde que uma pessoa pague em nome do devedor, está o credor na
obrigação de dar quitação.
Sempre que o solvens não é o próprio devedor, surge um problema
complementar: é o reembolso do pagamento. E preciso que o solvens,
depois, obtenha do próprio devedor aquilo que pagou em seu lugar e a respeito disso nenhuma dúvida deixa, nem a lei nem a doutrina.
Quem pagou para outrem, pagou em nome deste outro e, por conseguinte se torna seu credor. O so/vens é, ·portanto, credor do verdadeiro
devedor, uma vez que obteve para ele a quitação. Ver-se-á, depois, de que
natureza é este crédito, do solvens, quando estudar-se o pagamento efetuado por terceiro.
Há casos, porém, em que é difícil pagar outra pessoa que não seja
o devedor, por exemplo, quando o pagamento deve consistir na entrega
de um objeto, porque, então, só quem pode entregar este objeto é quem for
seu dono. Nesse caso, é evidente, o proprietário pode ser o solvens, a menos
que· se trate de coisa fungível, porque, neste caso, sendo designada pelo
gênero, qualquer pessoa pode obter a quantidade necessária daquela coisa
e fazer a entrega, obtendo a quitação.
Que dizer, porém, dos casos em que o devedor não deseja que outra
pessoa pague em seu lugar? Suponha-se certa pessoa é devedora de alguém
e que se tem um motivo para discutir esta dívida. Não se julgam a dívida
líquida, não se julga certa e, por conseguinte, se quer expressamente recu-
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sar o pagamento para ter-se, depois, uma oportunidade de discutir. Se isto acontecesse, seria um caso fatal aos seus propósitos de defesa, que outra
pessoa pague em seu lugar.
Nestes casos, se tem de respeitar a posição do devedor e o devedor
poderá fazer oposição ao pagamento por terceiro, ficando entendido, em
tais casos, que se o terceiro insistir e pagar, este terceiro só poderá exigir
o reembolso daquilo que efetivamente houver aproveitado ao devedor.
Explique-se bem a proposição.
Alguém é credor de uma pessoa pela quantia de um conto de reis~
o devedor, porém, acha que só deve 500$000; surge o vencimento da dívida e um terceiro propõe-se a pagar; vem o devedor e opõe-se, não quer
que ninguém pague, porque quer discutir a dívida; o terceito, porém, insiste e paga um conto de réis. O devedor não se inquieta, faz a sua oposição e agora ele vai demonstrar pela via judicial que a sua dívida é só de
500$000 e se conseguir provar, claro ficará que o pagamento feito pelo
terceiro só aproveita na medida dos 500$000, porém os outros, ele não
deve e o solvens, embora tenha pago um conto de réis, só pode exigir
500$000, que era o que ele efetivamente devia.
Veja-se, agora, quem pode receber. A quem pode receber chama-se
o accipiens, e são o credor ou o seu respresentante, se bem que a lei equipare ao credor verdadeiro ou a seu representante, duas pessoas: o credor
putativo e o portador de quitação.
Que é o credor putativo? ~ aquele que parece credor, é aquele
que tem a aparência de ser o credor.
Desde o momento em que o homem está revestido de características tais que o devedor em toda a boa-fé pode deixar de reconhecer nele
o credor, o pagamento feito a essa pessoa, ainda mesmo que, depois, se
verifique não ser ele o verdadeiro credor, vale, exonera, não precisa ser
feito uma segunda vez.
~ o exemplo clássico, que já se teve ocasi~o de citar, a propósito
do pagamento feito a uma repartição pública ou a um banco, onde se apresenta um funcionário no local competente para fazer o recebimento e era
um aventureiro que ali se colocou, ludibriando a boa-fé de alguém, o devedor não tem nada com isso, porque, a presença daquele indivíduo, naquele
lugar, criou a putatividade.
O mesmo quando surge alguém mostrando-se representante pessoal
de uma pessoa e tendo disto prova que convença a boa-fé do devedor;
não se lhe pode recusar a qualidade de credor putativo. Se houver boa-fé,
o pagamento vale.
•
Hoje Cr$ 1,00, segundo a nomenclatura que imediatamente se seguiu, . . . . .
Cr$ 1.000,00.
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O mesmo se dirá do portador de quitação. Alguém surge exibindo
um recibo firmado pelo credor, com todos os característicos capazes de
dar realidade a este documento. O devedor paga-llie, pouco importando que,
depois, se prove que a quitação tenha sido furtada para aquele portador, tenha sido obtida por um abuso de confiança.
Mas, para o devedor que paga, o portador da quitação, até prova
em contrário, é um representante do credor, salvo se em conseqüência
de certas condições, claras, o devedor estiver na obrigação de perceber
que o portador, o é ilegitimamente, como, por exemplo, quando surge alguém com um recibo de um banco para fazer um recebimento na casa
de residência.
Todos sabem que os bancos não mandam cobrar, e por conseguinte,
se tem aí um elemento claro para desconfiar.
Que dizer de um caso em que o crédito foi penhorado? Todas as
vezes em que se penhora um crédito, o devedor não pode mais pagar ao verdadeiro credor, sob pena de não obter quitação válida.
Agora, a quitação. Que é quitação?
A quitação é um instrumento, no qual, o accipiens certifica ao
solvens que ocorreu o pagamento. É, portanto, o documento que prova
a extinção da obrigação e que põe o devedor definitivamente salvo, contra
a temeridade de uma nova cobrança.
A quitação pode ser dada ou por instrumento público ou por instrumento particular, e, nela, devem-se encontrar certos elementos essenciais;
o valor e a espécie da dívida, o nome do solvens, o tempo e o lugar em que
o pagamento foi feito, a assinatura do accipiens ou de quem o represente.
Tais são os elementos essenciais ao instrumento escrito de quitação,
seja ele público ou particular.
Há casos, note-se, em que a quitação não se dá através de um instrumento especial. São casos em que a quitação consiste na devolução do
título que dera origem à obrigação, como acontece nos títulos de crédito,
duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, etc. Devolve-se o próprio
título ao devedor e isto equivale, em toda a sua plenitude, à quitação.
Que dizer, porém, da devolução de um instrumento qualquer de
confissão de dívida? Uma pessoa faz à outra um empréstimo e esta, confessa a dívida num documento, entrega este documento assinado com testemunhas, etc. No dia próprio surge o devedor e efetua ·o pagamento, e,
em lugar de credor declarar em instrumento de quitação, devolve o título
que se llie dera. Equivale isso, plenamente, a um instrumento de quitação?
E preciso que se estabeleça, desde logo não equivaler à quitação. Não
equivale por um motivo: porque será possível ao credor de má-fé, declarando que se extraviou o seu título constitutivo de obrigação ou mesmo
negando simplesmente a sua existência, provar, de um outro modo, a
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obrigação, não se terá um meio eficaz de provar a quitação, de modo que há
uma regra prática. A quitação deve sempre ser assinada mesmo quando o
credor se prontifica a devolver o instrumento do qual se originou a obrigação que não é o título de crédito, porque, este, tem uma economia à parte
este é que é a dívida; não se pode estabelecer uma dívida independentemente do título e se alguém pretendesse fazê-lo, teria de iniciar um laborioso processo, etc.
Isto é característico do título de crédito, não se podendo estender-se
a nenhuma outra espécie de instrumento.
A quem cabem as despesas com o pagamento? Na quitação é o devedor quem tem de pagar as despesas de pagamento. Que dizer, porém.• do
credor que muda o domicllio, obrigando o devedor a empreender uma
série de diligências para descobrir o seu paradeiro? Aí, é claro, o credor
indenizará o devedor destas despesas.
Veja-se agora, como se interpreta uma quitação.
Alguém tem uma casa alugada; todos os meses paga o aluguel e
lhe é fornecido o recibo. Surge o senhorio reclamando o pagamento de um
mês atrasado e o inquilino só tem o recibo do último mês. Como se deve
entender?
necessário, como prova, a quitação de todas as prestações, ou só
basta aceitar a prova da última? A regra é que basta a prova da última,
salvo se se conseguir provar em contrário, que uma das prestações anteriores não foi paga. Está-se diante de uma presunção. Quando se pode provar
assim o pagamento da prestação recente há de presumir o pagamento das
prestações anteriores, mas faz pressumir-se apenas, iuris tantum.
Outro caso que merece, muitas vezes, interpretação, é o caso em
que se deve a outrem um conto de réis *e este conto de réis engendra juros
e, na ocasião em que se leva o instrumento da quitação indique-se o valor
da dívida e não se indique o valor dos juros. Decorridos alguns dias,
surge o credor e cobra os juros. Precisa-se saber, então, como se vai interpretar esta quitação.
A interpretação é esta: quem dá quitação do principal, se não faz
uma ressalva expressa quanto aos juros, entende-se que deu também quitação dos juros.
Passa-se agora, a estudar o lugar do pagamento. Em que lugar se
deve fazer o pagamento. Algumas vezes o instrumento que criou a obrigação determina um lugar para o pagamento. Criou o que se chama o domicílio do pagamento, mas se isto não está claramente determinado no con-

e

*
CrS 1.000,00, atualmente Cr$ 1,00, segundo a nomenclatura vigente a partir
de 1942.
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trato, podem ocorrer duas hipóteses: ou o pagamento tem de ser feito no
domictlio do credor ou no do devedor.
A doutrina francesa diz que a regra é que o credor deve ir buscar
a dívida no domicílio do devedor - a dívida é quérable ou o devedor
deve levá-la ao domictlio do credor - a dívida é portable. Saber se uma
dívida é quérable ou portab/e; é uma questão do mais alto interesse prático, repercute profundamente no problema de lesão do direito e na exigência posterior de responsabilidade.
A regra geral, é que as dívidas são quérables, mas as dívidas podem
ser portables, quando as partes assim convencionam ou isto se depreende
das circunstâncias, que defluem da natureza da obrigação.
Nesta natureza da obrigação vai um grande problema, porque será
sempre um tema dificultoso para a doutrina saber quando é que a natureza
da obrigação a torna portab/e, o que se estudará a propósito de cada obrigação.
Quando se trata de imóvel, o lugar em que se deve fazer a sua entrega é o em que ele está situado e o mesmo quanto às prestações reais a ele
relativas.
Veja-se agora, o tempo do pagamento.
Quando é que se deve pagar? Deve-se pagar no dia do vencimento.
Chama-se· dia do vencimento aquele dia certo em que o credor pode exigir
a dívida. A partir daquele instante, o não pagamento da dívida já constitui
lesão do direito.
O dia do vencimento dá lugar a uma classificação importante: temse o pagamento a termo, quando entre a data da constituição da obrigação
e o dia do vencimento medeia um prazo certo. Tem-se o pagamento sob
condição, quando o dia do vencimento, depois do implemento de uma condição, havendo ainda os chamados pagamentos à vista que são imediatamente exigíveis.
Todas as vezes em que não se convenciona um termo, nem se estabelece uma condição, é exigível à vista.
Que dizer, porém, dos casos em que o devedor deseja pagar antes
do dia do vencimento, quer dizer, a chamada antecipação do pagamento?
A regra que se tem para isto é a seguinte: é que o credor não é obrigado a
aceitar antes do dia do vencimento. Aceitará ou nlfo, conforme seu interesse,
mas não está obrigado a aceitar. Algumas vezes, aceitar o pagamento antes
do dia do vencimento, pode representar para o credor um prejuízo, porque,
é fácil de compreender, nas obrigações de fazer, por exemplo, nas obrigações de dar, etc.
De maneira de que a ninguém é dada a obrigação de aceitar o pagamento antes do vencimento, isto é uma regra básica.
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Há casos porém, em que o credor pode exigir a antecipação do pagamento. São os casos, por exemplo, de quando se estabelece sobre os bens
do devedor, o concurs~"' de credores. A esse assunto será dedicado estudo
especial.

Capítulo VIl
PAGAMENTOS E SUAS ESP~CIES

Consignação da Prestação- Pagamento Efetuado por Terceiro - Subrogação
-Imputação e Dação em Pagamento -Pagamento Indevido Enriquecimento i/feito.
Muitas vezes, o credor se recusa a receber ou se recusa a dar quita·
ção. As razões podem ser inúmeras, por exemplo, o devedor entende que
deve uma coisa ou o credor julga que tem direito a uma outra; o devedor
apresenta um objeto que o credor diz não ser exatamente o que espera.
Outras vezes, o devedor diz que já pagou uma parte da quantia e, portanto,
só tem um saldo a liquidar e o credor não aceita esta prestação de contas.
Que dizer deste caso? Como deve agir o devedor? Para isso, criouse um recurso especial na técnica do pagamento, que é o que se chama pagamento em consiganação ou depósito judicial.
A consignação em pagamento consiste, exatamente, no depósito
da prestação feita pelo devedor em face do credor. Tem um rito processual
muito simples de que se precisará ter uma idéia.
O devedor intima o credor a receber a prestação ou a vê-la depositada e, imediatamente, apresenta a prestação a depósito; o credor vem a juízo e declara porque aceita, se não aceita, porque não aceita. O juiz resolve
a controvérsia entre eles. Se o devedor é quem tem razão, o juiz manda
que o devedor levante o depósito e as despesas correm por conta dele
e, pelo contrário, se o devedor não tem razão, esí:á obrigado a pagar tal
como é devedor ou a incorrer nas conseqüências do inadimplemento.
Em que casos cabe a consignação do pagamento? Em certos casos
típicos, que o Código Civil enumera no art. 973. Em primeiro lugar, naquele que é o tipo clássico - recusa de recebimento ou de quitação; em
segundo lugar, nos casos em que se trata de obrigação quérable e o credor
passa muito tempo sem procurar a obrigaçã'o; em terceiro em que o credor
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está ausente ou em lugar de difícil acesso; em quarto lugar, quando há
dúvida sobre a pessoa a quem se deve pagar; fmalmente quando a coisa
é litigiosa, em que vários credores a disputam ou, então, se alguém é credor
de uma coisa de que outros dizem ter direito, ou, quando há concurso de
credores ou incapacidade do credor para receber, em todos esses casos,
a incerteza sobre o pagamento justifica que o devedor deposite a prestação.
Os efeitos são relevantes. Em primeiro lugar, cessam, a partir do
momento em que a consignação se faz, os juros moratórias, que, porventura, seriam devidos pelo devedor, ficando em atraso de pagamento; a segunda conseqüência é de cessarem os riscos, porque até o momento de entregar a coisa, os riscos dela recaem sobre o devedor, porém, depositada,
os riscos não lhe correm mais por conta, de modo que, se perecer por qualquer motivo, perece por conta e risco do credor.
Há casos em que, antes de se fazer a consiganção, deve-se fazer a citação *do credor, citação essa a que, se ele não responder, então, se seguirá consignação. É, por exemplo, caso da entrega de um corpo certo que deve estar
em um determinado lugar. Um imóvel que está no número tal, rua tal, então,
cita-se o credor para vir recebê-lo.
Outro caso semelhante é o das obrigações alternativas: cita-se para
vir escolher e se não vier escolher, o direito que o credor tinha será transferido ao devedor.
Quando o pagamento é feito por terceiro, é diferente. Sabendo-se
que há numerosos casos em que um terceiro tem todo interesse em pagar
em lugar do devedor, de que nasce um direito ao reembolso. Pergunta-se
se esse direito ao reembolso é o mesmo crédito que foi pago ou é um crédito simples, equivalente. A pergunta é muito importante.
Observe-se bem que um homem é credor de uma dívida garantida
por hipoteca; o devedor não paga, vem um terceiro e paga. Ficará com o
direito ao reembolso. Pergunta-se: esse direito também tem a garantia
da hipoteca ou é crédito comum, baseado numa dívida originária, sem
garantia hipotecária?
A pergunta pode ser colocada em termos técnicos: quando um
terceiro paga em lugar do devedor; sub-roga-se ou não no direito do credor?
Torna a posição do credor a quem ele satisfez ou, pelo contrário, torna-se
um credor simples, sem nenhum direito ou garantia especial, derivadas
daqueles créditos que ele extinguiu?
Verificam-se as duas hipóteses. Há casos em que o pagamento fei*
Em face do Código de Processo Civil de 1939, como daquele que o substituiu, a citação é sempre imprescindível.
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to por terceiro dá lugar, apenas, a um crédito simples e há outros em que,
pelo contrário, o terceiro, que pagou, sub-roga-se nos direitos do credor satisfeito e estes são os chamados casos de pagamento com sub-rogação.
O pagamento com sub-rogação pode resultar ou de um dispositivo
da lei ou de urna convenção. A sub-rogação real ocorre em três casos definidos: primeiro é quando o credor solve a dívida de uma pessoa a outro
credor. E o exemplo citado, em que alguém é credor de uma pessoa por
uma dívida grande que vai vencer daqui a tempos, e eis que se vence urna
pequena de outro credor da mesma pessoa e esta não paga, então, se liquida a dívida em lugar do devedor e, em conseqüência, sub-roga-se nos direitos dele.
Segundo caso é nas hipotecas. Muitas vezes, o homem que compra
um prédio hipotecado vê-se na contingência de pagar a hipoteca. Comprase um prédio; está hipotecado, quando, de repente, vence a dívida hipotecária e o devedor não paga. O adquirente paga e se sub-rogam nos direitos do
credor.
Terceiro caso é o de uma pessoa que era devedor eventual. Neste
caso se tem a última aplicação do princípio de credor eventual, quer dizer,
o seu crédito dependendo do implemento de uma condição, sub-roga-se,
também, como se já fosse o credor.
A sub-rogação pode ser parcial ou total. Acontece o que é fácil de
compreender-se, na divisibilidade dos créditos.
Que acontece, agora, quando o devedor, vai pagar, mas em vez
de ser devedor de uma dívida é devedor de várias? Chega com mil cruzeiros e os entrega. Qual a sua dívida que se paga? E este o problema que
se chama da imputação no pagamento. A primeira regra, que domina esta
matéria, é que o solvens tem o direito de dizer qual é a dívida que está
pagando. Pode dizer que oferece mil cruzeiros por conta da dívida de 10
mil. É o próprio solvens quem decide a sua imputação de pagamento
Há, porém, certos limites a esta sua faculdade de decisão. Se deve 10 mil cruzeiros e se deve uma indenização por perdas e danos que
ainda não foi liquidada, ele não pode imputar, o pagamento na dívida
ilíquida; ele tem que imputar o pagamento na líquida, salvo se o credor
consentir. Também no caso de haver urna dívida de capital e juros. Se
deve 1O mil cruzeiros e já engrendraram 5 mil de juros e se entra com
5 mil estes serão os juros.
Se o solvens não imputa o pagamento, não decide pagar esta ou
aquela, então, neste caso, é o credor quem o pode fazer. O credor na quitação dirá a qual das dívidas imputou 01 pagamento, e se não disse, se tem de
interpretar a causa. Então, se aplicará a seguinte regra: é que a dívida a que
o pagamento foi imputado foi aquela que se venceu em primeiro lugar.
Se todas são do mesmo vencimento, foi a maior.
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Finalmente, há casos em que o devedor deve dinheiro, mas em vez
de aparecer com o dinheiro para o pagamento, aparece com uma coisa e
a oferece em pagamento. O credor poderá ou não aceitar.
Não se chama isso pagamento, chama-se dação em pagamento
e este pagamento se rege pelas regras de uma verdadeira compra e venda.
Pode acontecer que, na solução de um débito, o devedor ultrapasse o seu montante: pague mais do que deve. Quais as conseqüências de um
pagamento excessivo? Evidentemente, seria injusto que o accipiens se
beneficiasse de um valor que não estava compreendido no seu crédito,
de modo que, de um pagamento excessivo, surge sempre a obrigação de uma
repetição do excesso.
Esse princípio, que tão facilmente se admite para o pagamento
excessivo, pode-se logo estender a toda e qualquer forma de pagamento
indevido. Se alguém, por exemplo, julgando-se devedor, paga um débito que
não exista, poderá, depois, reclamar de quem o recebeu o inteiro montante
do pagamento e, de um modo geral, pode-se dizer que todo aquele que recebe aquilo a que não tem direito pela constituição de uma obrigação
anterior, está na obrigação de devolver o recebido a quem sofreu o desfalque patrimonial.
Esse é um ponto importante da doutrina do pagamento, pois,
abre margem a uma alteração significativa no sistema das obrigações. Encontra-se, no Código Civil, disciplinada a matéria sob a rubrica - pagamento indevido. E lá, no art. 964, o que se diz em toda a amplitude do
termo: quem recebe sem uma causa está na obrigação de restituir.
A aplicação mais simples que se pode fazer desse princípio, é ao
caso que se acaba de ver, do pagamento excessivo, ou do pagamento por
engano, sem uma obrigação anterior.
Mas há aplicações muito mais complexas, até mesmo mais sutis
e diante das quais não se deve recuar.
No jogo das transações acontece, não raro, que uma parte se enriquece sem que esse enriquecimento tenha tido causa jurídica.
Sabe-se o que é a rede das transações, especialmente comerciais.
Têm-se liquidações de contas muito entrelaçadas. Acontece, muitas vezes,
que uma pessoa vê o seu patrimônio acrescido de uma soma que não lhe
foi paga em razão de nenhum crédito anteriormente estabelecido, que não
corresponde a nenhum dever jurídico de outrem para com ela e, então,
se tem de parguntar Se esse enriquecimento sem causa, que ocorre freqüentemente, na~ ~tansações comerciais, pode ser retido por aquele que com
ele se beneficiou ou deve ser restituído às pessoas de cujo patrimônio o
enriquecimento saiu. Aplicamos, sem exceção, o princípio do art. 964,

SAN TIAGO DANTAS

67

do Código Civil: todo enriquecimento sem causa gera uma obrigação de
restituir.
Note-se bem esta palavra causa em que sentido está tomada: não
está no sentido de causa econômica, e sim, em sentido de causa jurídica.
Economicamente, chama-se enriquecimento sem causa tudo aquilo
que se verifica quando se dá uma distribuição de riqueza não correspondente a uma participação do enriquecido no esforço de produção.
Pode-se participar do esforço de produção sob as quatro formas:
do trabalho, do capital, da terra ou da organização.
Quando se obtém um enriquecimento, quer dizer, quando é distribuída uma riqueza, para cujo esforço de produção não houve esforço
correspondente, está-se diante de um enriquecimento sem causa, economicamente falando, mas não é desta y_ue se trata na teoria do pagamento indevido. O que se chama, aqui, enriquecimento sem causa; é quando, por exemplo, fica no patrimônio um objeto obtido com uma compra
e venda que não foi efetuada por ordem, que não foi efetuada por um preposto legítimo.
Um acerto de contas, nas transações, gera, muitas vezes, este deslocamento de riquezas para o patrimônio de alguém e este deslocamento de riqueza a que não corresponde uma causa jurídica é que se chama então, com termos vários: enriquecimento sem causa, enriquecimento
ilícito, locupletação, ou ainda, com terminologia romana, versio inrem suam.
A versio in rem suam é uma das aplicações mais antigas do princípio, e na vida jurídica romana ela era freqüente, pois, como se sabe, os patres nãó se obrigavam através dos atos praticados por seus filhos ou escravos
e estes, entretanto, negociavam como simples mensageiros de sua vontade,
de modo que acontecia, muitas vezes, que nos atos comerciais, praticados por um filius _familias ou por um escravo, resultava para o pater simultaneamente, um enriquecimento e uma obrigação.
Como ele não podia se obrigar através de um ato de um filho ou
de um escravo, esta obrigação não era válida, de modo que o enriquecimento entrava no seu patrimônio como uma locupletação verdadeira, era
uma versio in rem suam, e, por isso, o direito pretoriano, desde muito cedo, imaginou expedientes processuais para obrigar o pater pelos atos de
seus filhos ou escravos, nos limites da versio in rem suam. Para que, ao menos, ele se obrigasse tanto quanto o benefício obtido, em conseqüência
dos atos praticados por estes prepostos.
Esta é a história, a origem da versio in rem suam, já estudada no
Direito romano, a propósito, das ações adiectivae qualitatis.
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O Direito romano chamava ao pagamento sem causa, ao pagamento
indevido, qualquer que fosse a sua origem, indebiti solutio. Era o pagamento do indevido e concedia-se a todo aquele que tivesse realizado uma indebiti solutio, uma ação especial, que vem do mais antigo direito e que se
chamava condicio indebiti Aliás, eram muitas as condiciones. Além da
condicio indebiti, havia a condicio sine causa e uma série de outras, que
se verificavam conforme a natureza da indebiti solutio verificada.
Mas, já os romanos sentiam um problema que, depois, iria preocupar muito a dogmática moderna: era que a indebiti solutio era uma verdadeira fonte de obrigações.
Realmente, esta obrigação de restituir o indevido, de restituir a
locupletação, de onde veio? Não se pode dizer que ele deriva de um contrato, não se pode hoje dizer que ela deriva do ato jurídico, tampouco
se vode dizer que ela deriva de um ato ilícito, por isso que, no pagamento
do indevido, não se encontra nada que se pareça com o ato ilícito, nada
que tenha aquelas características fundamentais, e, também, não é uma
obrigação ex lege, pois que ela tem uma generalidade de emprego que não
se coaduna com as obrigações ex lege, as quais surgem em casos taxativos,
determinados pela lei.
Diga-se que toda obrigação, em princípio, é ex lege, pois é a lei que
dá eficácia aos contratos; é a lei que manda reparar os atos ilícitos, mas
o que se chama obrigação ex lege - são certas obrigações típicas, que a
lei determina em que casos devem surgir e este dever de restituir o indébito é um dever genérico, tão genérico como o de reparar as conseqüências
dos atos ilícitos, o que já fazia com que Gaio dissesse numa passagem
importante das suas Institutas, falando da indebiti solutio: sed res species
obrigationis non videtur ex contractu consistere quia qui solvendo animo
dat, magis distrahero multi negotia quam contrahere (porém essas espécies
de obrigação não parecem consistir (ser) ex contractu, porque aquele que
dá alguma coisa com o ânimo de pagar, mais parece querer desmanchar
os negócios do que contraí-los).
Realmente, quem paga o indevido não têm o ânimo de contrair
uma obrigação e, sim, o de distratar uma outra e, por conseguinte, falta,
logo, um dos requisitos que caracterizam, prima facie, as obrigações contratuais.
Esse sentimento de que o pagamento indevido, a locupletação
constitui uma verdadeira fonte das obrigações, progrediu muito ao longo
da doutrina moderna e foi integralmente recebido nas codificações do fim
do século passado e princípios deste. Tanto o Código Civil Alemão como o
Código Civil Suíço fizeram do enriquecimento ilícito uma fonte à parte
da obrigação, sendo esta a tendência da legislação moderna.
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É a tendência que provavelmente se observará no futuro Código
das Obrigações. Diz-se provavelmente, porque é uma questão de preferência.

O enriquecimento sem causa ou ilícito aparece, assim, como uma
fonte de obrigação, ao lado dos contratos, ao lado dos atos jurídicos em geral, ao lado dos atos ilícitos e das obrigações. Mas, no sistema do atual
Código Civil ainda não lhe foi dada uma posição sistemática tão evidente.
A matéria é disciplinada na teoria do pagamento, se bem que os termos
em que está concebido o art. 964, no qual se fala, não do pagamento indevido, mas do recebimento indevido, permite à doutrina aplicar o princípio da restituição a toda e qualquer hipótese de enriquecimento sem causa.
Ver-se-á que poucas matérias envolvem uma importância prática tão
relevante, pois a cada passo se vê a necessidade de mandar que uma pessoa
restitua à outra uma determinada quantia e não se encontra melhor justificativa para essa obrigação do que a falta de causa jurídica para o seu recebimento, o que se verá abundantemente em outra parte do Direito Civil.
Vejam-se, agora, algumas regras especiais· peculiares ao pagamento indevido:
A primeira regra que se tem de estudar é a do ônus da prova. Quem
deve provar que o pagamento foi indevido? E aquele que pretende a restituição que deve estabelecer essa prova ou, pelo contrário, aquele que recebeu é
que deve demonstrar que tinha uma causa accipiendi?
É evidente que o ônus da prova há de cair sobre quem pede a restituição. O pagamento, em si, faz presumir a existência da causa e, portanto,
quem pagou e quer repetir o pagamento, quer dizer, quer pedir a sua restituição (pedir para trás -repetir) é que tem de estabelecer, com os elementos de prova de que dispuser a insuficiência de uma causa so/vendi, e, portanto, do seu direito à restituição.

Muitas vezes acontece que a coisa que vai repetir-se em pagamento
quer dizer, a coisa que se dê sem causa, foi um imóvel, o qual, já por sua vez,
foi alienado a terceiros e, então, o problema se complica, porque o pedido
de repetição foi dirigido ao accipiens, mas a coisa que se reclama já pode estar em poder de terceiro e, então, precisa-se saber se se tem contra este terceiro o poder de reivindicar.
A solução dada pela lei é variada, depende da boa ou má-fé com que
se faz a alienação a terceiro. Se o terceiro estava no conhecimento da ausência da causa, se o terceiro sabia da indebiti so/utio que dera lugar ao direito
do seu alienante, o direito de reivindicação acompanha a coisa, e, portanto,
ela poderá ser reclamada das mãos do terceiro possuidor.
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Se, porém, o terceiro adquirente estava de inteira boa-fé, então se deve tutelar essa boa fé e só se dará direito à repetição nos limites do preço pago pelo terceiro adquirente.
A ação de repetição de pagamento é sempre movida contra aquele
que recebeu indevidamente e, como este já alienou a coisa a terceiro, não
SJ poderá mais reclamar a coisa: terá de reclamar-se apenas o preço que este
accipiens recebeu pela coisa, quando há boa-fé do terceiro.
Se houver alienação a terceiro a título gratuito, quer dizer, se não
houve alienação onerosa, se houve doação ou coisa equivalente, então se poderá reivindicar a coisa, sempre, como se se tratasse de má-fé.
29) Veja-se agora, o que acontece quando aquele que recebeu o pagamento indevido desvia os títulos e dõcumentos que o habilitavam a reclamar o pagamento do verdadeiro devedor. A hipótese é a seguinte: julga-se
alguém devedor a outrem e comparece para o pagamento; efetua o pagamento, recebe os títulos ou o accipiens os inutiliza. Verifica, depois, que
não era seu devedor, que o devedor era um terceiro. Materializando mais
o exemplo: alguém é o locatário de um prédio e neste prédio existe um
sublocatário. Há necessidade de consertar estragos, efetuar uma despesa e
o sublocatário, considerando que a ele cabe efetuar tais despesas, comparece e as paga ao senhorio, no sentido de efetuar as reformas. Depois,
verifica-se que, pelo contrato, quem deveria fazer essas despesas era o
locatário e não o sublocatário.
Está-se diante do pagamento indevido.
Compreende-se, assim, em que casos pode ocorrer que uma pessoa pague, supondo-se devedor e, depois, verifique que o devedor é outro e, então, tem direito de repetir o pagamento.
Mas, pode acontecer que, na hora de fazer esse pedido de repetição do pagamento, o credor se tenha despojado de todos os seus
meios de cobrança, que ele tenha inutilizado títulos, deixado prescrever a dívida contra o verdadeiro devedor ou qualquer outra hipótese
em que ele tenha perdido os meios de defender o seu crédito contra o
verdadeiro devedor.
Que se haverá de fazer, então, neste caso? Em tal caso, se exclui o direito à repetição; aquele que pagou indevidamente não poderá repetir o que pagou, mas ficará com ação regressiva contra o verdadeiro devedor,
para haver dele aquilo que ·pagou em seu lugar.
Esta é a solução.
39) Um outro caso interessante, em matéria de pagamento indevido,
é o que diz respeito às obrigações naturais por dívidas prescritas. Perguntase, se alguém, pagando uma dívida que já prescreveu ou uma obrigação natural qualquer, pode, depois, repetir o pagamento que efetuou, dizendo-o indevido. Todos sabem que não; todos sabem que tanto na obrigação natural
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como na dívida prescrita, o que se encontra não é a dissolução, a extinção
do vínculo jurídico originário e, sim, apenas, a impossibilidade de exigir o
pagamento da responsabilidade. De maneira que se alguém paga a dívida
prescrita, se alguém paga a obrigação natural, solveu com causa e não sem
causa e, portanto, não pode repetir o pagamento.
Já é mais difícil decidir-se a questão quardo se trata de um pagamento para flm ilícito.
4'?) Dá-se algum dinheiro a alguém para que agrida um desafeto; e,
agora, pergunta-se se pode repetir-se esse pagamento. O problema é difícil de
solucionar, porque se tem de condicionar às finalidades éticas das obrigações.
Já se sabe que são nulas as obrigações com fins ilícitos. Não se tem
nenhuma dúvida quanto à nulidade da obrigação de atacar o desafeto,
sendo esta manifestamente nula, pois que o seu fim é ilícito.
Indaga-se, agora, se a obrigação que nasce do pagamento indevido,
neste caso, é ela também nula, pela mesma razão de estar ou não eivada daquela ilicitude que anulou a obrigação. A solução oferecida pela lei é que
não se pode repetir o pagamento feito para flm ilícito ou imoral, quando este fun ilícito ou imoral aproveitava àquele que pretende a repetição.
Assim, por exemplo, dá-se a alguém algum dinheiro para que ele agrida um desafeto. Não se pode, depois, pretender reaver este dinheiro, por
meio de uma repetição, quer ele tenha agredido, quer não o tenha. porque a
verdade é que não pode tutelar mesmo o direito a repetição por causa do
fim ilícito que de qualquer modo se estaria protegendo.
De modo que a única hipótese em que se pode repetir o pagamento
é esta: é de dar-se algum dinheiro a alguém para que ele agrida o seu próprio desafeto. Alguém chega e declara que tem de tirar a vingança pessoal
e precisa de dinheiro para transportar-se e se concede tal dinheiro.
Aqui há uma indebiti solutio pura e simples, que se pode reaver,
porquanto a primeira obrigação é nula: o pagamento flcou sem causa e
pode-se reaver o que se deu. Já é diferente do outro caso, em que a lei
estaria protegendo a própria ilicitude.
Aí está o que é pertinente a respeito de pagamento indevido.

Capítulo VIII

MORA

Conceitos e Espécies - Efeitos - Juros Legais
Mora in Illiquidis

Toda obrigação tem um momento certo em que ela se torna exigível.
Esse momento é chamado o dia do vencimento da obrigação. Há obrigações
que são exigíveis à vista, porque entende-se que elas se venceram no dia em
que se constituíram; outras que se constituem a termo ou à condição.
Se naquele momento do vencimento, o devedor não cumpre a obrigação, há o inadimplemento. A primeira conseqüência da lesão do direito é
a conversão da obrigação originária em responsabilidade. Deve-se contar com
um ato do credor, pedindo essa responsabilidade. Acontece que, algumas vezes, quando a obrigação não é cumprida na data do vencimento, o credor se
desinteressa por ela e nã'o pode pretender outra coisa senão as perdas e danos.
Há caso em que, embora com atraso, o credor ainda se interessa pela
prestação.
Suponha-se o caso de certo indivíduo precisar mandar uma mercadoria por navio, interessando-lhe, porém, que seja entregue em determinado
dia. Se a prestação não for cumprida dentro daquele prazo o credor por ela
se desinteressará.
De maneira que se tem o caso em que a impontualidade do devedor
desinteressa o credor da prestação e outros em que o seu interesse permanece de pé. Eis aí o fundamento da teoria da mora. Há casos em que o credor,
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não sendo satisfeito no dia próprio, toma essa impontualidade da prestaçlfo
como inadimplemento, e outros em que considera apenas como um atraso,
como uma demora- mora- atraso culposo do pagamento da prestação.
direito que cabe ao credor verificado o retardamento no cumprimento da obrigação, tomar um dos dois caminhos. um direito de escolha.
Se ele prefere a prestação, aceita juntamente com o ressarcimento da mora a
indenização do prejuízo causado pela mora.
O retardamento fortuito, que alguns escritores antigos chamavam de
mora imculpata, é escusável. Não se pode pedir perdas e danos a alguém
que se atrasou contra a sua vontade.
Compromete-se alguém a entregar no dia tal, no Rio de Janeiro, determinada mercadoria, pois no dia anterior o navio deve chegar ao porto da
cidade. Verifica-se que em virtude de uma tempestade, o navio se atrasou,
e a mercadoria não pôde ser entregue no dia prometido. Foi um atraso
fortuito que, naturalmente, não enseja nenhuma indenização.
Portanto, a mora é retardamento culposo.
Há duas espécies de mora: a mora do devedor e a mora do credor. A
mora do devedor é a mora típica, é o atraso daquele que devia cumprir a
obrigação. :B chamada mora debendi, ou mora solvendi.
A mora do credor é o atraso no recebimento. Algumas vezes é ocredor que se nega a receber a coisa. Dessa mora também derivam conseqüências patrimoniais. :B a mora credendi. Saber se a mora credendi implica também necessariamente a culpa, é assunto controvertido. Alguns entendem
que a mora credendi dispensa a culpa; basta que haja o atraso, no recebimento, para que deva surgir a mora. O Código Civil parece acatar esse modo
de pensar quando em seu art. 963, ao exigir o elemento subjetivo da mora,
fala apenas no devedor; mas, a verdade é que no atraso fortuito não se pode exigir a mora.

:e

:e

Mora debendi- Requisitos essenciais
Culpa do devedor.
Esse requisito diz respeito à própria dívida, diz respeito à obrigação: exige-se que ela seja certa, líquida e exigível. Certa, quando não há
dúvida alguma sobre a prestação correspondente. Líquida é aquela que
tem um montante exato. Se é de dinheiro é aquela que se pode exigir em
algarismo; se é de coisa corpórea, é aquela que já está expressa na sua individualidade.
Liquidação é a operação que se faz para apurar essa individualidade.
ln illiquidis non fit mora. Exigibilidade depende do vencimento. :B preciso
que a dívida já esteja vencida.
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Positiva, se diz para significar que ela consiste em dar ou em fazer alguma coisa.
Quanto às obrigações de n[o fazer costuma-se dizer que o inadimplemento é irremediável e total.
O art. 961 do Código Civil admitiu a mora das obrigações de n[o fazer. Deve-se tomar isso como um erro de técnica. O que o Código cuida no
art. 961, é das conseqüências do inadimplemento das obrigações.
O momento em que o devedor entra em mora se chama de momento
de constituiçlfo em mora. Constitui-se em mora o devedor por meio de uma
interpelaç[o. Interpelação é o ato judicial por meio do qual se convida o devedor a cumprir a obrigação, sob pena de ser constituído em mora. Só se
dispensa a interpelação num caso: da obrigaçlfo a termo - dies interpellat
pro hominie. A obrigação por atos ilícitos é ilíquida, pois ela só pode ser
conhecida no seu montante, quando se apurar o prejuízo causado pelo ato
ilícito, e só se pode conhecer o prejuízo depois de apurada a responsabilidade. A lei cede ao desejo de punir o ato ilícito, e, lembrando-se de que os
efeitos moratórias são também uma pena, manda que se conte a mora desde o momento em que se praticou o ato ilícito.

Efeitos de mora de bendi
1) Perpetua tio obligationis: - Graças à mora verifica-se a perpetuaçlfo da obrigaçlfo. Desde que o animal que se tinha que entregar perece, ficase exonerado do dever de custódia. Se este efeito se verifica depois da constituiçlfo em mora, o devedor tem que pagar o valor do animal que morreu.
É preciso temperar o rigor da perpetuaç[o da obrigaçlfo por meio da
mora. O devedor poderá se exonerar, se provar que a coisa teria perecido,
até mesmo que a obrigação tivesse sido cumprida e entregue ao credor. Se
uma casa que está sob custódia de alguém, um raio a abate, poderá o devedor provar que o mesmo aconteceria se a casa estivesse no poder do credor?
Bastará que este alegue que pretendia protegê-la contra as descargas elétricas, para que o devedor n[o possa ficar exonerado.
2) Outro efeito da mora é obrigar o devedor a pagar as perdas e danos.
3) Peculiar às prestações em dinheiro é a prestação de juros. Nlfo se
discutem as perdas e danos; são logo substituídas por juros de 6% ao ano.
Nas obrigações líquidas contam-se os juros da mora desde a citação. Quando
a parte contrária for constituída em mora, apesar de serem obrigações ilíquidas, nessas o efeito retroage.
A mora pode ser purgada, ou quando o credor abre mão dos efeitos
moratórias, ou quando o devedor paga espontaneamente, com todos os juros moratórias.
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Mora credendi ou mora accipiendi. É modelo da mora credendi a
mora debendi. Os requisitos são os mesmos, havendo, apenas, uma discussão sobre a culpa.
Alguns autores dizem que pode haver mora sem que haja culpa do
credor. Isso, porém, não procede. Quando o pagamento deve ser procurado pelo credor na casa do devedor, por exemplo, pode acontecer muitas
vezes, que o credor não possa chegar no momento marcado em virtude de
um motivo de força maior, por um atraso de condução, ou outros contratempos.

Efeitos da Mora Credendi ou Accipendi
1) Produz uma espécie de inversão na perpetuação da obrigação:
ela exonera o devedor de todos os riscos da coisa.
Por meio da citação, o devedor constitui em mora o credor.
2) Se o devedor for obrigado a fazer despesas, por elas responde o
credor constituído em mora.
3) Algumas vezes, a coisa vai ser entregue por um preço e se verifica
uma oscilação de preços entre o espaço de tempo em que o credor está constituído em mora: o credor tem de recebe pelo maior preço.
Não se pode admitir mora sem culpa.
O caso fortuito é uma escusa.

Capítulo IX

EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇC>ES POR CAUSAS QUE EQUIVALEM
AO PAGAMENTO

Já se sabe que o modo por excelência pelo qual as obrigações se
extinguem é o seu implemento ou pagamento. Essa é a forma natural,
pois que a obrigação termina pela satisfação do dever jurídico em que
importou.
Há, porém, muitos outros modos, graças aos quais pode o vmculo
obrigacional se extinguir, desaparecer. Alguns não são particularidades da
teoria das obrigações - são modos normais de extinguir qualquer vínculo
jurídico. Assim, por exemplo, se a obrigação está submetida a uma condição resolutiva, verificada a condição resolutiva, a obrigação se extingue;
também, se a obrigação é anulável e a sua anulaçã'o é promovida por aquele
que tem direito de fazê-lo; igualmente se a obrigação pode ser rescindida
ou revogada, conforme o ato jurídico seja bilateral ou unilateral, e, até
mesmo, no caso em que, embora já mais pertinente à teoria das obrigações,
é comum a todo e qualquer dever jurídico: é o caso em que a prestação do
ato, a que se está obrigado, se torna impossível por circunstância independente de nossa vontade.
Em todos esses casos, se tem a extinção da obrigação, o seu desaparecimento, de um modo tão completo como se tivesse havido o pagamento.
Há, porém, entre os vários modos de extinção das obrigações, alguns
que lhe dizem particularmente respeito, e que merecem estudo especial,
porque apresentam uma particularidade: é que eles são satisfatórios, isto é,
extinguem a obrigação, satisfazendo o credor tão completamente como se
tivesse havido pagamento.
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Em alguns casos, a obrigação se extingue sem que o credor se satisfaça; ele se satisfaz com o pagamento, mas não se satisfaz quando há rescisão,
quando há revogação da obrigação; não se satisfaz quando há condição
resolutiva, cujo implemento se verifica, nem se satisfaz quando a parte interessada a transfere.
Há, porém, alguns casos em que o credor se satisfaz, embora não
tenha havido pagamento - e estes são os modos de extinção que se estudam especialmente como formas de extinção equivalentes ao pagamento.
O primeiro deles, é a compensação.
Veja-se como ocorre a compensação: são duas pessoas -uma credora e outra devedora - de uma certa obrigação. Há, porém, entre elas,
não apenas esse vínculo obrigacional, e, sim, outro ou outros e num outro
vínculo obrigacional qualquer, o que era credor do primeiro aparece como
devedor e o que era devedor do primeiro aparece como credor.
Tem-se, então, duas obrigações entre as mesmas pessoas, porém
contrárias. Pedro deve a Paulo 100 mil cruzeiros e Paulo deve a Pedro 100
mil cruzeiros. A identidade do valor das dívidas não interessa; o que interessa é o seu sinal contrário. Que acontece neste caso? Poderia-se admitir que
as duas obrigações continuassem a existir paralelamente, e que, portanto,
cada uma delas fosse cobrada pelo respectivo credor; cada uma delas paga
pelo respectivo credor, verificando-se depois como um resultado econômico deste duplo pagamento, que só uma das partes encontraria uma pequena
sarisfação correspondente ao saldo das contas efetuadas.
Mas isso não seria razoável; isso não consultaria à economia dos
negócios. De maneira que se as dívidas são contrárias, o natural é que
se extinga uma na outra. Uma dívida é de 100 mil cruzeiros e a outra é de
100 mil cruzeiros; então se faz com que as partes se dêem mútua quitação, sem nada pagarem uma a outra.
Uma dívida é de 100 mil cruzeiros e a outra é de 50 mil cruzeiros.
Veja-se: extingue-se a menor, e na maior e manda-se que subsista apenas um
crédito pelo saldo.
Isto é a compensação, que Modestino definiu como: Compensatio
est debiti et crediti inter se contributio (a compensação e a contribuição
recíproca do débito e do crédito)- definição sintética, muito boa, porque
realmente esta imputação de uma na outra, que é característica da compensação.
Veja-se agora se em todos os casos se pode admitir compensação.
Antes mesmo de estabelecerem-se regras, pode-se ver que há casos em que
o senso prático repele a compensação, por exemplo, deve-se a alguém a
e_ntrega de uma mercadoria e este alguém deve a entrega de uma outra.
E claro que não se pode aceitar, neste caso, compensação, porque a ne-
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cessidade que se tem é daquela mercadoria e não da diferença de valor
que porventura exista entre as duas.
Se se promete algodão e outra pessoa prometeu café, não se poderá pretender uma compensação sobre o valor das mercadorias, pois isto
seria contrário ao interesse econôrnico que se tem em vista na prestação.
Até mesmo quando se trata de uma mercadoria só, pretende-se café e
F. também' pretende café - pode acontecer que se tenha direito a café
de melhor qualidade e esta diferença de qualidade já leva a pôr reparos
na compensação, e até mesmo as duas compensações são de dinheiro,
pode ser que a compensação ofenda ao senso jurídico, como, por exemplo,
que se deva a uma pessoa Cr$ 500,00 e esta pessoa, um dia, me furta mil
cruzeiros. Ofende ao nosso senso jurídico que ela só seja obrigada a me restituir Cr$ 500,00, alegando que se ficou em débito daquela quantia. De
:naneira que isto mostra que há necessidade de dar regras à compensação.
Vejam-se quais são elas. Em primeiro lugar, se estabeleçam quais
são as dívidas que se compensam para o que se estabelecem três requisitos:
O primeiro requisito, para que as dívidas se compensem, é que sejanl homogêneas. Não se podem compensar dívidas quando as prestações
que a elas correspondem não são homogêneas: café com algodão, gado com
imóvel - são coisas que não se compensam. Compensa-se a coisa fungível
com a coisa fungível da mesma natureza.
Só, portanto, as coisas fungíveis, a respeito das quais pode haver
homogeneidade é que se prestam à compensação e isto mesmo dentro do
mesmo gênero e qualidade. Se um dos créditos está concebido em termos
tais que o credor opera uma qualidade determinada, na sua mercadoria,
sem que o credor contrário possa esperar a mesma coisa, destruiu-se a homogeneidade e não se pode mais falar em compensação. Entregam-se a F.
tantas sacas de café tipo 7 e, agora, a dívida contrária: entregam-se tantas
sacas de café tipo 7 vindas de tal parte do Brasil. É quanto basta para que
a compensação não se possa estabelecer.
Esta peculiaridade está mostrando que a homogeneidade das prestações é essencial: só, então, se as prestações forem homogêneas é que
se pode admitir compensação.
O segundo requisito reside em ser preciso que ambas as dívidas sejam certas, líquidas e exigíveis. Já se conhece a significação destes termos:
é claro que uma dívida que já se venceu e, portanto, já é exigível, e uma
outra que ainda não se venceu, não pode ser compensada: só se podem compensar dívidas quando ambas são exigíveis, quando ambas são líquidas,
quando ambas são certas.
Terceiro requisito: é preciso que elas sejam contrárias, isto é, que o
credor de uma seja o devedor da outra. Admite-se, aqui, a exceção a um
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único caso - ao caso do fiador - que é demandado pela dívida que afiançou. Se ele, por sua vez, é credor daquele que o está cobrando, pode opor
compensação.
Não há contrariedade, a bem dizer. porque o credor de um não
é o devedor do outro, mas como o fiador está ~endo acionado pelo devedor, pela garantia que ofereceu, admite-se, neste caso, a compensação.
Há exceções que se abrem, ainda mesmo quando se reúnem essas
três características hmdamentais para a compensação. Quer dizer que
prestações homogêneas, dívidas certas, líquidas e exigíveis e sinal contrário, até mesmo verificados esses três requisitos, há casos em que nã'o se
dá compensação.
São as exceções que se verão a seguir.
A primeira é aquela a que antes já se aludiu, no exemplo, e segundo
a qual, uma das dívidas é proveniente de esbulho, de furto ou de roubo;
é uma coisa que impõe por si mesma; todos verão que uma coisa é o inadimplemento civil, dando origem a um dos débitos, e outra coisa é o ato
ilícito penal, que se lhe contrapõe e que, por conseguinte, há de ser ressarcido diretamente.
A segunda. - Não se admite, também, compensação quando uma
das dívidas é originária de comodato ou depósito, pois esses são contratos
que versam sobre a individualidade da coisa, e, portanto, ainda que haja
uma homogeneidade natural, o comodato e depósito versam sobre a individualidade e nã'o há compensação. No depósito de dinheiro dá-se muitas vezes - para que o depósito verse sobre a coisa em individualidade dá-se o número da nota. É sobre aquela nota que versa o depósito da nota
bancária, do bilhete conversível. E não se pode admitir a compensação.
A terceira exceçã'o é a dívida de alimentos. Um irmã'o, por exemplo, deve alimentos a um outro e é condenado a pagar-lhe uma pensão
mensal de tanto. Não pode alegar que é, por sua vez, credor daquele irmão numa determinada quantia e pedir a compensação dos alimentos,
porque isto frustaria a finalidade da prestação alimentar.
Também não se pode fazer compensação, quando uma das obrigações versa sobre coisas insuscetível de penhora, pois que aí existe disparidade entre os dois créditos: um é um crédito que, se nã"o for cumprido,
será executado sobre a coisa; e o outro está ao abrigo da execução. Não se
pode, portanto, admitir aí compensação.
Finalmente, as dívidas fiscais do Estado jamais se compensam.
Ninguém pode recusar pagamento de impostos dizendo-se credor do Estado por quantias que este não lhe pagou: as dívidas fiscais são incompensáveis.
Todos esses casos de exceção justificam-se por si mesmos e bem
se compreende por que motivo eles se excetuam.
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Pode uma das partes renunciar à compensação? Pode. Pode fazê-lo
previamente e desde este momento ficará entendido que aquela parte
não pode alegar compensação: a outra sempre poderá.
Se a renúncia, porém, for bilateral, então se tem não propriamente
uma renúncia, mas uma proibição contratual de compensação, a qual
é plenamente válida e operará entre as partes, estabelecendo, por conseguinte, que sempre uma delas poderá demandar a outra e esta, por sua vez,
demandará a anterior, sem se operar, entre elas, a compensação. Perguntar-se-á, há nisto alguma vantagem? como não? Pode haver enorme vantagem; as diferenças práticas não se contam: alguém é credor de uma pessoa e esta é sua credora. Se se compensam, tolitur quaestio; e se não se
compensam paga-se na hora em que é cobrado, movendo-se ação de cobrança, mas foi pago em dinheiro e o dinheiro é o que com mais facilidade
se oculta, se gasta ou desaparece.
De maneira que na hora em que se cobrar, pode-se encontrar insolvente o devedor e se encontrá-lo, insolvente, eis que ele lucrou indiscutivelmente pela prestação em separado, porque recebeu a prestação e, quando
se vai cobrá-lo, já não se encontram meios de receber, salvo se se calcular
com menores detalhes o momento da dupla execução.
De maneira que as conseqüências são as mais importantes.
Se há vários devedores solidários e um deles pode compensar a sua
dívida com o credor, qual é a solução que se deve aplicar? Admite-se a
compensação. Mas só se admite a compensação pro rata.
A compensação corresponde à cota de responsabilidade do devedor
entre os devedores solidários. Duas pessoas são devedores solitários, por
partes iguais. Uma delas é, por sua vez, credor do credor comum. Pode
compensar? Pode, mas só a metade; a outra metade escapa da compensação.
Veja-se a compensação em face de terceiros. É uma situação também
que se esclarece melhor num pequeno diagrama.
Imaginem-se duas pessoas - credor e devedor - reciprocamente.
Há dois vínculos. Um tercdro, que está movendo uma açâO contra uma
dessas pessoas, penhora o crédito que ela tem junto a uma delas. Veja-se
se é possível extinguir. É, porque o terceiro está esperando utilizá-lo para
satisfação do seu próprio interesse e se houver compensação, estes dois
créditos se extinguem e o terceiro está legalmente na esperança de obter
satisfação na compensação.
A regra é muito simples: se as dívidas compensadas são preexistentes à execução, a compensação se opera e o terceiro exeqüente não poderá
se beneficiar, não poderá destruir, uma vantagem patrimonial que preexistia à sua execução. Se, porém, encontrar o terceiro exequente antes em
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execução, depois, é que se constitui o outro crédito, que se quer compensar com o anterior. Então a compensação é impossível; a dívida permanece incompensada.
Não é esta a única intervenção do terceiro na compensação. Temse o caso do terceiro cessionário. B quando alguém cede a terceiro uma
dívida, um crédito e, então, se tem que perguntar se, nesse caso, pode
ou não pode haver compensação, entre o terceiro cessionário e o credor
anterior? A regra, também aí, é muito simples e será melhor compreendida quando se estudar a cessão de créditos.
Exige-se apenas a notificação da cessão à parte contrária, e desde
que a notificação seja feita, está atendida.
À compensação devem ser estendidas as regras estudadas a respeito da imputação do pagamento. Desde que há vários pagamentos ou vários
créditos a serem compensados com um único, pode surgir a dúvida para o fun
de indagar-se em qual dos créditos se faz a compensação. Uma pessoa,
credora de uma outra, não de uma única dívida, mas de três, quatro, é credora de mil cruzeiros, de cinco mil, de dez mil, por diferentes títulos; essa
variedade de créditos é comum, especialmente na dívida comercial. Por
exemplo, alguém é credor de uma pessoa de 10 mil cruzeiros, em notas
promissórias; de 20 mil, em conta corrente; de 500 mil a título de despesas,
e mais, não se sabe quanto, em outros créditos.
São vários créditos, que podem ser todos líquidos e exigíveis num
momento determinado, e este devedor, por sua vez, é credor de um terceiro. Pergunta-se em qual das dívidas se faz a compensação.
Aplicam-se à hipótese, as regras já estudadas a respeito da imputação em pagame_nto.
Quando o credor devolve o título em razão do qual o crédito se
estabeleceu, a simples devolução do instrumento de uma dívida não implica na exoneração dela.
O instrumento existe para provar o vínculo obrigacional, mas ele
não é o próprio vínculo, pois sua perda acarreta a substituição, sem alterar o vínculo, salvo em certas obrigações, denominadas formais e que
são características do Direito comercial, em que a obrigação se confunde
com o título, em que a entrega deste equivale à quitação do devedor.
Nota promissória e letra de câmbio são exemplos típicos.
Em Direito Civil, a devolução, por vezes tem por efeito a extinção da obrigação. Basta que essa tenha sido a intenção do credor, quando
fez a devolução do título.
Esta é a remissão. Há nela a substância de uma renúncia. Se essa
renúncia ferir o direito de terceiros, sempre será possível impugnar a remissão, como nos casos de fraude contra credores.
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Assim como pela renúncia do título dá-se a exoneração da dívida
também pela exoneração do objeto dá-se o penhor. Apesar de remissão
ser um ato em sua substância unilateral e gratuito, pode-se vê-lo como bi·
lateral e oneroso.
Torna-se bilateral desde o momento de um acordo entre as partes.
Esse acordo, às vezes, se faz, estabelecendo vantagens recíprocas.

Capítulo X

NOVAÇÃO E SUAS MODALIDADES

Um dos modos de extinção da obrigaçlfo é a novação.
Novação de um débito é a criação de um novo débito, entre o mesmo credor e o mesmo devedor, como fim de substituir o débito anterior.
É claro, portanto, que a essência mesma da novação, aquela que
constitui o seu efeito genérico, é a extinção da obrigação anterior e a criação de uma obrigação nova.
Conhecem-se duas espécies de novação: subjetiva e a objetiva.
Novação subjetiva dá-se, quando há a substituição de uma das
partes, quando muda o credor ou muda o devedor; donde, pode-se dividir a novação subjetiva em novação subjetiva ativa, quando há substituição do credor, e novação subjetiva passiva, quando há substituição do
devedor.
A novação se diz objetiva quando, permanecendo o mesmo credor
e o mesmo devedor, muda, entretanto, a obligatio. Esta mudança da obrigação pode, por sua vez, versar, ou sobre a prestação, ou sobre o próprio
vínculo: sobre a prestação quando uma coisa que era devida é substituída por uma outra; sobre o próprio vínculo, quando muda a causa obligationis; quer dizer, quando a própria razão jurídica do débito é modificada
e substituída.
No exemplo oferecido, do homem que tem uma dívida em dinheiro,
suponha-se de 100 mil cruzeiros, derivada de um contrato e que substitui esta dívida por algumas notas promissórias, de sua emissão e do mesmo valoL
se tem uma novação objetiva, em que houve justamente alteração do vínculo, da causa obligationis, porque o credor esperava Cr$ 100.000, e conti-
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nua a espera 100 contos*
apenas ele esperava esses
agora passa a esperá-los em
sória; o que se modificou
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; quer dizer que a prestação não se alterou, mas
100 mil cruzeiros em razão de um contrato e,
razão de um título cambial, de uma nota promisfoi a causa jurídica do crédito, foi o vinculum

iuris, a causa obligationis.
Suponha-se agora, que alguém, em conseqüência de um contrato
de compra e venda, está obrigado a dar um objeto, uma coisa certa e que
resolvem - credor e devedor - substituir este objeto por uma certa importância em dinheiro ou mesmo· por outro objeto. Agora, se tem de novo
uma novação objetiva, em que, porém não se alterou a causa obligationis,
a qual continua a ser um contrato de compra e venda, apenas alterando-se
a prestação, que devia exprimir-se numa determinada coisa corpórea e passou a exprimir-se numa outra.
Imagine-se, agora, que alguém deve a uma pessoa uma quantia
e tem que viajar, tem que se afastar do lugar, por qualquer motivo e, então,
para simplificar o pagamento, na hora em que este tiver de ser feito, pelo
vencimento da dívida, combina com o credor transferir este débito para
outra pessoa, a qual assumirá a posição de devedor, de pagar aquela quantia
ao credor.
O que se verifica é apenas a substituição da pessoa do devedor.
O crédito está intacto, não se opera a respeito dele nenhuma modificação,
mas simplesmente o devedor transfere o seu encargo para outra pessoa.
Esta outra assume a posição do antigo devedor. Novou-se a dívida, mas
em vez da novação objetiva, ocorreu a novação subjetiva; a novação subjetiva, passiva, a que há pouco se fez referência.
Tem-se diante de todos esses exemplos uma idéia bastante concreta do que seja a novação.
O efeito substancial da novação, a sua característica primordial,
que se verifica sempre, é que a obrigação nova extingue a obrigação do devedor. Paulo devia a João; no lugar da dívida de Paulo a João, surge uma dí·
vida de Antônio a João. Por que se diz que houve novação? porque a dívida anterior foi extinta pelo fato da quitação do segundo, de maneira que
esta, sendo a essência mesma da novação, pode-se considerar que o insti·
tu to é um único, embora para dar-se bem claramente o seu conceito, se tome a tipicidade maior do instituto, no caso da novação objetiva.

.e

Aqui, como em iantas outras passagens, nota·se a nomenclatura, ora em milreis, ora em cruzeiro, o que é explicável, pois se atravessava uma fase de transição do
mil para o cruzeiro. Destarte, sempre que se lê, por força do hábito, por assim dizer,
instintivamente, mil-réis, deve-se corrigir para cruzeiro, ante a adoção de novos padrões
monetários em circulação.
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Na novação subjetiva ativa só há um modo de ocorrer a novação:
é quando o próprio credor transfere a outro o crédito que lhe pertencia.
De modo que, quando se estuda a transmissão das obrigações haverá familiaridade com este processo.
Chama-se a isso a novação por delegação, quer dizer, o credor delega a outrem o seu direito.
Quanto à novação subjetiva passiva, têm-se dois casos: o caso em
que o credor e devedor, de comum acordo, substituem o devedor na relação creditória e, nessa hipótese, também se diz que a novação teve lugar
por delegação; e tem-se o caso em que o novo devedor, aquele que se
substitui ao antigo, entra em acordo com o credor, mas sem a interferência
do devedor anterior.
Este é o caso que se chama expromissão. É o caso em que alguém
toma a posição do outro devedor e isso pode acontecer também; como
se sabe, uma das hipóteses em que se pode dar, depois de vencida a dívida,
são so casos do pagamento por terceiro, com que já estamos familiarizados,
mas pode-se dar a expromissão, até mesmo durante o período em que o vínculo primário está substituindo, mas o débito ainda não tem existência.
Requisitos para que haja novação:
Em primeiro lugar, é preciso que haja uma obrigação anterior,
válida ou anulável. Uma obrigação anterior nula não daria lugar à novação;
daria lugar, apenas, à constituição de um novo vínculo inteiramente independente e sem este efeito particular. Mas, se a obrigação anterior for apenas
anulável, a novação o ratifica, de maneira que a eficácia da novação com
as obrigações anuláveis é a de uma ratificação expressa.
Quanto à obrigação nova, o segundo requisito consiste em ser preciso que ela seja válida; se ela for nula ou anulável - salvo no caso desta
mulabilidade permanecer - a obrigação anterior não se extingue, perdnra, de modo que o efeito nova tório, por excelência, não ocorre.
Alguém tem uma obrigação válida e contrai uma outra com intenção de novar; mas esta outra é, em si mesma, ineficaz, nula ou anulável.
Que acontece? Pode-se pretender que se extinguiu a primeira e que
a segunda, agora, sendo anulável, ambas fiquem liberadas? Não. Se a nova
é nula ou anulável, subsiste a anterior. Claro é que, se for anulável, poderá
convalecer pela ratificação, pela prescrição, de qualquer modo, e, neste
caso, vigorará a segunda, e não a primeira.
Veja-se agora o terceiro e último requisito da novação. É o mais
importante deles, e sem dúvida, o mais sutil: o animus nàvandi. Não pode
haver novação, se não ficar bastante claro que as partes quiseram novar.
Não quer dizer que seja preciso uma cláusula expressa, na qual se diga
que a obrigação visa a novar a obrigação anterior. Não é isso.

---------~-

-----------
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Pode-se depreender o· animus novandi de qualquer um dos elementos que o informam, quando se tem de interpretar os atos jurídicos. Olha-se
o instrumento ou se consideram as circunstâncias do ato e depreende-se
que houve a intenção de novar; então, é claro, reconhece-se que uma dívida substitui a outra.
Se, porém, isso não ocorrer, impõe-se dar à nova obrigação um dos
dois sentidos seguintes: ou se reconhecerá, ali, uma obrigação nova, que
se assumiu o lado da obrigação anterior e sem extingüí-la, ou, então, se
verá no instrumento da obrigação nova uma simples confirmação,
uma simples ratificação da obrigação anterior.
Passa alguém, por ex., um instrumento de confissão de dívida
nestes têrmos: "Reconheço que devo a Caio tanto, em conseqüência de um
mútuo que este me fez e que ele, Caio, me poderá exigir no dia tal." No dia
indicado, não estando em condições de pagar, redíge-se um outro instrumento, nos mesmos termos, apenas alterando a data do vencimento. Houve
novação? Não se tem motivo para sabê-lo. O que parece é que houve uma
confirmação da obrigação anterior, com um adiamento do prazo.
De maneira que aí não se reconhecerá novação, mas simples confirmação da obrigação. Dir-se-á que não é a mesma coisa. Não; não é a mesma
coisa, porque os efeitos da novação são expressos e muito amplos, e não
abrangerão casos como es'te.
Outro exemplo: imagine-se que, para o mútuo anterior, estivesse
estipulada preferência, garantia. Imagine-se que existisse um penhor dado
para a garantia do mútuo, que se tivesse feito entrega de um objeto para
garantir o mútuo, a que se refere o instrumento. Se houver novação, não
havendo referência ao peP.hor no instrumento, o penhor cai, o penhor era
da obrigação anterior; havendo novação, surge uma obrigação nova, que
não tem penhor, e se não houve novação, o que houve foi mera confirmação da obrigação anterior, de modo que o penhor acompanha a obrigação
nas mãos do credor, pelo novo prazo.
Imagine-se que esse mútuo tivesse um fiador e que este fiador
houvesse dado a sua fiança num instrumento à parte pelo qual se responsabilizava pelo pagamento deste mútuo. Neste caso, se houve novação, o
fiador está exonerado; se não houve, se houve mera confirmação, o fiador
acompanha o novo período do mútuo.
É muito importante, portanto, saber se o instrumento teve efeito
novatório ou confirmatório. E a regra é que, se da circunstância em que
foi contraída a nova obrigação, ou dos têrmos do seu instrumento, resulta
claro o animus de novar, houve novação; se não resulta, houve mera confirmação da obrigação anterior ou contrato de uma nova, ao lado da antiga, que continua a substituir.
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Aí se tem a teoria da novação. Acrescente-se, apenas, algwna coisa
sobre os efeitos da novaçã'o subjetiva passiva, quando se verifica a insolvência do novo devedor. I! uma hipótese importante a considerar: passa-se·
a dívida a outro; dá-se novaçã'o subjetiva passiva e, na hora em que o credor
vai acionar o devedor, encontra-o insolvente. Qual é a conseqüência? A
conseqüência é que a obrigação anterior está extinta e se a novaçlo foi
feita de boa-fé, não há regresso de espécie algwna contra o devedor antigo:
a obrigação anterior realmente expirou, de maneira que a insolvência de devedor novo, é uma insolvência fatal ao credor, salvo, evid(lntemente, se
houve má-fé, neste caso, se resguardará o direito àquele regresso.
Esta disposição, que se encontra consignada no Código Civil, não
é, porém, imperativa, é declarativa: o que quer dizer, como se sabe, que
as partes podem dispor sobre isto.
Pode-se, então, ao fazer uma novaçfo subjetiva, admitir-se o regresso, no caso da insolvência do devedor.
Esta cláusula será válida.
Sã'o esses três modos a compensação, a remissã'o e a novaçlio - os
que se precisam estudar mais perto e nesta oportunidade, quanto à extin·
çlo das obrigações. Os outros modos foram deslocados para outra oportunidade, a f1m de respeitar melhor a natureza teórica de cada instituto, de
modo que, se bem que estejam agrupados no Código Civil, só serão encontrados em outros tópicos do programa, onde a sua incidência é mais de
acordo com a natureza da sistemática adotada.

Capítulo XI

IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO

Caso Fortuito e Força Maior - Reajustamento Judicial por Força
de

Circunstâncias lmprevisiveis
Um modo de extinção das obrigações que se deve estudar imediatamente, porque assinala a rigor a transição entre o estudo do implemento
e o do inadimplemento da obrigação, é a impossibilidade da prestação.
Diz-se que a impossibilidade de cumprimento da obrigação pertence, simultaneamente, ao estudo do implemento e ao do inadimplemento
dos atas jurídicos, porque, indiscutivelmente, se a obrigação se torna impossível e, por isso, o devedor não cumpre, não se pode dizer que se está
num caso de implemento, e sim, antes, num caso em que a obrigação não
foi cumprida, em que se deu o inadimplemento.
Mas, enquanto no inadimplemento das obrigações se forma uma
responsabilidade para o devedor, neste caso o devedor logo exonera-se
da obrigação, tal como se tivesse pago. A prestação que ele devia, tornou-se
impossível; ele não contribuiu de modo algum para essa impossibilidade
-resultado: exonera-se da obrigação, tal qual como se tivesse pago.
De modo que a inexecução das obrigações, por impossibilidade
de prestá-las ainda pertence ao estudo do seu implemento, porque ainda
produz o devedor o mesmo efeito que o pagamento, a compensação, a
novação, a saber, produz-lhe a quitação.
Diga-se então, que a inexecução das obrigações, por impossibilidade da prestação, quando se a considera do ponto de vista do devedor,
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equivale ao implemento; quando se a considera do ponto de vista do credor;
equivale ao inadimplemento.
Para que a obrigação se possa considerar extinta, nesse caso, que
é necessário? ~ necessário que a prestação se tenha tomado impossível
sem que o devedor contribuísse para essa impossibilidade, nem com o seu
dolo, nem com a sua culpa.
Note-se que a impossibiliade da prestação, a que aqui se está referindo, é a impossibilidade superveniente, quer dizer, no momento em que
a obrigação foi contraída, a prestação era possível e, depois, antes que ela
fosse exigível, tornou-se impossível; diga-se isto porque, para os casos
de obrigações que já eram impossíveis ao tempo em que a obrigação foi
contraída, há regras especiais, as regras sobre a obrigação possível ou impossível. A impossibilidade subjetiva e objetiva - coisas que nada têm que
ver com a matéria ora examinada. Nesta matéria o que se está considerando, é a obrigação que era possível no momento em que foi contraída,
e que tornou-se impossível no momento em que podia ser exigível.
~ o caso, por ex., em que se vende a alguém um cavalo de criação,
designado na sua individualidade. O cavalo morre entre o dia em que a
obrigação foi contraída, e o em que ele devia ser entregue. Aí se tem a impossibilidade superveniente. Se se provar que o cavalo morreu em conseqüência de um ato expresso, foi o vendedor que o matou (dolo) ou se se
provar que ele morreu em conseqüência dos maus-tratos que recebia no seu
tempo de criação (culpa), a impossibilidade decorre do comportamento voluntário e, neste caso, não se exonera o vendedor da obrigação - o que há,
aí, é uma lesão do direito, e, por conseguinte, o que deve haver é a apuração da responsabilidade, a criação da responsabilidade determinada por
perdas e danos.
Mas, se se provar que o cavalo morreu, não em conseqüência de um
ato doloso ou culposo, que ao vendedor se possa imputar, mas em conseqüência de uma causa alheia à vontade, então se terá a impossibilidade da
prestação e a exoneração do devedor.
Como se chama a esta causa alheia à vontade do devedor e capaz
de ocasionar a impossibilidade? Chama-se caso ou então caso fortuito
ou, ainda, força maior.
Caso, caso fortuito ou força maior são três palavras sinônimas, com
as quais se designam estas causas alheias à vontade do devedor e suficientes
para tornar impossíveis as prestações.
Não há, talvez, melhor defmição de caso do que esta definição meramente negativa, que acaba de ser oferecida.
Existe caso, quando o acontecimento decorre de uma causa alheia
à vontade do devedor. Quer dizer, decorre de um ato de terceiro ou de
uma força da natureza ou, ainda, de uma providência qualquer a que não
poderia resistir o devedor, uma providência governamental, etc.
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Entretanto, os autores costumam analisar, meticulosamente, esta
noção do caso fortuito e força maior, alguns pretendendo que caso fortuito não seja exatamente a mesma coisa que força maior e outros, embora
reconhecendo a sinonímia das expressões, procurando criar uma definição
positiva e não esta negativa já sugerida. Prefere-se a definição negativa,
porque ela é a melhor para o advogado; é aquela que realmente orienta o
advogado ou o juiz no momento em que têm de decidir se uma prestação
deixou de ser cumprida por caso fortuito ou por força maior.
Não se tem outro modo de demonstrar o caso fortuito, senão provando a inexistência de nossa culpa.
Há de demonstrar-se, de qualquer modo, que o fato ocorreu contra
a vontade e com isto se estabelece o caso fortuito. Mas, convém alguns
passos nesta pesquisa, sobre a qual se encontra uma obra notável, um livro de Nicola Covielo, sobre o caso fortuito.
No caso fortuito e na força maior, logo se observam duas características muito importantes: é que os acontecimentos que se enquadram
nesse conceito são sempre inevitáveis ou imprevisíveis. Muitas vezes haveria modos de evitar-se a impossibilidade da prestação, se se pudesse prever o acontecimento, mas ele era inteiramente imprevisível e, então se reconhece o caso. O gado estava à beira de um rio e eis que numa dessas enchentes bruscas, que causaram as avulsões, derrubou um barranco e o gado
pereceu. Era inevitável? Era, se se soubesse da vinda desta avulsão, porque,
então, não se deixaria o gado a beira do rio. Mas era imprevisível o acontecimento, de modo que se está diante de um caso.
Outro exemplo: um país está em guerra e, graças a isso, as comunicações com uma certa cidade podem ser rompidas a qualquer momento.
O fato é absolutamente previsível, mas no momento em que ocorre, deixa-se
de poder cumprir uma prestação, sendo agora o contrário, pois era previsível, mas inevitável. Quer dizer: não se teria meio algum de contornar
esta dificuldade, embora estivesse dela sobejamente advertido.
De maneira que, ou há imprevisibilidade ou há inevitabilidade.
São essas duas carcaterísticas do caso fortuito ou força maior. Um dos
critérios que parece mais aceitável para diferençar o caso fortuito da força
maior, é exatamente o que repousa nestas duas características: quando o
acontecimento é imprevisível, se diz fortuito; quando o acontecimento
é previsível, mas inevitável, se diz força maior - v.is maior. Tem-se, então,
quando o acontecimento assume uma tal força que a ele não se pode resistir,
força maior; caso fortuito existe quando o acontecimento não tem esta força;
pode-se a ele resistir, mas ele é fortuito, surpreendente e não se dispõe de
meios de preparar-se para evitá-lo.
Esta distinção é aceitável. Mas, não se vê necessidade de fazer diferenciação dogmática, quando esta diferenciação não corresponde a uma
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finalidade prática. Caso fortuito e força maior são coisas que, praticamente,
se equiparam; não há uma conseqüência diversa do caso fortutito e da força maior. De modo que, diferençar um do outro, é apenas um exercício
intelectual; não tem interesse prático - logo, não têm interesse teórico.
Esta regra é inflexível nos estudos de dogmática cível: não tem interesse
prático, logo não tem interesse teórico. Tudo que está na teoria, nela está
para servir à prática; tudo que está na teoria deve ter um interesse prático.
Esta diferenciação é uma diferenciação dogmática para uso das
faculdades intelectuais.
Veja-se se é possível, ou não, convencionarem as partes que, ainda
mesmo no caso de força maior ou de caso fortuito, o devedor responderá pela prestação. Compreende-se bem a eficácia de uma tal convenção;
isto quer dizer que se a enchente mais inesperada leva os objetos que se
estava obrigado a prestar, os devedores, são então compelidos a pagar
o seu valor. g admissível essa convenção? Por que não? g plenamente
admissível; pode-se convencionar que o devedor responde, até mesmo,
pelo caso fortuito e pela força maior. Já se pode assim construir teoria.
O que se tem, aí, não é mais do que uma obrigação alternativa.
Compromete-se alguém a entregar o gado tal e se não puder entregá-lo entregar uma importância em dinheiro. Se uma das alternativas fica prejudicada pelo caso fortuito, deve-se a outra. De maneira que não há nenhuma ofensa à justiça, à eqüidade, num contrato estipular-se que o devedor responde mesmo pelo caso fortuito e pela força maior, porque, então, está
se entendendo que ele assumiu uma obrigação alternativa de pagar em
dinheiro ou pagar por outro meio.
Uma aplicação muito interessante e com a qual se fmalizará este
ponto ora estudado, da noção da imprevisibilidade, é oferecida aos contratos de execução sucessiva, contratos que devem ser cumpridos, em
prestações sucessivas, ou dentro de um prazo muito distante do momento
em que a obrigação foi contraída.
Algumas vezes, circunstâncias imprevisíveis tornam a prestação
impossível e, aí, não 11ft dúvida, o deve~or se dela e~onera; mas, outras
vezes, essas mesmas circunstâncias imprevisíveis não tomam a prestação
impossível; tornam-na de tal modo onerosas, que aquilo que o devedor
prometera, por ser uma coisa razoável e correspondente ao seu interesse,
na época em que a obrigação foi contraída, passa a se tornar, para ele,
extremamente gravosa.
Veja-se um exemplo: em alguns países, depois da guerra passada,
por ex., na Alemanha,* verificou-se uma inflação de dinheiro tão despropositada, que a moeda perdeu o seu valor, vertiginosamente; conhece-se
Refere-se o autor à primeira guerra mundial (1914-1918).
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o preço de uma coisa se multiplicar, não por dois ou por 3, mas por 1000
ou 2000. hnagine-se, se nessa época, fosse contraída uma obrigação, para ser paga naquela moeda desvalorizada, mas daí a 2, 3 ou 4 anos,
e que, depois de passado a moeda pelo seu período de saneamento, quando os preços se restabeleceram no nível antigo, o credor pretendesse exigir esta obrigação. Tornou-se impossível? Não. Pagar dinheiro nunca é
impossível, de maneira que a única coisa que houve, é que, em conseqüência de circunstâncias imprevisíveis, a prestação se tornou gigante, onerosa,
de tal maneira que se podia dar a certeza de que se as partes pudessem prever aquilo não teriam contratado. Isto é fictício. Não ocorreu na Alemanha,
porque quando se saneou a moeda, quando houve a inflação, houve leis
que previram normalmente a satisfação dos compromissos.*
Mas, isto ocorre entre nós, com relação à cláusula de pagamento
em ouro. Muitos contratos dessas de concessões de serviços públicos - concessões feitas por prazos de 40, 50, 90 anos - estipulavam cláusulas de pagamento em ouro que, na época em que as obrigações foram contraídas
- época de economia monetária inteiramente metalista - eram muito
razoáveis.
Depois havia sempre um afastamento mínimo entre o valor da moeda de ouro e o valor da moeda de papel, já que era sempre considerada em
ouro, mediante exibição no Tesouro. Depois, toda vida passou pelas etapas
da instabilidade da moeda e da quebra do padrão ouro, do· completo desEsse fenômeno, de ordem económico-financeira, com inevitáveis reflexos
na vida social e política, assumiu, na Alemanha, proporções catastróficas, sobretudo,
na década de 1920, tendo, ali, a denominação de Entwertung. Ensejou, a partir de
famoso acórdão da 5~ Câmara do Supremo Tribunal Alemão (Reichsgericht), a aplicação, décadas mais tarde, noutros países que não é preciso mencionar, da Autwertung, nomen iuris, para o caso, talvez suscetível de atribuir-se a sua pateruidade, a Paul Oertmann. Foi o acórdão de 28 de novembro de 1923, que a admitiu, numa
forma de aplicação bem mais de princípios de eqüidade, do que baseado em texto 'de
direito positivo, o que deu margem a muitas controvérsias, pois só a 16 de julho de
1925, surgiu lei a respeito.
Recentemente, em Juízos e Tribunais do Brasil, têm tido curso várias ações
de portadores de milhares de marcos alemães, da época, algumas já decididas favoravelmente aos depositantes ou possuidores de valores.
Entre outros pleitos, cumpre salientar aquele em que são autores Estácio
Martins Loesch e outros, sendo réu Deutsche Südarnerikanische Bank A.G., julgado
procedente pelo Eminente Juiz Luís Odilon Gomes Bandeira, em exercício na 17~
Vara Cível da Cidade do Rio de Janeiro, de 24 de abril de 1975 e confirmada por
acórdão proferido, na apelação cível n9 2.310, de 12 de agosto de 1976, do Tribunal
local.
Foi o Banco, réu na ação, compelido a pagar o valor dos depósitos respectivos conforme liquidação, ou seja depósitos bancários em moeda estrangeira (alemã),
no período compreendido entre 1920 e 1930, atingindo atualmente o montante de
Cr$ 44.835.794,70.

96

PROGRAMA DE DIREITO CIVIL

nivelamento dos dois valores, a cláusula do pagamento em ouro se tomou
monstruosa, porque aquilo que se devia pagar - suponhamos em 1$000,
passou a se pagar em 100$000. Aí, está uma aplicação desta teoria da
imprevisão.
Para isto, a doutrina moderna foi buscar dos velhos juristas medievais, uma doutrina assaz interessante, mais adiante objeto de estudo dos
contratos de execução sucessiva, que é a chamada teoria da imprevisão.
Os medievais admitiam que em todo o contrato de execução sucessiva, considerava-se subentendida uma cláusula que eles chamavam cláusula rebus sic stantibus* (contanto que as coisas assim permaneçam). Promete-se pagar daqui a 100 anos, tanto em ouro, r.s.s. -Quer dizer que, se
as coisas, as circunstâncias se transformarem completamente, de tal modo
que assumam uma feição inteiramente diversa, o devedor se exonerará da
responsabilidade, ou, pedirá o seu reajustamento.
Os modernos trouxeram a teoria da cláusula r.s.s. para a dogmática do Direito Civil e nela fundaram a sua teoria da imprevisão, que, assim,
se pode defmir: sempre que, pela ação de circunstâncias fortuitas ou de
força maior, a execução de uma prestação se tornar onerosa a um ponto
em que as partes não poderiam absolutamente prever, no momento em que
contrataram, pode o devedor pedir ao juiz que reajuste a obrigação.
Nota-se, então, que o reajustamento deve ser sempre judicial, a não
ser que as partes, espontaneamente, entrem em acordo. Mas o devedor
pode pedir ao juiz que reajuste a sua obrigação, à vista de circunstâncias
imprevisíveis, doutrina muito bonita, uma das mais belas conquistas da
dogmática moderna, para preservar a eqüidade no seio dos contratos, mas
também perigosa, porque se ela começar a ser usada indiscriminadamente,
ameaça a fé inerente aos contratos ameaça a confiança das partes, naquilo
que convencionam e toda a doutrina; que favorece a eqüidade é perigosa,
porque ela se equilibra com uma outra que eventualmente a desfavorece.

Contractus qui habent tractum successivum et dependentiam de futuro
rebus sic stan tibus intelliguntur.

Capítulo XII

INEXECUÇÃO DAS OBRIGAÇ0ES

Culpa Contratual e Extracontratual -Dolo e Culpa Conversão de Prestação Originária em Perdas e Danos
Já se sabe que quando o devedor deixa de executar a prestação,
pela interveniência de uma causa fortuita ou de um motivo de força maior,
que tome essa prestação impossível, a obrigação extingue-se. Por este
modo se viu que, para o credor, representa um inadimplemento, pois ele
espera uma satisfação econômica que não obtém.
Mas, para o devedor isso equivale a um implemento, porque ele
se exonera da sua obrigação, como se a tivesse pago na forma devida. Eis
por que se disse que a inexecução, por caso ·fortuito ou força maior, representava uma verdadeira transição entre o implemento e o inadimplemento das obrigações.
Quando a inexecução decorre, não de um caso fortuito ou de nm
motivo de força maior, mas de um fato imputável ao devedor, então se
tem a inexecução que equivale ao inadimplemento, quer dizer, agora ait;execução é, não cumprimento da obrigação, é violação do dever jurídico que a
obrigação representa, de modo que os efeitos desta inexecução, em vez
de serem extrutivos da obrigação, são transformativos, isto é, transformam a
obrigação originária, que não foi cumprida, na responsabilidade, ou seja, na
obrigação sucessiva que tem por conteúdo uma prestação de perdas e danos.
Fique isto, então. bem claro e bem compreendido: inexecutada uma
obrigação, pergunta-se por que motivo ela se deixou de cumprir. Por caso
fortuito ou força maior? Então o efeito da inexecução é este: extingue-se
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a obrigação. Por fato imputável ao devedor ou por uma conduta imputável
à sua vontade? O efeito é, ter sido a obrigação violada, não foi cumprida;
o direito está lesado, surge uma responsabilidade, cujo conteúdo é a prestação de perdas e danos.
Para que se tenha inadimplemento da obrigação, é condição bastante que o fato do qual decorre o inadimplemento, seja um fato voluntário
do devedor. Quer dizer, é preciso que se possa atribuir o não cumprimento
da obrigação a um ato voluntário dp devedor. Se esse ato voluntário dirigiu-se ao próprio inadimplemento, quer dizer, se o homem que tinha a obrigação de dar, recusou-se a dar, se o homem que tinha obrigação de fazer,
cruzou os braços e recusou-se a fazer o que prometera, se o homem que
tinha a obrigação de não fazer, espontaneamente, praticou o ato de que
prometera se abster, então se tem o inadimplemento doloso.
Se, porém, a vontade não se dirigiu àquele fato, ao inadimplemento
propriamente dito, dirigiu-se a um outro fato diverso, mas com isso o devedor permitiu que ocorresse o inadimplemento, por se desviar das cautelas
que tinha obri~ção de guardar, para evitar que ele ocorresse, então se tem
o inadimplemento culposo. É o que acontece, por ex., quando o devedor
que tem obrigação de dar um objeto, deixa-o exposto, em condições de tão
precária segurança, que o objeto perece ou é roubado ou de algum modo
se extravia, ou, então, quando aquele que tem obrigação de não fazer,
deixa de tomar as precauções necessárias para que esse estado de abstinência se mantenha e, em conseqüência disso, vem a ocorrer o fato cuja
abstinência era visada.
Já se sabe suficientemente a diferença entre dolo e culpa e se não
precisa insistir muito na diferença das duas figuras. Nota-se, porém, que a
palavra culpa toma-se, geralmente, em dois sentidos: num sentido geral,
num sentido, aliás, menos técnico, culpa envolve tanto os casos de dolo
como os casos de culpa. Quando se diz que o culpado disto foi F., não se
está, obrigatoriamente, dizendo que a sua conduta foi culposa; foi culposa ou dolosa. E eis por que alguns penalistas, hoje em dia, procuram
distinguir estes dois empregos da palavra culpa, falando de culpabilidade,
quando se trata de figura geral, que envolve os dois casos, e de culpa, no
caso. de culpa em sentido técnico, quer dizer, de culpa caracterizada pela imprudência, imperíca, ou negligência, na prática de um ato ilícito.
Basta que se precavenha contra o emprego duplo da palavra. Às
vezes se diz culpa envolvendo os dois casos, e às vezes culpa em sentido
estrito, visando a este comportamento imprudente, negligente, ou imperito.
Muito diferente é a maneira pela qual o direito encara esses dois
aspectos da imputação.
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A imputação por dolo, representando a violação consciente de
um dever jurídico, impressiona muito mais à lei. A lei é muito mais
severa com a conduta dolosa. A culpa, pelo contrário, justifica sempre
uma repressão ou uma reparação mais branda. Contudo, na maneira por
que se encara a culpa em sentido técnico, variam muito a lei penal e a
lei civil. A lei penal pune a conduta culposa; pune a dolosa, em casos expressos, em que a própria lei diz que este crime se pune quando é cometido
por culpa. Quando a lei não incrimina, especialmente, a conduta culposa,
a responsabilidade penal depende do dolo. No Direito Civil, as coisas se
passam de outro modo: pune-se o inadimplemento das obrigações, tanto
culposo, como doloso, sem necessidade de que a lei faça uma especial referência e do mesmo modo pune-se o dolo e a culpa nos atas ilícitos, indiferentemente, o que já se sabe do ponto em que se dedicou especialmente a
este assunto.
Uma boa defmição do dolo encontra-se, por ex., em Lacerda de
Almeida, que assim o define - O dolo no inadirnplemento das obrigações,
ora estudado: dolo - diz ele _::__ é a violação intencional e deliberada daquilo a que se está obrigado. Realmente, quando alguém assume uma obrigação, deixar de cumprí-la é violá-la e esta violaçlfo, sendo intencional,
sendo deliberada, isto é, sendo o resultado de um ato que estava nas intenções do agente praticar, é quanto basta para que se caracterize o dolo,
sem necessidade de estar-se pesquisando um elemento especial, uma malícia, uma má-fé, uma intenção de lucrar, uma intenção de causar prejuízo
a outrem - que tudo isso pode não ocorrer, que tudo isso pode não se
caracterizar claramente no ato que foi praticado.
Um homem se comprometeu a prestar um serviço num determinado
dia e nesse dia não o prestou. Teve com isso a intenção de prejudicar, teve
com isso· a intenção de tirar um lucro, para ir fazer uma coisa mais remunerativa? São perguntas que não interessam, no exame do dolo. A única
coisa que se tem de perguntar é se ele teve, ou não, a vontade de se abster
de sua obrigação. Se é verdade que ele não foi porque não quis, se é verdade que ele se absteve do ato, apenas pela razão de que não teve vontade
de praticá-lo é quanto basta para que haja dolo e nenhum outro elemento
se precisa investigar.
Insiste-se bem nesta conceituação simples do dolo, porque sabe-se
que dentro mesmo do Direito Civil se toma esta palavra como outro sentido, com sentido de malícia, de má-fé, quando se considera o dolo vício
do consentimento.
Aquele dolo que vicia os atos jurídicos, aquele dolo que é o artifício,
a manobra maliciosa com que se !nduz outra pessoa em erro, esse tem uma
conceituação muito mais rica, este exige a ocorrência de elementos que
não se cuida de observar, quando se está tratando do dolo como uma mo-
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dalidade da culpa, em sentido geral, quando se está tratando do dolo como
o inadimplemento das obrigações.
Não é preciso estar-se procurando má-fé, malícia, intenção perversa,
para dizer-se que tal contrato deixou de se cumprir por dolo; diz-se que ele
deixou de cumprir-se por dolo, desde o momento em que a causa única do
inadimplemento foi a vontade de não cumprir, da parte do devedor.
Veja-se agora o exame de culpa. Na culpa, se tem a violação da obrigação por negligência, imprudência, ou imperícia na prática de um ato ilícito. O devedor está praticando um ato que, em si, é lícito, mas ao praticar
este ato porta-se com tal imprudência, imperícia, ou negligência que daí decorre o inadimplemento da obrigação. o caso há pouco exemplificado do
homem que tem de entregar um objeto num certo dia;até aquele dia o objeto
está em seu poder, guardá-lo, custodiá-lo, é mais do que um ato lícito -é
até mesmo um dever - mas eis que nessa custódia ele se porta com tal negligência, que, por deixar a coisa exposta ou por mantê-la em lugar perigoso,
ela perece.
Ocorreu o inadimplemento, porque o devedor não quisesse cumprir
a obrigação? Não. Ele não manifestou a respeito a sua vontade; até parece
que ele queria cumprí-la, mas a imprudência, com que se houve na guarda da
coisa, ocasionou a sua perda.
Eis aí o inadimplemento culposo; eis aí a culpa.
Ao contrário do dolo, que não admite subdivisões, pois o dolo é o
dolo e não há possibilidade de distinguir-se em dolo mais grave ou menos
grave, a culpa, pelo contrário, presta-se a gradações. De fato, se a culpa é
uma imprudência, compreende-se bem que se considera um homem imprudente ou não, conforme o grau de cuidado que dele se exija.
Um homem m<.~ltém um objeto, que deve entregar, dentro de sua casa com a porta fechada a chave. Isto permite que alguém abra a porta com
uma chave ordinária, entre, e furte o objeto. Pergunta-se: conduziu-se ele
com imprudência? Houve culpa no desaparecimento do objeto, considerando-se que ele não pôs um cadeado, que não guardou o objeto no cofre, qtie
ele não tomou outras precauções, que dificultariam aquele furto?
Compwenda-se que se poderá exigir de uma pessoa muita cautela,
muito cuidado e, neste caso, tudo que não seja muito cuidado, será imprudência e se poderá exigir dele apenas um cuidado médio, um cuidado ordinário, de maneira que certos requintes de precauções não se podem exigir
e, portanto, não se considera culpa a falta cometida por esse homem.
Eis onde se coloca a possibilidade de graduar a culpa. Os romanos
seetiram essa possibilidade e admitiram, nos textos que se conhecem, dois
graus: a culpa levis e a culpa lata. A culpa levis é o caso ordinário; a culpa lata é uma culpa grosseira, que já raia fronteiras do dolo. Quando é
que se diz ter havido culpa leve? É quando - dizem os romanos - o ho-
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mem não se conduziu como um bom pai de família, como um bonus pater

familias.
O bonus pater famílias é uma espécie de homem médio, que se considera numa certa sociedade, uma espécie de unidade de metro, invocada pela
técnica jurídica, para medir a prudência das pessoas. Para dizer se é prudente
ou imprudente, precisa-se compará-lo com alguém, precisa-se de um critério
para medir-se uma grandeza, precisa-se compará-la com uma grandeza do
mesmo gênero; assim como a extensão se mede com a extensão, o peso com
o peso, tem-se de medir o prudente com o prudente e a unidade da prudência, que se toma é a conduta do bom pai de família. O que faria o bom pai
de fam11ia? Isto é o que se pode exigir de qualquer homem. Aquilo que o
bom pai de fam11ia habitualmente não faz, aquilo que só certos homens diligentíssimos fazem, no cuidado dos seus negócios, isto não se poderia exigir
de alguém e se for uma falta deste gênero a que tiver causado o inadimplemento, equipara-se ao caso.
Ninguém, por exemplo, tem nas portas de sua casa aparelhos de segurança, trancas e cadeados, para defendê-los de um invasor. Todo mundo tem
os meios normais de fechamento da casa, o que se pode pedir de um bom
pai de faml1ia. Se a porta, que a fechava como a de todas as casas, foi rompida, não se entenderá que houve culpa, porque não era obrigação daquele morador ter reforçado de uma maneira especial os seus fechamentos.
Isto faria um homem diligentíssimo, mas o bom pai de família não é
diligentíssimo;é apenas diligente.
De sorte que aí está o critério de culpa leve. A culpa é leve, quando a
conduta for imprudente, comparada com a de um bom pai de fam11ia.
Há casos em que não se precisaria ser um bom pai de fam11ia para tomar certas precauções; qualquer outro, por mais grosseira que fosse a sua
cautela, por mais elementar que fosse o seu sentido de previdência evitaria
que uma coisa acontecesse. Sabe-se, por ex., que se está no momertto de um
cataclismo; todos estão vendo que aquele cataclismo levará consigo tais e
tais objetos; nã'o se precisa ser um bom pai de família para percebê-lo; está
ao alcance de uma pessoa salvar esse objeto por meio de uma precauçã'o que
nã'o a coloque em nenhum risco pessoalmente (faz-se esta ressalva para nã'o
haver engano com escusas de legítima defesa e estado de necessidade); a
pessoa poderia tomar aquela providência, que ocorreria a uma criança, e eis
que se abstém dela, nã'o a toma. Aí está a culpa lata, aquela que os romanos
chamavam magna negligentia. Era tão grave, que, nos seus efeitos, equiparava-se ao dolo, culpa lata dolo equiparatur.
Pretendem os romanistas que, no Direito romano, já se distinguia
ainda um terceiro grau de culpa. Sobre isto há algumas discussões- é a culpa
levíssima, a qual, parece aludir o texto do Digesto quando diz que in lege
Aqui/ia et levíssima culpa venit, o que se entenderia traduzindo em lingua-
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gem jurídica dos nossos dias, que nos atos ilícitos, a culpa levíssima se pune.
Que seria esta culpa levíssima? Era a que correspondesse à conduta
do diligentíssimo pai de famt1ia. O diligentíssimo pai de famt1ia, isto é, o
homem que tomaria todas as precauções, que de nada se escusaria, este serviria de medida a uma culpa especial que se chama, então, a culpa levíssima.
E pretendem os romanistas que observam esta última tripartição, e até mesmo os autores do Direito europeu, que a culpa levíssima tem muita importância, porque, enquanto ela se escusa do inadimplemento das obrigações,
não se escusa nos atos ilícitos. Quer dizer que num ato ilícito, ainda mesmo
cometido por culpa levíssima, pune-se o inadimplemento da obrigação, se
for culpa levíssima, equipara-se ao caso.
Não se atribui, no Direito brasileiro, uma grande importância a esta
gradação. A técnica seguida pelo Código Civil foi, nesse particular, uniformizadora. Concebe-se a culpa como um caso geral, e não se faz a distinção,
nem da levíssima, nem da lata, porque se entende que, se não houve dolo,
no sentido verdadeiro da palavra, os efeitos são sempre os da culpa, e não
se faz uma distinção muito grande entre os efeitos de um e de outro caso.
Sempre se condena à reparação das perdas e danos, de maneira
que a causa principal desta distinção, que era o dolo equiparatur, desaparece e prefere-se, então, tratar a culpa como uma categoria única.
Note-se, porém, que a tendência mais recente, no Direito Civil,
aquela que provavelmente passará ao nosso Código de Obrigações é, pelo
contrário, para readmitir a gradação da culpa, mas já agora com um outro
efeito, para graduar por ele o montante da reparação. A idéia de que a reparação civil, ao lado do seu efeito compensatório, tem também um efeito repressivo, punitivo, faz com que se pense em ordenar uma reparação
maior quando a culpa for lata, quando a culpa for pesada, e uma reparação menor à medida que se atinge a esfera mais leve da culpa. De maneira que, neste sentido, muito interessa tomar contacto com a tripartição
e aprender a empregá-la, porque provavelmente se terá direito novo neste
sentido.
Uma diferenciação da culpa muito importante é a que se faz em culpa in abstracto e culpa in concreto. Que é a culpa in abstracto? É aquela que
se mede pela conduta normal do bom pai de famt1ia.
Que é a culpa in concreto? É a culpa que se mede pela conduta
normal de uma determinada pessoa.
Quer dizer que, na culpa in abstracto, se considera o comportamento médio da sociedade, e na culpa in concreto, se considera o comportamento de um indivíduo.
Compara-se o devedor consigo mesmo, porque é sempre o próprio
devedor que nos serve de base. Tome-se no próprio Código. Diz o art. 1336
que se ocupa da gestão de negócios, que o gestor envidará toda a sua dilígên-
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cia habitual na administração do negócio, ressarcindo ao dono todo o prejuízo resultante de qualquer culpa na gestão. Compreende-se que, aqui, ele diz
que o gestor envidará toda a sua diligência habitual, e quer dizer que para
saber-se se ele agiu com culpa, ou não, num determinado caso, não se reportará à conduta geral do bom pai de família, mas à conduta dele- gestornos outros atos da sua vida. Assim, por ex., um homem ao qual fica confiada,
em gestão de negócios, a administração de títulos que se possui, permiti-se
que estes títulos sofram uma grande desvalorização, não se prevê a falência
de uma firma, enfim, não se tomam precauções acautelatórias da fortuna e
permite-se, com isto, que se verifique um prejuízo.
Houve culpa ou não houve? Indaga-se "se aquele homem, nos seus
próprios negócios, costuma tomar esta observação meticulosa e acompanhar
o curso de valores, e se vê que aquela é a sua conduta habitual. Responsabiliza-se o gestor e se não é a conduta habitual, como não é a do bom pai de
família, já é mais do que deste se espera, então não se pode responsabilizálo.
Outro ex. pode-se encontrar nas obrigações do locatário. Obriga-se
ele a servir-se da coisa alugada, conforme a natureza dela e as circunstáncias,
bem como a tratá-la com o mesmo cuidado como se sua fosse. Aí se tem um
outro caso em que é a culpa in concreto e não a culpa in abstrato que se
procura. Vê-se que se o inquilino dispensa aos seus próprios objetivos um cuidado maior do que o que está dispensando aos objetos alugados, é caso de
ressarcimento, porque a culpa in concreto se verificou.
E assim há numerosas outras passagens do Código, em qu~ a culpa in
concreto é o critério tomado pelo legislador.
Têm-se caso de culpa in abstracto e casos de culpa in concreto que se
aprenderá a discriminar quando se estiver estudando os vários contratos e
ver-se a incidência de um caso e de outro.
Distingue-se, ainda a culpa, quanto ao seu modo, em culpa in faciendo e culpa in omitendo. Chama-se culpa in faciendo, aquela que se verifica
num ato positivo do devedor, e, in omitendo, a que se verifica num ato negativo, por culpa, abstém-se de alguma coisa que devia fazer. E também diferencia-se a culpa em direta e indireta. Direta é a culpa imputável imediatamente ao devedor; é quando o ato por ele praticado determinou o evento.
Agora, a culpa se diz indireta, quando uma outra pessoa se torna culpada
por um ato praticado pelo devedor. Tem-se a culpa indireta em dois exemplos fundamentais: o da chamada culpa in eligendo e o da culpa in vigilando.
Chama-se culpa in eligendo a culpa na escolha, e culpa in vigilando é
a culpa na fiscalização.
Manda-se que um portador leve ao senhorio da casa o dinheiro que
se lhe deve pagar e o portador perde o dinheiro. Pode-se dizer que a culpa
foi dele? Certamente houve uma culpa sua, pois que ele estava incumbido de

104

PROGRAMA DE DIREITO CIVIL

efetuar um pagamento e não o efetuou, agiu negligentemente, perdendo a
importância que levava, mas, ao lado da culpa desse portador, existe uma outra, a imputável a quem o mandou levat o dinheiro, é a culpa in eligendo, é a
culpa que advém de ter-se escolliido uma pessoa que não se portaria com o
cuidado necessário.
Já a culpa in vigilando encontra-se, por ex., quando alguém é o fiscal
de uma obra e o construtor que está sendo fiscalizado, constrói mal. Pérgunta-se, então, quem responde perante o proprietário da obra pela sua má feitura. O construtor, que construiu mal ou o fiscal, que deixou passar o erro?
Respondem ambos. Cada um tem uma culpa: um, tem culpa in vigilando e
o outro tem culpa in faciendo. De maneira que o que há de diverso, aí, são
os tipos mesmo da sua intervenção: um intervém sobre o ato do outro, pois
o evento não é diretamente imputável à culpa do fiscal; é imputável à culpa
do construtor, mas repercute sobre o fiscal, que não fiscalizou bem o ato
que o outro praticava.
A culpa pode ser contratual ou extracontratual. A culpa extracontratual chama-se também aqt;iliana. A culpa contratual é a que pertence ao
estudo do inadimplemento das obrigações. Diz-se que houve culpa contratual, quando a obrigação não foi cumprida - e note-se que se usa a palavra
culpa em senso lato, abrangendo tanto o dolo como a culpa em sentido técnico.
A culpa contratual, portanto, é a que se verifica no inadimplemento
das obrigações. E a culpa extracontratual é que se verifica na violação de
um dever jurídico imposto pela lei, não de uma obrigação imposta pela lei,
mas de um dever jurídico- seja ele mesmo o dever genérico de não prejudicar a ninguém.
A culpa extracontratual é a que se verifica nos atos ilícitos, e a culpa
contratual é a que se verifica nas obrigações. É quanto basta para se perceber
que esta denominação, culpa contratual, é imprópria. De fato, ela foi estudada no recesso da teoria dos contratos, mas se estende muito além dos contratos: qualquer obrigação que não seja cumprida, dá lugar ao aparecimento da
culpa que se chama contratual. Assim, a obrigação que nasce de um contrato
e que não se cumpre, é culpa contratual; a obrigação que nasce da lei e que
não se cumpre, é culpa contratual, e até mesmo, a obrigação que nasce do
ato ilícito, aquela que surge já depois do ato ilícito verificado e após liquidada uma importância e essa importância tem de ser paga, quer dizer, quando a
responsabilidade se autonomiza como uma obrigação à parte, pode dar lugar
à culpa contratual.
Onde é que aparece a culpa extracontratual? É quando um dever jurídico imposto pela lei - dever jurídico que não seja uma obrigação - é violado, por ex., quando alguém viola o direito de propriedade de um terceiro.
Aí se tem uma responsabilidade que vai nascer e a culpa, aí, é a culpa extra-
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contratual. Verificada a responsabilidade, apurada, transfonnada num quantum, surge, então, uma obrigação que o devedor tem de pagar. E se ele não
pagar, se não cumprir a obrigação? Outra oportunidade para a culpa contratual.
A diferença entre a culpa contratual e culpa extracontratual tem preocupado muito os autores. Encontram-se os que entendem que estas culpas
são idênticas, isto é, que não há necessidade de fazer uma teoria à parte para
a culpa contratual e outra para a extracontratual e há os que, pelo contrário, entendem que as duas disciplinas são diferentíssimas e têm a solução
mais equilibrada e mais verdadeira, que é a que aceita a unidade das duas
culpas, admitindo, porém, entre elas certa diferença prática importante.
A vantagem de tratá-las de um modo separado é grande. Chironi, que
se notabilizou pela sua monografia sobre a culpa, dedicou uma monografia à culpa contratual e uma outra à culpa extracontratual. É um livro
de alta indagação em matéria civil, um clássico da nossa disciplina e que convém que se consulte, quando mais não seja, para se familiarizar com o conteúdo.
Onde estão os principais pontos de oposição entre a culpa contratual e a extracontratual? A primeira, logo, é a seguinte: é que, em matéria de
culpa extracontratual, só se pode falar de culpa in abstracto; quando se está
tratando de culpa extracontratual ou aquiliana, só se considera a culpa in
abstracto, enquanto na culpa contratual pode-se considerar a culpa in abstracto ou in concreto, confonne a natureza do contrato ou conforme a convenção das partes. Quer dizer que se pode, no contrato, traçar um limite
mais rigoroso para a culpa; nada impede que se coloque num contrato, onde
a lei não o exige, que o devedor se obriga por todos os riscos derivados da
sua conduta, comportando-se com uma diligência excepcional. E isso alterará a medida da culpa, isso levará ainda mais acima a sua responsabilidade, de
sorte que enquanto na culpa aquiliana se tem somente a culpa in abstracto,
na outra se tem a culpa in concreto ou in abstracto. E tem-se a possibilidade
de traçar limites a culpa, segundo a vontade das partes.
Pode-se aceita; o pacto de culpa non prestando, quer dizer, que nos
contratos se pode excluir a responsabilidade culposa, não se podendo excluir a dolosa. O pacto de dolo non prestando é nulo por ser imoral. Não se pode autorizar uma das partes a negar cumprimento à obrigação, mas o pacto
de culpa non prestando é admissível, total ou parcialmente.
De maneira que aí está outra diferença da culpa contratual, pois que,
na aquiliana, sempre se tem de admitir a culpa, uma vez que a vontade das
partes não é chamada a intervir, para traçar limites à conduta genérica das
pessoas.
Uma outra diferença importante é a que se relaciona com a capacidade civil. Só pode incorrer na culpa contratual o que for capaz de contratar.
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Por conseguinte, o incapaz de contratar, que celebrou contrato nulo ou anulável e que, depois, comete culpa, não pode ser responsabilizado pela culpa,
mas a culpa aquiliana, essa independe da capacidade civil, esta determina
sempre a responsabilidade, sendo certo, porém, que, no caso dos menores
sem patrimônio, a responsabilidade recai sobre os seus pais ou responsáveis,
coisa que se irá estudar a seguir, quando se estudarem as obrigações ex delicto, as obrigações provenientes dos atos ilícitos.
Outra diferença que é talvez, na prática, a mais importante, diz respeito ao ônus da prova. A quem cabe provar a culpa? Quando alguém reclama de outro uma indenização, por lhe atribuir um ato ilícito -caso de culpa extracontratual - o autor tem que provar a culpa do réu; mas, se se trata de culpa contratual, o ônus da prova se inverte: o autor tem de provar
somente uma coisa: que a obrigação não foi cumprida, não precisa provar a
culpa com que se houve o devedor na abstinência; é o devedor que, para se
exonerar, terá de provar o caso furtuito.
É o devedor, que não cumpriu a obrigação contratual, que tem de
provar, caso fortuito ou força maior, para se exonerar daquilo que prometeu. O credor, que reclama, não faz prova senão de uma coisa- da obrigação e aí está uma diferença prática importantíssima, porque neste problema
do ônus da prova joga-se muitas vezes a sorte do processo: que1p tem que provar, é que tem por si as dificuldades da demanda; quem está dispensado da
prova, beneficia-se de uma presunção e esta presunção, por conseguinte, já
é muitas vezes meio caminho andado para a vitória.
Eis porque esta diferença é uma diferença prática, de maior importância do que todas as outras.
Acrescente-se aquela diferença já referida quanto à culpa indireta.
É que, na culpa contratual, jamais se poderá estender a culpa a uma pessoa que está fora da relação contratual; é claro que o contrato se faz entre
pessoas: um é o devedor, outro é o credor e não poderá imaginar que se estenda a responsabilidade a um terceiro que está fora da relação contratual.
Já é o contrário na culpa aquiliana, em que se pode estender a responsabilidade a terceiros, uma vez que não há relação contratual preexistente. A relaçã'o jurídica única que existe é a que vai surgir da violaçã'o do dever
jurídico, e só depois dele surgir, é que se sabe quem está ou não dentro
nela, quem terá ou nã'o interesse.

Capítulo XIII

TRANSMISSÃO ATIVA E PASSIVA DAS OBRIGAÇOES

Obrigações PersonaUssimas - Transmissão Universal e Particular Cessão de Crédito.
A transmissão das obrigações, isto é, a sua transferência a}lm outro
·
devedor, pode-se fazer a título universal ou a título singular.
Quando é que se diz que um direito foi transferido a título universal? :e quando ele foi transferido com todo o patrimônio de uma pessoa.
O patrimônio, já se sabe que é uma universitas iuris. Tem-se no
patrimônio um atívo e um passivo. No passivo estão colocadas todas as
obrigações de que o titular é devedor, estão colocados, pode-se dizer,
todos os débitos em que ele aparece como sujeito passivo. No ativo patrimonial estão colocados os direitos relativos ou absolutos, os créditos, a propriedade, os direitos reais de todo gênero. Não se costuma considerar parte
do patrimônio aqueles direitos que não são passíveis de uma apreciação pecuniária, como sejam, os direitos das famílias e os direitos da personalidade.
Todas as vezes em que um patrimônio de um indivíduo, na sua totalidade compreendendo portanto o ativo e o passivo, se transfere para uma outra pessoa ou para outros indivíduos, conjuntamente, há que se chamar sucessão universal. Quando a sucessão universal se faz em benefício de uma
só pessoa, essa pessoa única recebe todo o patrimônio sucedido, todo o ativo e todo o passivo; quando, porém, a sucessão se faz em benefício de
duas ou mais pessoas, o patrimônio se divide em cotas e cada um dos suces·
sores recebe uma cota do patrimônio, cota essa que compreende tanto o
ativo como o passivo.
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Assim, por exemplo, se um patrimôrúo se transmite a dois sucessores; que se faz em tal caso? Tome-se o ativo e divida-se em dois quinhões
e conceda-se um deles a cada um dos sucessores; tome-se o passivo e divida-se também, em dois quinhões, dando-se um quinhão a cada um dos sucessores.
Nada, por conseguinte, caracteriza melhor, de um ponto de vista
prático, esta sucessão universal do que a transferência conjunta do ativo
e do passivo patrimorúal, do todo ou em parte.
Quando se diz que uma pessoa recebeu de outra uma coisa, não se
sabe se houve sucessão universal ou patrimonial. Mas, quando se diz que a
alguém tocou uma casa e um terço das dívidas de outrem, então, já se tem,
aí, um indício prático muito importante para compreender-se que deve
ter havido uma sucessão universal.
Esta presença do ativo e do passivo nas mãos de cada um dos sucessores é a conseqüência natural da sucessão universal.
Já se sabe que a sucessão universal só pode se operar mortis causa;
só pode ter lugar quando morre o titular do patrimôrúo, pois, como já
examinado, um homem vivo não pode transmitir o seu patrimônio, não
pode transmitir senão parte dele, pois que, quem está vivo, precisa utilizarse de alguns bens, para se alimentar, para habitar, para se vestir, etc. e
esses bens já representam o núcleo de um patrimôrúo.
Pode-se, portanto, perder quase todos os bens que compõem o patrimôrúo, mas não se perde o patrimôrúo.
O patrimônio por conseguinte, só se perde mortis causa. Pois bem,
essa transmissão de bens, em conseqüência da morte de uma pessoa, nem
sempre é uma transmissão urúversal. Embora se deva estudar esta matéria,
quando se tratar dos direitos das sucessões, é preciso que se tenha desde já
uma noção bem clara a seu respeito.
Sucessão universal e sucessão mortis causa não são palavras sinônimas. Pode haver sucessão mortis causa que não seja a título urúversal
e isto é o que acontece quanto ao que se chama legado.
O legado hereditário é sempre uma sucessão singular. Que é o legado? É a transferência de um bem, isoladamente embora mortis causa.
Diz-se então, num testamento deixar uma casa, na rua tal, número tal, a
fulano e constituir herdeiros a beltrano e sicrano. Quer dizer que aquela
casa é destacada do patrimôrúo e que passa para as mãos de fulano, é como
se tivesse havido uma doação, uma compra e venda, enquanto que beltrano e sicrano, sendo herdeiros, receberão uma cota de ativo e uma cota do
passivo hereditário.
Essa é uma diferença muito importante e da qual se precisa ter uma
idéia nítida. Quando se diz que alguém sucedeu a título universal, pretende-se sempre dizer, que recebeu uma cota de patrimôrúo: ativo e passivo.
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E, quando se diz que sucedeu a título singular, quer dizer-se que recebeu
bens isoladamente, podendo ter recebido por ato inter vivos ou mortis
causa. Mortis causa, se foi num legado; por ato inter vivos, se foi em conseqüência de um contrato qualquer, como o de compra e venda, de doação,
troca, etc., em conseqüência do qual, o bem haja transitado de um para
outro patrimônio. Ficará bem assentado o exato emprego destas expressões.
Transmissão mortis causa é aquela que ocorre em conseqüência da morte
do transmitente; transmissão inter vivos é aquela que ocorre quando o alienante e o adquirente são pessoas vivas, negociando entre si. A transmissão
inter vivos só pode ocorrer a título singular, não se conhecendo transmissão inter vivos a título universal. A transmissão mortis causa, pelo
contrário, pode ser a título singular, como nos legados, e pode ser a título universal, como na herança.
Veja-se como se comportam os créditos nas sucessões. Verifica-se
que é possível transmitir-se um crédito a título universal e a título singular, por atos inter vivos ou mortis causa.
A transmissão de crédito a título universal é a regra.
Morta uma pessoa, os créditos e débitos, de que ela era titular,
fazem parte do seu patrimônio. Os créditos estão no ativo, representando uma parcela de sua riqueza; Os débitos estão no passivo e, uma vez que
os herdeiros vão receber ativo e passivo, é claro que vão receber crédito
e débito.
Morto, por conseguinte, o titular de um direito de crédito, o seu
direito passa para a cabeça do seu herdeiro. Morto o titular de uma obrigação, o devedor, o encargo do débito passa, naturalmente, aos seus herdeiros.
Há, porém, algumas exceções que a lei abre à eficácia dessas transmissões. Serão estudadas, mas pormemorizadamente, no direito das sucessões, mas, desde já, é conveniente que se tenha uma idéia nítida. Assim,
por exemplo, quanto ao que diz respeito ao crédito.
Há certos créditos personalíssimos, que não podem transmitirse aos herdeiros e deles serve de exemplo o crédito alimentar. Tem uma pessoa direito a alimentos. Tem, por exemplo, direito a que o seu irmão lhe
preste alimentos para lhe permitir a subsistência. Morre o alimentário e
o seu herdeiro não lhe sucede nesta vantagem patrimonial.
Por que? Porque aquele era um crédito personalíssimo, isto é, que
adere ao status do titular, que era, não a conseqüência de um negócio
jurídico, não a conseqüência de uma transação patrimonial, mas era uma
prerrogativa inerente ao seu estado de famllia, e, por conseguinte, como
estado de família não se transmite ao sucessor, não pode se transmitir
o que é um ~ero acessório, uma projeção deste status.
Também no que diz respeito à sucessão dos débitos se conhecem
restrições legais muito importantes.
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Há algumas obrigações que se transmitem aos herdeiros e há outras
que, pelo contrário, se extinguem com a morte. Chamam-se a estas obrigações que se extinguem com a morte - obrigações personalíssimas - ou

intuitu personae.
Que quer dizer obrigação instuitu personae? Quer dizer, obrigação
que foi contraída tendo-se em vista a pessoa do devedor.
Novamente sabe-se que a obrigação tem por objeto uma prestação
e nesta prestação reside todo o interesse do credor. O que o credor quer é a
prestação e evidentemente, ele a espera de uma determinada pessoa, mas
não é para ele essencial que tal prestação venha das mãos desse indivíduo,
tanto assim que pode aceitar o pagamento feito por terceiro e, em certí'S
casos, não pode recusar, mas há alguns casos especiais em que o cred<.,r
não se limita a ambicionar a prestação: ele faz questão de que ela seja
prestada por uma determinada pessoa. Desde este momento, há inseparabilidade entre a prestação e a pessoa do devedor e se tem o que é chamado
obrigação intuitu personae ou personalíssima.
O caso é muito fácil de compreender num exemplo prático, oferecido pelas obrigações de fazer. Quando se espera de certo devedor um
serviço de dinheiro ou de mercadoria, não se tem em vista, evidentemente,
a pessoa do devedor, mas, quando se esperam, que se preste um serviço,
que se faça uma intervenção ciiúrgica que se realize uma obra de arte
para adorno da casa ou que ministre conhecimentos sobre uma disciplina, é claro que a prestação é inseparável da pessoa do devedor. O que
se pretende é o serviço daquele indivíduo e se tal indivíduo não está em
condições de prestar o serviço desejado, evidentemente não se aplicará
a substituição de sua pessoa por outra.
Contrata-se o serviço de um cirurgião, ele, porém, faz-se substituir
por outro que não merece confiança, não pode preencher o objetivo, quando se visou àquela prestação.
As obrigações intuitu personae extinguem-se com a morte, não
passam aos sucessores, não criam, por conseguinte, nenhuma obrigação
para os herdeiros. Mas pode, perfeitamente, acontecer que esta obrigação
tenha sido assumida, vinculando expressamente os herdeiros e sucessores,
e, neste caso, eles são obrigados a cumpri-la, ficando bem entendido que se
não se pode prestá-la em natureza, tendo de prestar o seu equivalente pecuniário.
Assim, por exemplo, responsabilizado alguém pela construção
de uma obra de arte e declarado que assume ele esta obrigação por si e
seus herdeiros, quer isto dizer, que morto o contratante, seus herdeiros,
se a obra não estiver pronta, terão de compor ao credor o valor estabelecido para a obra.
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De maneira que, até mesmo as obrigações intuitu personae podem
ser transmitidas aos herdeiros se isto se pactuou expressamente, ficando
claro que, neste caso, os herdeiros se exoneram, não com a prestação de
serviço visado, mas com o equivalente em dinheiro.
Tem muita importância esta questão de equivalente em dinheiro
pois aí não se trata da prestação de perdas e danos, e, sim, da prestação
que se tenha de fazer.
Os contratos, conforme a sua natureza, obrigam ou não obrigam
os sucessores universais.
Só no estudo de cada contrato é que se podem perceber as razões
que levam a essa responsabilidade ou que a excluem.
Há contratos, como o mandato, que se extinguem com a morte,
de maneira que as obrigações não subsistem, senão nos termos do enriquecimento que, porventura, tenha havido no património do sucedido.
Há outros contratos que, pelo contrário, subsistem, como, por
exemplo, a locação. Se alguém alugou uma casa, torna-se inquilino dela
e depois falece, das duas uma: ou o contrato foi por prazo determinado ou
por prazo indeterminado.* Se foi por prazo indeterminado, não há dúvida, o contrato se extingue, mas se foi por prazo determinado, obriga os
sucessores.
O mesmo acontece com o senhorio, com o /ocator. Tem ele que
se responsabilizar por si e por seus sucessores a título universal, ficando
sempre entendido que, neste capítulo, mais do que em qualquer outro
a vontade das partes é soberana e pode, portanto, estender-se ou diminuir
esta responsabilidade dos sucessores.·
Cuide-se, agora, da sucessão a título singular. Ocorre, sobretudo,
nos atos inter vivos.
É claro que pode ter a sucessão de créditos mortis causa. Pode alguém legar a uma pessoa um crédito; é um legado de crédito tão usado,
aliás, nos testamentos, mas o estudo deste problema melhor se fará no direito das sucessões.
Aqui se vai considerar, em especial, a transmissão dos créditos por
atos inter vivos.
O Direito Romano nunca admitiu que um crédito pudesse ser
transferido por ato inter vivos. A idéia de que o credor pudesse passar a
outrem o seu direito ou que o devedor pudesse transmitir a outrem o seu
encargo, repugna, vivamente, àquela concepção clássica da obrigação como
vinculum iuris, que se estabelecia entre pessoas, que a elas aderia ut lepra
corpori, tal qual como acontece com a escravidão.
Essa matéria, a partir do ano seguinte (1943) tem sofrido alterações incontáveis, constituindo atualmente verdadeiro mosaico.
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De maneira que, ao Direito romano, sempre pareceu que, se um
credor passasse a outrem o seu direito, o que havia era uma novação, quer
dizer, extinguia-se uma obrigação e nascia uma outra inteiramente independente.
Do mesmo modo, se o encargo de pagar passa de um devedor para
outro, não se deverá ver nisso uma transferência, uma transmissão de débito, mas uma novação subjetiva, uma representação ou uma delegação,
conforme o modo por que ela se passa, isto é, deve-se ver um ato juddico cuja eficácia era dupla: extinguir a obrigação primitiva e fazer nascer
uma nova. Quer dizer isto, portanto, que o instituto da transmissão dos
créditos e dos débitos era estranho ao Direito romano.
Neste sistema a economia das transferências de obrigações fazia-se,
exclusivamente, com o instituto já conhecido, da novação.
Mais tarde se imaginou um expediente técnico muito interessante
para permitir a transferência dos créditos e débitos em geral. Foi uma forma especial de mandato: o mandato in rem suam, muito conhecido, até
mesmo no direito atual, através das chamadas procurações em causa própria.
Que é um mandato in rem suam.? É, a rigor, uma procuração que
se outorgam a alguém poderes para agir em nome do outorgante para exercer o direito de crédito como se fosse seu procurador, mas, graças a uma
cláusula, que se inseriu neste mandato, já se estabelece que o procurador
não precisará prestar contas, quer dizer, poderá ficar com os proventos
do exercício do mandato. Constitui-se alguém procurador para receber os
alugueres da casa tal e se inclui a cláusula in rem suam, quer dizer, au toriza-se a ficar com os alugueres o outorgado.
Compreende-se bem que aí existe uma verdadeira transterencio
do direito de crédito, que o credor, praticamente, deixa de sê-lo, pois
que a expectativa da prestação nele desaparece. Mas, com isso, se fazia
um obséquio à construção doutrinária, de crédito com vínculo pessoal,
inseparável do credor. Ele era o credor, e se deixasse de ser credor, o crédito teria de desaparecer, e, por conseguinte, o vínculo pessoal tinha de
substituir até o fim, mas as vantagens pecuniárias, estas, ele transmitiu
ao seu preposto através deste instituto, que era a procuração in rem suam.
Serão melhor estudadas as procurações em causa própria, quando
se estudar o mandJto, mas não é demais já se anunciar que se deverá ver,
hoje em dia, neste instituto, uma superfetação. As procurações em causa própria perderam o seu grande papel no direito das obrigações, depois
que se começou a descobrir um vínculo, principalmente sobre seu aspecto
patrimonial, e, não mais, exclusivamente, sobre seu aspecto pessoal.
Um grande passo no domínio da transferência das obrigações foi
dada pela concepção que hoje se tem do direito de crédito, como uma
verdadeira coisa, como uma coisa corpórea e móvel.
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De fato sendo o direito de crédito dos interesses pecuniários, um
bem, pode-se, embora, talvez, com uma construção um pouco artificiosa,
consistente em conceber o credor como um verdadeiro proprietário, como
proprietário de um bem incorpóreo e móvel, que é crédito. É evidente que a
materialização dos créditos em títulos facilita muito esta construção.
O homem que tem um relógio e o homem que tem uma nota promissória, na vida econômica, estão em posições muito semelhantes. Ambos
podem obter dinheiro e aquele que tem o dinheiro do relógio, vendendo-o,
ou empenhando-o, o dono do título de crédito, cobrando-o ou caucionando-o. E o comportamento, quer de um, quer de outro, sendo em tudo
semelhante, seria razoável que fosse semelhante, também, na transmissão
do direito que, assim como o dono do relógio pode vendê-lo, dá-lo, emprestá-lo, assim também, o dono do título de crédito pudesse sobre ele praticar
todos os atos de disposição.
Certamente, quando se pensa a respeito das categorias jurídicas
que se ocultam atrás destas duas figuras, vê-se que no caso do relógio há
um direito real absoluto, e no título de crédito um direito relativo, um direito
pessoal, uma obrigação. Mas, esta diferença de estrutura jurídica não exclui
aquele paralelismo. Faz-se sentir, principalmente, no que diz respeito à
transmissão das obrigações. Repugna ao pensamento jurídico moderno
a idéia de que o titular do direito de crédito não possa dispor dele do
mesmo modo que o titular de uma casa.
Por essa razão se teve grandemente facilitada a figura da cessão do
crédito no direito moderno.
Hoje em dia, compreende-se que o crédito possa se transferir a título singular de dois modos: por meio da cessão de crédito e por meio da
sub-rogação.
Que é a cessão de crédito? É o ato jurídico pelo qual, um credor,
dito cedente, transfere a uma outra pessoa, dita cessionária, o seu direito
a uma prestação.
Tem-se então, na cessão de crédito, um verdadeiro contrato, isto é,
um ato bilateral em que interferem, cedente e cessionário, o primeiro para
abrir mão de seu direito de crédito em benefício do segundo, o segundo
para se constituir credor perante esse terceiro, que é o devedor da obrigação.
Vê-se, portanto, que o devedor no negócio jurídico que se chama
cessão de crédito, é um verdadeiro terceiro, pois que ele é estranho à transação. Ele é um intraneus na relação de crédito, mas no negócio de cessão
é um extraneus, não toma parte nem exerce nenhum papel.
Começa-se a fazer uma diferença muito clara entre a cessão de crédito e a novação.
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Ná novação, já se sabe que a característica fundamental é a extinção
da obrigação antiga e o aparecimento de uma nova; na cessão de crédito,
pelo contrário, o que se tem é a subsistência da obrigação antiga. Isto tem
conseqüências práticas das mais importantes e para que se perceba a vastidão destas conseqüências, pense-se na matéria das anulabilidades, das nulidades, cogite-se de inúmeras exceções que se podem imaginar, e que se tiver havido novação não alcança a obrigação nova; mas se tiver havido cessão,
pelo contrário, alcança, porque é sempre a mesma obrigação que está,
apenas, mudando de sujeito.
Na cessão de crédito se tem de fixar um problema que é mais prático que teórico, mas sugere freqüentes dificuldades. É que, uma vez que
o devedor é um estranho à cessão, tem-se de indagar como ele saberá que
a cessão se efetuou, para não pagar mais ao cedente, e sim ao cessionário.
O devedor reconhece num determinado indivíduo o seu credor.
No dia do vencimento procurará a ele para fazer o pagamento ou por ele
será procurado. Como avisá-lo da cessão? Sobretudo com o fim de impedir,
da parte do cedente, este negócio malicioso que será ceder o crédito e depois
recebê-lo, logrando assim um enriquecimento? Precisa-se, por conseguinte, introduzir no mecanismo da cessão aquilo que se chama a notificação.
A notificação é o ato pelo qual o devedor é advertido de que não
deve mais pagar ao cedente, e sim ao cessionário. A notificação pode ser
feita pelo cedente ou pelo cessionário, sendo provável que este a promova,
porque é dele o interesse.
Mas até mesmo a notificação é dispensável, se puder-se provar
por um documento escrito qualquer que o devedor tem conhecimento
da cessão. Por exemplo, que o devedor, numa carta ao cedente, ou ao cessionário, aludiu ao fato. Já não é preciso perder-se tempo com a notificação, porque esta não faz parte da cessão, não é um dos elementos do negócio sucessivo, é, apenas, um complemento em benefício da segurança
do credor cesionário, e, portanto, será considerado o devedor como advertido.
Toda cessão deve-se realizar por meio de um instrumento, e convém
acrescentar-se a isto que ele é o modo técnico de que se dispõe para a transferência de todos os direitos que não tenham um modo especial de se
transferir.
Outra forma pela qual os créditos se podem transmitir por atos

inter vivos é a sub-rogação. Esta já se conhece.
Na sub-rogação se tem um negócio inteiramente diverso da cessão.
Na sub-rogação, há um negócio inteiramente diverso que toma o seu lugar; alguém que, espontaneamente, assume o lugar do devedor e não o
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do credor, quer extinguindo a obrigação daquele, quer sub-rogando-se
em todos os seus direitos perante o devedor. Por ex. uma pessoa paga o
débito de um devedor, exonera esse devedor perante o antigo credor, mas
investe-se no crédito que saldou e passa a colocar-se perante o devedor na
mesma posição que tinha o credor satisfeito.
Na sub-rogação existe novação? Não, precisamente, porque o que
pagou sub-rogou-se nos direitos do credor, na mesma dívida, ficou com
as mesmas vantagens que aquele tinha e com as mesmas limitações. Se o
crédito que ele pagou tinha defeitos, esses defeitos continuam; se tinham
garantias, essas garantias acompanham, de maneira que, é o mesmo crédito,
que não se extingue perante o devedor, mudando, apenas, de titular ativo.
Ele se extinguiu, porém, perante o credor que foi satisfeito por aquele que
se sub-rogou na dívida.
Eis aí o mecanismo da sub-rogação.
Sabe-se que a sub-rogação é criada pela lei em determinados casos
para proteger certas pessoas que têm interesse em solver as dívidas de uma
outra, para acautelar, até mesmo, os seus interesses econômicos.
Um instituto que não se tem no nosso Direito Civil, é a cessão do
débito. A cessão do débito é a transferência que um devedor faz a outro
de sua dívida. Em vez de ser empregada a cessão do crédito, é a cessão do
débito, ocorrendo a transferência jurídica da obrigação.
Não há hoje uma grande necessidade de operar esta cessão de débito, a qual, até mesmo nos sistemas jurídicos que a admitem, está sujeita
a uma regra. A regra de que o devedor cedente continua a responder pela
dívida em caso de insolvência do devedor cessionário. De maneira que isto
limita poderosamente a eficácia dessa cessão.
Tem-se no Direito um caso que importa em verdadeira cessão de
débito. Consiste em certos casos em que se transfere uma univertas facti,
na qual se compreende algum crédito como, por exemplo, quando se vende
um estabelecimento comercial, e, na venda do estabelecimento comercial,
incluem-se no seu passivo alguns débitos que o adquirente do estabelecimento tem de solver, mas, nesse caso, está sempre entendido que o vendedor responde no caso do adquirente não poder pagar e isto mesmo, independentemente de uma responsabilidade expressa, pelo mecanismo geral que
proibiria essa alienação, se ela se fizesse em fraude de credores.
Possui-se agora um meio clássiCo de substituir um devedor por outro: é a novação subjetiva passiva.
O que não se possui é a cessão de débito, pela qual, aliás, se batem
os escritores.

Capítulo XIV

APLICAÇÃO DAS SANÇÕES.

Execução flireta - lndenização -Medida Coercitiva - Coisa Julgada.

A finalidade de qualquer ação porposta, de um modo geral, é fazer
com que o Estado ponha em ato a vontade da lei. Esta compõe o conflito.
Reparação é a aplicação da norma jurídica, a aplicação da sanção
que na norma se contém e que vai submeter os interesses em conflitos
uns em face dos outros.
Todo processo termina pela aplicação de uma sanção, que é o conteúdo da própria responsabilidade.
Pode-se conseguir, através da aplicação da sanção, a mesma coisa
que o titular alcançaria se não se tivesse verificada a lesão.
Execução direta - Diz-se direta porque a ação visa diretamente
ao alvo que o titular do direito tinha em mira antes da lesão se verificar.
O titular do direito de crédito espera que o devedor pague o que
deve, porém, se passa o prazo e o titular do dever não paga, o titular do
direito recorre ao Estado e este exige que o devedor pague o que o titular
do direito esperava receber. Só muda a operação através da qual ocorre a satisfação. A operação através da qual o titular do direito tira do patrirnônio do
devedor o que este deve, chama-se penhora.
A penhora nã:> é o único caso de execução direta que se conhece.
O pai que (no caso de desquite) reclama a posse do filho, que se acha
com a mãe ou com outro parente, se o juiz dá-lhe ganho de causa, a sanção aplicada foi a execução direta.
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O resultado da ação é idêntico ao resultado do exercício do direito.
Tem-se uma servidão sobre o prédio vizinho; tal vizinho, porém,
contraria direito de vizinhança; propõe-se ação e, se ganha, passa o autor
a exercer os atos aos quais tem direito.
Compra alguém um edifício e o devedor não quer transmitir a
posse do prédio. O credor (que é o comprador), propõe ação e a ação
tem por fim a entrega da casa.
A ação proposta em juízo atinge o mesmo resultado que o direito
normalmente atingiria.
Precisan1-Se verificar os efeitos da ação porposta, para saber se se
trata de execução direta ou indireta.
A pena aparece usada com muita latitude para indicar todas as
formas de execução em que o juiz dá o equivalente e não o idem.
A pena pode ser civil e criminal.
A civil é a que interessa, chamando-se ressarcimento ou indenização.
Ressarcimento é o equivalente econômico da prestação que um titular do direito esperava antes de ter ocorrido a lesão.
Não é equivalente dessa lesão, mas, o equivalente, somente aos prejuízos. O que se esperava, pacificamente, já representa um gravame. O credor deve ter tudo o que esperava.
INDENIZAÇÃO - não corresponde exatamente à coisa devida, e sim
aos prejuízos trazidos com a lesão.
As indenizações são pecuniárias. A ação visa a uma indenização
todas as vezes em que: 19) a execução di reta é impossível, e tal circunstância se verifica quando a execução não pode mais ser feita, ou porque
desapareceu o objeto, ou porque perdeu a oportunidade; 29) quando a
execução consistia num facere, num ato, tem-se de transformar em prestação pecuniária a que alguém promete, uma servidão, etc.
Há outras espécies de sanção: as medidas coercitivas. São poucas,
mas desempenham papel importante na vida jurídica.
As medidas coercitivas não representam execução direta nem indireta, nem o idem, nem o equivalente.
Com elas não se reparam lesões de direito, pois, apenas, constrangem o devedor a cumprir com o seu dever jurídico primitivo.
Alguém tem um dever não o cumpre. Pode-se preferir dar uma
oportunidade ao devedor para que vá ao implemento; e o meio para o
constranger ao cumprimento do dever, é a medida coercitiva.
As medidas coercitivas mais conhecidas são: o direito de retenção
e a prisão civil. O direito de retenção é mais importante. A prisão civil,

e
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hoje, só se aplica ao caso do depositário infiel.* A posição do depositário,
que guarda a coisa e não a restitui, lembra a posição criminal.
Por que se diz que a prisão civil não é pena, e, sim, simples medida
coercitiva? Porque, apenas, existe enquanto o depositário não restitui
o depósito. É um modo, apenas, de constranger o devedor ao seu cumprimento, ou melhor, ao cumprimento do seu dever• Ela conduz à satisfação
da própria prestação. Não há equivalente, e sim mera medida de constrangimento.
DIREITO DE RETENÇÃO. - Algúém realiza num prédio, de que
é simples possuidor, benfeitorias necessárias. O proprietário surge e exige o prédio; ele deve indenizar as benfeitorias. Se o proprietário não quiser
fazer essa indenização, que faz o possuidor? Tem este uma medida coercitiva contra o proprietário. Essa medida é o direito de retenção.
·
Ele não entregará o prédio ao proprietário, enquanto não for satisfeito o débito das benfeitorias realizadas.
Não é essa a única aplicação do direito de retenção; há muitas outras. Essa sanção leva a um desses resultados: à aplicação de uma medida
coercitiva; a aplicação de uma execução direta, quando se trata de obter
o mesmo que o titular esperava, e a indenização.
COISA JULGADA. - A coisa julgada entra no estudo do processo.
Todas as vezes em que os tribunais se pronunciarem a respeito
de uma lesão de direito e enunciarem uma sentença definitiva, de que não
caiba mais recurso, temos a coisa julgada.
A sua origem se encontra no Direito romano, a propósito do poder
que tinha o processo de consumar a questão.
Propõe-se uma causa ao magistrado, não se podendo mais outra
vez julgar essa causa. Passa a constituir uma verdade, que não pode mais
ser julgada posteriormente. Pode ter havido uma injustiça nesse julgamento,
dir-se-á com freqüência.
É verdade até um certo ponto; se o único ideal do direito fosse
fazer justiça na sociedade, não ofenderia o nosso senso jurídico, porém,
a ordem jurídica corresponde à justiça e à segurança.
Quando se permitissem que todas as controvérsias e litígios fossem
indefinidamente passíveis de nova apreciação, talvez se evitassem as injustiças, mas, seriam comprometidas as situações sociais.
É indispensável estabelecer um ponto a partir do qual a causa ganha os foros da justiça (da questão).
É preciso haver presunções contra as quais não se admitam provas.
Essa presunção da verdade é que lhe atribui a qualidade de coisa julgada.

Também em caso de obrigação alimentícia.
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Quando uma causa está julgada, isso significa que não se pode abrir outra contenda diante de nenhum outro magistrado nem do mesmo que a
julgou.
No Direito romano clássico a res iudicata se formava com a simples
sentença do juiz, mas, depois, mesmo no Direito romano do Baixo Império,
se passou a admitir o recurso.
Os romanos não podiam conceber, no período clássico, que houvesse recurso, porque não admitiam que um juiz pudesse perceber mais do
que outro. Só mais tarde se pôde conceber o recurso, graças à distribuição
da justiça nas províncias.
No Direito moderno, o recurso é uma das molas capitais do direito processual, embora se tenham meios para diminuir os recursos. Procura-se conciliar o interesse da coisa julgada com o interesse da rapidez
e diminuírem-se os recursos. Mas, enfim, mantêm-se os casos julgados
necessários e se mantém uma via de ataque à coisa julgada, que é a ação
rescisória.
Esses vários recursos técnicos por meio dos quais se procura apurar
a verdade, visam a evitar que a coisa julgada contrarie a justiça. A coisa
julgada estabelece aquilo que é verdade para a ordem jurídica.
Não é simples dizer quando se apresenta demanda nova, se há ou
não coisa julgada. 1?, preciso que haja identidade de coisas e de pessoas.
Não se deve confundir a coisa julgada com o efeito suspensivo,
que é a faculdade que tem o recurso de suspender o efeito da sentença.
Às vezes há recurso e não se suspende a execução.
Em que casos há ou não há recurso suspensivo?
Há càsos em que o interesse da questão é tão flagrante que, o magistrado reconhece o cabimento da ação, não podendo afastar o efeito da
ação.
No caso da sentença condenatória de um réu qualquer, esse pede
que a pena não seja cumprida.
Se o juiz nega o sursis o réu apela. Se c recurso foi provido, ele
será solto; se o recurso não for provido ele continuará preso.

Capítulo XV

INSUFICitNCIA DO PATRIMÓNIO DO DEVEDOR.

Concurso de Credores - Privilégios e Preferências - Garantia Real e
Pessoal.
Já se sabe que uma das características fundamentais do direito
subjetivo é a faculdade que tem o titular de coagir o devedor à prática do
dever correspondente. Perante o credor está um devedor ou uma série de
devedores e o titular tem a faculdadt. de constrangê-los à prática do dever.
Portanto, faculdade de exigir o dever jurídico correspondente
é a substância mesma do direito subjetivo. Isto que se verifica para o direito subjetivo em geral é particularmente acentuado para o direito de crédito e para as obrigações.
O credor, o titular elo direito pessoal, tem a faculdade de exigir
do devedor que cumpra em seu benefício a prestação a que está obrigado
e talvez essa veemência do poder de coerção, concedida ao titular do crédito, tenha influído grandemente naquele paralelismo que os romanos
sempre estabeleciam entre o trato da obligatio e o tratamento da actio.
Todas as vezes em que se classifica a matéria do direito privado,
obrigações e ações, aparecem tratados juntos, como se constituíssem a mesma
matéria, tanto é verdade que a obrigação se distingue, principalmente,
neste tratamento da coerção sobre o devedor que é, aliás, característica
de todo direito subjetivo.
No Direito romano a cada espécie de obligatio corresponde uma
actio um nomen iuris proprium No sistema do Direito romano a ação que
corresponde a uma obrigação tem um nome próprio, na maioria das vezes,
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derivado da causa da obrigação. Se num mandato, o mandante precisa
exigir do depositário o cumprimento da sua obrigação, a actio chama-se
actio ex mandato. Se, pelo contrário, é o mandatário que precisa exigir
do mandante, é a actio ex mandato contraria. Entre contratos de sociedade
a actio pro sacio, e assim, cada ação tem o nome da causa de que deriva,
sendo, porém, certo que todas elas têm o seu nome especial.
Para os casos, em geral, de um simples crédito em dinheiro tinham
a actio certae creditae pecuniae, que é a forma genérica de exigência, e
até mesmo as ações dadas para anular os atos jurídicos não se tornam,
simplesmente, ações anulatórias, como no direito de hoje, mas tomam os
nomes vários, como, por exemplo, actio quod metus causa, etc., conforme
a causa.
No Direito moderno perdeu-se esta tipicidade, esta nomenclatura
estrita.
É verdade que ainda há algumas ações que conservam o nomen
iuris proprium. Chama-se, por exemplo, ação de despejo a ação que se dá ao titular de um prédio para dele fazer sair o locatário em falta para com o pagamento dos alugueres. Tem-se a ação de depósito, que se dá contra o depositário para reaver dele a coisa depositada, quer dizer, que ainda há algumas
ações com nomes próprios, mas, geralmente, a ação ordinária, de nossos
dias, não exige um tipo especial, é plástica, adapta-se a muitas formas de
obrigações que se podem apresentar e prevalece-se dos mais diversos meios
processuais.
Esses meios só se podem estudar, com proveito, à medida que se
forem considerando as obrigações especiais, mas, desde já, pode-se ter uma
idéia da direção geral do processo em matéria da exigência das obrigações.
Qual é a forma geral, graças a qual o credor exige do devedor o cumprimento da prestação? Essa forma geral pode-se defini-la como a coerção
sobre o patrimônio.
No direito antigo teve-se a coerção sobre a pessoa de que oferece a figura modelo aquele instituto da manus injectio, mas no direito moderno a
direção geral da exigência das obrigações é a coerção sobre o patrimônio.
Esta coerção se exerce com um mecanismo, do qual já se tem uma idéia
matemática, total.
Originariamente se tem uma prestação que deve ser, espontaneamente cumprida pelo devedor; se o devedor não cumpre a prestação, tem-se o
inadimplemento, a lesão de direito; esta lesão do direito engendra uma responsabilidade que se determina em dinheiro e que é o interesse, que ocredor tinha no cumprimento da obrigação. Esta prestação pecuniária, então,
que é o conteúdo mesmo da responsabilidade, reside em que, se o devedor
não satisfizer imediatamente, será obtida através de uma coerção sobre o patrimônio.
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A coerção sobre o patrimônio se exerce sempre pela tomada de bens,
a que o direito processual chama penhora, venda forçada destes bens, sempre por meio de leilão público, via de regra nos auditórios, apuração do preço obtido pelos bens em leilão, imputação deste preço ao pagamento da responsabilidade e, se porventura, houver algum saldo, devolução do saldo ao
devedor executado.
Eis aí o mecanismo da coerção sobre o patrimônio.
Algumas vezes, tal mecanismo se simplifica: quando o credor, na tomada de bens, encontra logo dinheiro suficiente. Neste caso, a penhora se
exerce sobre o dinheiro e não é mais necessário proceder a nenhuma venda
para poder realizar a imputaçlfo deste dinheiro, necessário ao pagamento da
dívida.
Sempre, porém, que, em vez de dinheiro, se encontram bens de qualquer outra espécie, o mecanismo que se observa é exatamente o acima descrito.
Qual é o grande perigo, que paira sobre a cabeça do credor, num tal
mecanismo de coerçlfo? Já se percebe: é na hora da tomada de bens ele não
encontrar bens suficientes para, vendidos, produzirem o indispensável ao pagamento da dívida. Por conseguinte, o ponto frágil da tutela das obrigações,
o ponto delicado da construçlfo do nosso sistema de garantias é,justamente,
a insuficiência do patrimônio do devedor.
Se o patrimônio do devedor não apresentar bens, bastantes, para que
o leilão engendre uma soma capaz de cobrir a responsabilidade, tem-se um
patrimônio insuficiente e se diz, então, que o devedor é insolvente.
Se, pelo contrário, se encontram bens em quantidade bastante, ele é
solventt e o crédito estará coberto.
Portanto, o grande perigo da tutela das obrigações é a insolvência do
devedor.
Não é este, porém, o único. Pode-se dizer, também, que todo este
mecanismo de coerçlfo é assaz trabalhoso, e que, portanto, o credor não se
receia, apenas, da insolvência do devedor, porque aí estará totalmente burlada a proteção creditória e do perigo menor, que é o inadimplamento puro e
simples, obrigando o credor a toda esta dispendiosa atividade para tal cobrança. Quando se diz dispendiosa, não se diz que as despesas da execução recaiam, afinal, sobre o credor, mas, de qualquer forma, é trabalho, é adiantamento do dinheiro, é, enflin, uma série de ônus que o credor procura evitar.
Para, então, deixar o credor a salvo destas várias contrariedades, cogitou-se de um sistema complementar de proteçlfo das obrigações.
O primeiro é o sistema das garantias.
São conhecidas duas espécies de garantias. A garantia pessoal e a garantia real.
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Que é garantia pessoal? :e aquela que consiste em colocar-se um segundo patrimônio, além do patrimônio do devedor, a serviço do pagamento
do débito. Faz-se um empréstimo a Caio e conta-se para sua satisfação com
o seu patrimônio; este pode ser pequeno e, ainda mesmo que seja grande,
pode desaparecer até à época de vencimento da prestaç!ro. Que se faz? Juntamente com Caio responsabiliza-se uma outra pessoa. Tício, e, neste caso,
já se sabe que se no momento da execução se o primeiro patrimônio parecer
insuficiente, volta-se contra o segundo credor e nele encontrará satisfação.
Dir-se-á que pode ocorrer, contudo, que o segundo, também, tenha
desaparecido e, eis por que, a garantia pessoal nunca é completa, mas, em
todo o caso, subordinando dois ou três ou mais patrimônios à responsabilidade por um débito, é indiscutível que se sente mais coberto o credor do
que quando se tem diante dele, apenas, o patrimônio do devedor. Esta garantia pessoal se caracteriza pela circunstância de poder voltar o credor, contra o patrimônio de uma segunda pessoa, no caso do patrimônio do devedor
se mostrar insuficiente.
A garantia pessoal se estabelece de vários modos. Costuma-se chamar
fidejussória, coerç!ro fidejussória, todas as garantias pessoais em geral. Temse um exemplo típico delas no contrato de fiança e outros, do aval, ou dos
endossos apostos aos títulos de crédito. Aquele que avaliza um título de crédito torna-se responsável por ele ao lado do existente, de maneira que se
têm duas pessoas, dois patrimônios, respondendo pela mesma obrigação.
A garantia real tem um mecanismo completamente diferente. Na garantia real ocorre o seguinte: em vez de pôr-se ao lado do devedor uma outra
pessoa com o seu patrimônio, vincula-se uma coisa a:o cumprimento de uma
obrigaç!ro. Não há preocupação com o patrimônio, com este vinculum iuris,
há, sim, com um objeto singularmente considerado, vinculado este objeto ao
cumprimento da obrigação, de modo tal, que, se a obrigaç!ro não for paga, a
.
execução recairá, diretamente, naquele objeto esteja ele onde estiver.
Tem-se exemplo de garantia real no penhor, na hipoteca e na anticrese, e o que caracteriza esta garantia, o que lhe dá suficiência, é aquilo que se
chama a seqüela, quer dizer, a faculdade que tem o credor de mover a sua
execução contra aquele objeto qualquer que seja atualmente o seu dono.
De maneira que desaparece o problema da insolvência, pois ainda
mesmo que o devedor se desfaça do objeto e que este vá parar em mãos inteiramente alheias ao vínculo obrigacional, poderá sempre o credor procurar
o objeto e executá-lo onde ele se encontrar, nas m!ros do seu atual possuidor. Assim, se a casa dada em hipoteca for vendida e revendida, muitas vezes, isto em nada interessa ao credor, porque, se, no momento em que a dívida se tornar exigível, o devedor não vier espontaneamente pagá-la, o credor não se preocupa com o patrimônio do devedor, e, sem indagar quem sejá o atual proprietário, abre contra ela a execução, apura o preço e se paga com
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ele e o proprietário, se quiser impedir esta venda, não tem outro recurso senão pagar a dívida e, então, fica-se diante de um caso do pagamento efetuado por terceiro, neste caso, acarretando a sub-rogação.
Quer dizer que o proprietário do imóvel hipotecado, se paga a dívida
de outro, sub-roga-se no direito do credor contra o devedor que não cumpriu a obrigação.
Vê-se que, do ponto de vista da proteção contra a insolvência, a garantia real é um modo mais perfeito do que a garantia pessoal. No penhor, o
objeto é sempre móvel e está em poder do credor; abre-se uma exceção para
o crédito agrícola.
Na hipoteca, o objeto é sempre imóvel e está em poder do devedor,
mas em todos estes casos o único risco que há para o credor é o perecimento do objeto que, consigo, anularia a garantia.
Pelo contrário, na garantia pessoal, o único risco que corre o credor
é a exaustão, não só do patrimônio do devedor como daqueles que o garantem, e, nesse caso, se encontra sem meios para cobrar.
As garantias reais e pessoais são usadas com igual freqüência, mas
elas se ajustam economicamente a situações bem diversas. Por exemplo, na
vida comercial, não se usam as garantias reais senã'o raramente. O comércio
prefere as garantias pessoais, pois, se verá que o crédito, sendo a base de toda a
organização jurídica do comércio, é natural que se confie, acima de tudo,
numa garantia que engaje diretamente o crédito do comerciante.
Quanto às dívidas civis, geralmente, preferem as garantias reais. Um
particular que se dirige a um banco para tomar um empréstimo, encontrará
mais facilidade se oferecer garantias reais do que pessoais.
Também a questão dos prazos é fator importante. Num empréstimo
a curto prazo as garantias pessoais sã'o mais práticas e num de longo prazo, o
perigo da exaustão patrimonial é maior e, então, as garantias hipotecárias
são melhores. Por exemplo, o caso da sociedade anônima que quer contrair
um empréstimo, cujo tempo de resgate era de 10 ou 15 anos. Lança ela
ações com garantias reais, com a caução de obrigações ao portador ou debêntures, garantidas com os imóveis de que possa dispor.
De maneira que, o uso de garantias reais ou pessoais assenta nas possibilidades que se têm e nos prazos estabelecidos.
Estudem-se, agora, os meios preventivos, os coercitivos da execução.

***

Já se viu, anteriormente, que as garantias são meios de proteção contra um dos perigos que ameaçam o credor, a saber, o perigo da insolvência
do devedor.
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Para acautelar o credor contra este perigo, contra o perigo de estar
exausto o patrimônio do devedor, no momento da execução, criou-se esta
espécie de reforço do patrimônio, que é a garantia pessoal ou esta espécie de
estabilização, de especialização da garantia, que é a real, porque, na garantia
real há como que desinteresse do patrimônio, a garantia está especializada
numa coisa, com que se cobrirá ocrédito.
O outro perigo que, também, ameaça o credor é, como se sabe, o perigo do simples inadimplemento. É certo que este é um perigo menor, porque, diante do inadimplemento, isto é, da lesão do direito, o credor ainda
tem açãó para exigir a responsabilidade e, desde que ele encontre bens suficientes, acaba se satisfazendo, mas, em todo caso, o simples inadimplemento,
já é um grave incômodo para o credor.
Suponha-se uma série de pequenos interesses, que só se satisfazem
com o implemento e que não se traduzem, depois, em prejuízos patrimoniais passíveis de liquidar e, logo, se compreenderá que o credor tem todo interesse em que não se verifique o inadimplemento. Ex.: Pretende-se uma
roupa para comparecer a uma certa cerimônia e eis que a pessoa a quem foi
encomendada só faz a entrega três dias depois da festa. Este inadimplemento pouco representaria na liquidação da responsabilidade, principalmente, se
tiver-se ido à festa com outra roupa e, neste caso, é bem visível que o credor sofre um incômodo, sofre uma situação que ele não desejava, e na hora
de apurar a responsabilidade, nenhum prejuízo concreto se determinaria.
De maneira que, não só por esta razão, mas, também, pelo incômodo da lide da propositura da ação, o credor tem todo interesse em que o
implemento se verifique e que ele não precise mover a açã"o contra o devedor.
Eis por que, para acautelar o credor contra o simples perigo do inadimplemento, também se cogitou de meios penais, que se chamam meios
preventivos, porque previnem o inadimplemento, procurando impedí-lo.
O primeiro que, logo, interessa estudar, é aquele que se chama a cláusula penal. A cláusula penal ou pena convencional nã'o é particular ao contrato, se bem que seja nele mais freqüente do que em qualquer outro ato
jurídico, mas pode surgir cláusula penal num testamento, pode surgir cláusula penal em todos os a tos jurídicos que engendrem obrigações.
Em que consiste a cláusula penal? Consiste numa cominação pecunária que se faz ao devedor para o caso de um inadimplemento. Declaram-se
todos os atos jurídicos que engendrem obrigações. Em que consiste, isto é,
estabelece-se uma multa em benefício da parte contrária. Esta multa ou
pena convencional pode desempenhar duas funções: a primeira, e a mais comum, é a de simples liquidação das perdas e danos.
Qual é o maior temor no caso de um inadimplemento? É a dificuldade que se terá de determinar o quantum do prejuízo. Destarde, atavés da
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cláusula penal, faz-se uma espécie de liquidação prévia. Já se estabelece que
as perdas e danos, porventuras devidas, serão de determinado montante, e,
com isto, se dispensará uma liquidação.
·
Dir-se-á: como se explica isto no mecanismo da obrigação? De uma
maneira muito simples: cria-se para o devedor uma verdadeira alternativa,
pois, ele já sabe que, ou tem de cumprir a obrigação principal ou terá de
pagar a pena convencional, que faz o papel de liquidação prévia de perdas e
danos. É claro que nesta liquidação prévia, o credor não sofre as delongas e
dificuldades de uma liquidação; ele, possivelmente, as evitará tornando a pena convencional mais temível do que o próprio implemento da obrigação, e
o devedor, então, não tem dúvida de que lhe é preferível cumprir a obrigação
do que se sujeitar a uma pena convencional que cause mais dano ao seu patrimônio.
Mas, não é esta, a função de liquidar as perdas e danos, a única da
pena convencional. Algumas vezes ela se limita a agravar as perdas e danos,
quer dizer que, neste caso, ela é uma super-responsabilidade.
Além das perdas e danos que forem apurados, o devedor ainda pagará a multa ou pena convencional. Diz-se num contrato; suponha-se de locação. A parte que der causa à rescisão deste contrato pagará, além das perdas
e danos, três contos de réis*de pena convencional. Aí se têm a pena convencional na sua função de exasperar a responsabilidade em vez de liquidá-la. A
pena não toma o lugar das perdas e danos; soma-se a elas, faz, por conseguinte, um papel exasperante.
Quer numa quer noutra função, está-se vendo que a pena convencional conduz ao implemento, faz com que o devedor se arreceie do inadimplemento, tenha maior interesse em pagar do que em se expor a uma ação de
liquidação da sua responsabilidade.
Eis aí, por que razão se diz que a cláusula penal é uma medida preventiva.
Pode-se convencionar a cláusula penal para o inadimplemen to total da
obrigação e é, neste caso, que se pode dizer que a obrigação se torna, a bem dizer, alternativa, e pode-se ter a pena convencional para o inadimplemento parcial, isto é, para a inobservância de alguma das cláusulas. Pode-se dizer num
contrato de locação: o inquilino se obriga a não sublocar qualquerdoscômodos
do prédio e se o fizer pagará por isto pena estipulada. Aqui se tem um caso
de pena convencional para o não cumprimento parcial da obrigação. Não é o
inadimplemento total, o não pagamento dos alugueres, a rescisão do contrato que se está punindo: aquela pena é, apenas, uma das obrigações derivadas
daquele contrato.

Cr$ 3.000,00, hoje Cr$ 3,00
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Neste caso, qual a conseqüência da pena? ~que ela pode ser exigida
pelo credor em caso de transgressão do dever jurídico e, além disso, o credor
pode exigir o cumprimento da obrigação principal e, se não for cumprida,
pode exigir por ela as perdas e danos que forem devidos. No exemplo oferecido o inquilino está pagando todos os meses os alugueres e cumprindo todas as cláusulas do contrato, menos uma, a que prmbe a sublocação. Que faz
o senhorio? Cobra-lhe uma pena convencional, mas não promove a rescisão
do contrato; deixa que o contrato fique vigente e se, porventura, o inquilino
deixar de pagar o aluguel, então, há para isto uma ação especial com todas as
conseqüências especiais.
A pena convencional, em muitos sistemas de direito, é ilimitada. No
Direito brasileiro, pelo temor da usura, adotou-se o critério de traçar um limite às penas convencionais, quando a obrigação principal é uma prestação
pecuniária. Aí não se pode admitir que a pena convencional exceda a prestação pecuniária e o juiz poderá ordenar a redução de algum excesso que se
verificar.
Quanto à matéria de nulidades, já bem se percebe que, sendo a pena
convencional um acessório da obrigação, tudo aquilo que afetar a eficácia da
obrigação, afetará, também, a eficácia da pena. Assim, se a obrigação for
nula, nula será a estipulação de pena, ainda que tenha sido de momento
posterior, e num instrumento à parte, do mesmo modo que se a obrigação
estiver sujeita a prazo ou condição resolutiva, a resolução da obrigação
principal resolve, também, a pena convencional estipulada.
Que dizer do caso em que a obrigação tem vários devedores e é indivisível? Se houver indivisibilidade de prestação, tem-se de indagar quem
deu causa ao inadimplemento e só desse devedor, causador do inadimplemento, só dele, poderá ser exigida a totalidade da pena convencional. Isto
não impede porém, que se exija de cada um dos outros devedores a cota da
pena convencional que lhe caiba, pois já se sabe que isto está acompanhando
a índole da obrigação indivisível que mesmo quando se resolve em perdas
e danos, perde a indivisibilidade. Quando se tratasse de obrigação, a solidariedade se estenderia a todos.
São estas as principais observações que cumpre fazer a respeito da
cláusula penal.
Uma outra medida preventiva, que se estudará mais pormenorizadamente na teoria do contrato, mas, que desde já convém que se focaliza,
é o sinal também chamado arras.
As arras são, geralmente, um pagamento feito por uma das partes
contratantes à outra, antes de se ultimar o contrato estipulado. Ainda não
se contratou defmitivamente, ainda está naquele período de entendimentos
que precede o estabelecimento do vínculo obrigacional e, então, uma delas
dá arras à outra estipulando-se o contrato defmitivo.
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O efeito precípuo das arras é torr_tar obri;_~::ttófio o .comut\' Um:J
vez dadas as arra>, sabe -se que as partes tem Je comratM, Cii.:: m::m:lr..t '1ll:·;.
se, porventura, não contratam, daí resulta uma responsal.J,Ed<!d~ i.:crL:::: ;!(,
inadnnplemen to.
_
Mas costuma-se usar, t:· _,.,.- , .J sinal, com outro ;;:fe:tu '·lüe r···e.:t~:l
estar expressamente estipubdv. U sinal, algumas nzcs, v i ;,a a ·
~b
perd:is e danos, nesté caso, pudendo ocorrer arrepen·.h:r:entos ..\i ~:·~·•::ê<'•:" '-'
seguinte: a parte que deu n sinal de :urcp•;ndimentr·, então. ~~u:.C<: o s;r':i!
Já dado, quer dizer, sofre o prejuízo pecuniárí~ ao dcs":nbu!su que j;i ::
~izou. Es~e é o sentido que as ~ird.s são cilarlL:H1as dt:; ílrr~ws TJOt:lizten!t.e.';.~.
t uma da'> aplic1;,:õcs do sinal c:, precisamente, aquda cp~ pr~~isa ser cxpres
samente estabelecida no instrumento das arras.
Se nada estiver estabelecido, o qm: se entende j o contrário. ~ q•E
o contrato tornou obrigatório e que, d.Jqucle momtnto ~m dlaiHe, inctdc
na mesma responsab;lidade que teria ~m caso de inadimplemento.
Veja-se, agora, terminado o estudo dos meim pr<;ventJvos, ouur:s,
que se ch:m1am de meios coercitivos.
Destes m.::ios coertivos já se km deles uma l:l,~ia. poi~. c~studo das
sanções, viu-se que, ao lado das medidas Je execu~Io direta, e .]as medida~
de execução indiretas, havia outra que nãu chegava a s.;r san;,;ã<>. que t.Tl,
meramente, meio coercitivo avlicado ao devedor paia impedir que se c:•nsurnasse a lesão de direito. l>iza·se que, neste cas0, '1 lcsãu LÍll direito aind~
não está consumada, mas já está tentada (não há estabelecimentc; Jc nm
paralelismo, não~ cabível, mas apenas como uma imagem). j:í se pressente o
desígno ele lesar o direito do devedor, mas, esta lesão, aind..1 nb"o objelivada e por uma circunstância especial, o credor, tenha nas ~uas maos meios
de evitar que ela se consuma, e. então, lança ele mão desses meios para constranger o devedor a cumprir a sua obrigação e não d~:ixar que o direito se
viole por completo.
O prirneiro caso, e o caso típico, por excelência de meiO coercitivo é
o que se cluuna direito de retenção. Quando é que há direi to de retenção'?
Jus retentionis? É, por exemplo, no caso em que alguém tem ur:1 crétlito,
crédito este fundado numa coisa que se acha em seu poder, v. g .• o depositário tem em seu poder uma coisa que lhe entregou o depositante e tem a
obrigação de restituí-la, mas, pode acontecer que e:.~.a coisa tenha exigidn,
para sua conservação, despesas com benfeitorias necessárias ou úteis, qu" o
depositário se viu na contingência de fazer. Tendo feito as despesas para
conservar o objeto a ele confiado, torna-se este credor do ·lepositame pelo
valor das benfeitorias realizadas.
Tem-se, então, o caso em que ele é credor em r:aão de un:a coisa que
se acha em seu poder e niio i!m poder do depositante. Se, amanhã, o depo·
sitante pede a devolução da coisa, o que é natural é que d·~ a devolva c o
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depositante pague tais despesas. Se, porém, o depositante, ao reclamar a
coisa, se recusa a fazer o pagamento destas despesas, embora ainda nã'o haja
uma lesã'o de direito, é claro que ele está fugindo ao cumprimento da
obrigação. Se o depositário restituir a coisa, o seu crédito ficará mais desamparado do que ao tempo em que a coisa estava em seu poder, pois o depositante pode tornar-se insolvente, de maneira que, seria injusto que se obrigasse este depositário a devolver a coisa e depois cobrar o seu crédito, quando,
evidentemente, se ele retiver a coisa, estará numa situação privilegiada para
exigir as despesas efetuadas.
O direito de retenção não pode se comparar ao do credor pignoratício. Aquele que tem a coisa e que pode vendê-la e apurar o preço com que
se paga; aquele que tem o direito de retenção não pode vender a coisa; a
única coisa que pode fazer é reter o objeto, nã'o o entregar enquanto o seu
crédito não for pago, quer dizer, a sua garantia é uma garantia imperfeita;
ele tem um meio de coação, mas não tem um meio de execuçã'o. Ele não
pode chegar a obter a satisfação do seu direito; ele pode, apenas, fazer
pressão sobre o devedor para que o devedor pague. O direito de retenção
nã'o produz a satisfação do credor; produz, apenas, um estado de equihbrio
entre os dois inadimplementos, forçando, com isto, a parte contrária,
porque as despesas serã'o, provavelmente, menores do que a coisa que tem de
ser restituída.
Quais são os requisitos para que se dê direito de retençã'o?
Em primeiro lugar é preciso que ele detenha a coisa e que a detenha
em razão de uma relação jurídica pre-estabelecida. Uma pessoa deve uma
quantia e não quer pagar; se apoderar-se alguém de um objeto dela para ter o
direito de retençã'o, está-se transgredindo a lei, porque não se tem o direito à
retenção do objeto. Não é o caso do depositário, em razão da relação jurídica, que é o depósito, e, portanto, tendo direito a esta retenção.
O segundo requisito é que entre o crédito reclamado e a detenção da
coisa haja uma conexão. Quando se empresta um objeto, por exemplo, um
relógio, e ao mesmo tempo se é devedor por uma nota promissória ou por
um documento qualquer, no momento em que o crédito se vencer e se não
pagar-se decide-se exercer o direito de retençã'o sobre o relógio. Isto nã'o é
possível. Porque o relógio está em poder do credor por uma cláusula que
não tem a menor conexão com o crédito.
Portanto, desde o momento em que haja conexão, é que o direito de
retenção vai se estabelecer.
Como estes dois requisitos sã'o de difícil apuração, o sistema de
nosso direito facilita muito ao juiz para saber se há ou não direito de retenção. Em todo caso, esta regra é controversa. Há alguns autores, no direito
civil brasileiro, que sustentam que pode haver direito de retenção até mesmo
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em casos não previstos por lei, quando existe detenção da coisa e conexão
entre esta detenção e o crédito reclamado. A maioria, porém, sustenta que,
para haver direito de retenção, é necessário haver instituição legal.
Veja-se o caso principal do direito de retenção. O caso, por excelência, do direito de retenção, aquele que pela sua amplitude, domina esta
matéria, é o de possuidor de boa-fé.
PJguém é possuidor de alguma coisa, possuidor de boa-fé, e graças a
essa posse, realiza benfeit;rias, no caso, benfeitorias necessárias ou úteis.
Surge, depois, o verdadeiro proprietário e prova que este possuído~ n'To
tinha direito à coisa, reivindica-a com a ação que for adequada e o possuído~
se vê na contingência c!e restituii o objeto. Ele tem o direito de retenção
pelas benfeitorias necessárias ou úteis conforme o caso: não entrega o objet~>
antes que lhe sejam compostos os gastos com estas benfeitorias.
É um assunto que pertence mais diretamente à economia da posse,
mas já se sabe o que é a posse e a propriedade, que vêm do Direito rom2:1c
c. portanto, compreende-se bem quais são as múltiplas situações em que se
pode formar este antagonismo entre o possuidor de boa-fé e o proprietário
reivindicante.
Outro caso é o do depósito. O depositário tem retenção pelas benfeitorias feitas na coisa.
Outro caso se verifica nas locações. Quando o locatário faz benfeitorias na coisa, autorizado pelo senhorio, pelo locador, ele, ao restituir a coisa
locada. tem direito de retenção pelo reembolso das referidas benfeitorias.
O outro caso é o da empreitada. O empreiteiro que executa uma
obra por encomenda e que tem retenção dela enquanto não lhe for paga a
remuneração ajustada. Este caso da empreitada já não é um caso tão I íquido
como os outros. pois o Código Civil não se refere a este direito de ret:::nção
do empreiteiro, sendo, porém, hoje em dia, mais aceita a opinião de que o
emp,eiteiro tem o direito de retenção, sobretudo depois que a lei de falências, numa enumeração de privilégios, cita o direito da retenção do emprei·
tciro. E, assim, outros ca~os surgirão, que se terá oportunidade de estudar
das obrigações especiais.
Entre os meios coercitivos figura, tradicionahnente. a prisão do
depositário infiel. O depositário é um devedor que está numa situação bem
diversa d::>s outros indivíduos que se engajam em restituir alguma coisa por
força de contrato. No depósito, uma especial confiança se manifesta: a
fidúcia é um eler:1ento nobre do contrato de depós:to e. por esta razão. não
se trata o depositário que se nega a restitl!ir 1 Cl)lSa. com a mesma benevo·
lência com que se trata o mutuário que não paga o c :o: préstimo ou o inquilino que não se apressa a entregar a casa.
Para o depositáno que se recusa à entrega. ad..-nitc-sc o reméJ;o
excepcional de uma prisão civil_ Pode ser ele preso até que restitua a cois? ~·
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neste caso, até que restitua a coisa, encontra-se o elemento diferencial entre
a medida coercitiva e a pena. Se fosse pena, não se diria até que restitua, dirse-ia, por tanto tempo, conforme a gravidade que se atribuísse à falta, mas,
quando se diz até que restitua, mostra-se que esta prisão é um modo de
constranger o depositário a restituir. É verdade, porém, que não se pode admitir que isto se transforme numa pena indeterminada ou perpétua, por isto,
a lei estabelece o prazo máximo de um ano, o que não lhe tira o caráter de
medida coercitiva.
Discutia-se, entre nós, que a Constituição de 1934 revogara ou não o
artigo do Código Civil que estabelece a prisão do depositário infiel. Esta era
a opinião de Clovis Bevilaqua, mas a doutrina vencedora, na jurisprudência,
é em segundo contrário. A Constituição de 1934 proibia a prisão civil, proibia a prisão por dívidas, mas é evidente que aquela estava prevendo hipótese
de prisão civil, no sentido antigo, que desapareceu na legislação de quase todos os países cultos, como uma conquista do liberalismo, mas, deixando um
claro muito sério no sistema de defesa do crédito.
Em quase todos os países que suprimiram da sua legislação, o odioso
instituto da prisão por dívidas, foi gradualmente introduzido um sucedâneo:
a falência civil. A falência, outrora modo particular de liquidação de débitos
de comerciantes, foi-se estendendo ao não comerciante e onde a falência se
estende ao não comerciante, a defesa da sociedade está perfeita, porque se
conhecem os casos de falência fraudulenta, isto é, os casos em que o não pagamento decorre de uma desonestidade do devedor e, neste caso, a prisão se
impõe, pois, a falência fraudulenta é um crime.
De sorte que, nos países em que se retirou da legislação a prisão por
dívidas, dentro de um prazo mais ou menos breve, introduziu-se a falência
civil e, com isso, o devedor que não paga por desonestidade continua a ser
punido, continua a sofrer as conseqüências da sua desonestidade, sob uma
forma penal, enquanto que, em outros países, como o Brasil, o devedor inadimplente não está sob ameaça de nenhuma sanção penal e se não tem
bens, não sofre sanção alguma e consegue perpetuar uma situação por muitos modos desonestos.
Evidentemente a solução que se deve reclamar não é o restabelecimento da prisão por dívidas, mas a extensão da falência ao não comerciante.
Vejam-se agora, alguns casos, para encerrar-se o assunto sobre os meios
de execução. Aí se estará mais fazendo uma recapitulação breve de algumas
idéias já ventidadas em outros pontos do curso.
Já se sabe que a execução das obrigações dirige-se sempre sobre os
bens do devedor, ou sobre os bens daquele que o garante; sobre os bens do
devedor indiscriminadamente ou sobre um bem determinado, sobre o qual
se instituiu uma garantia. E que se busca? Busca-se aquilo mesmo que era
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prometido na obrigação originária ou o equivalente. Quando aquela já não
pode ser obtida, tem de ser transformada em dinheiro. De maneira que, busca-se no patrimônio do devedor, ou uma prestação pecuniária, que originariamente se prometera, ou, então, uma obrigação pecuniária que nasce da liquidação.
Nas obrigações de dar, tem-se quase sempre, ou melhor, tem-se muitas vezes a possibilidade de dirigir a execução para o idem, quer dizer, para
aquilo mesmo que se esperava da obrigação originária. Se est1 obrigação
originária consistia numa prestação de dinheiro, não há dúvida nenhuma, e~
mesmo quando consiste na obrigação de dar uma coisa, consegue-se a obrigaç:Io díreta, ou quando a cmsa ainda existe ou quando é um bem genérico,
que se pode especíaiizar de maneira diversa.
Tudo isto são idéias que já se têm suficientemente em mente.
Nas obrigações de fazer, também, é possível uma execução direta,
isto é uma execução que vise ao idem. É quando se pode obter aquilo que
se chama o repristinamento, a reposição das coisas no estado em que anteriormente se encontravam. F. assume a obrigação de não abrir um poço neste
jardim e abre. Pode-se exigir o fechamento do poço e se ele mesmo não quer
fechar, pode-se mandar fechar à sua custa. Tem-se o caso em que a execução
proporciona ao credor a mesma coisa que eie esperava do implemento da
obrigaç:io.
Nas obrigações de fazer, há alg.ms casos em que se pode obter uma
exe.::ução direta, são os casos err, que se pode mandar executar a prestação
por um terce!fo. per conta do devedor. Tem-se, entretanto, uma execução
dirigida ao equivalente nas obrigações de dar, quando a coisa é incerta ou
quando a c0isa pereceu e não se pode mais obtê-la, ou quando a coisa era de
tercdro, c, portanto, só o devedor poderá obtê-la para transferi-la, ou, ainda, nos casos em que a obrigação é de dar, mas não consiste na transferência
do domínio, quer dizer, o devedor não vai transmitir o domínio da coisa, vai
transmitir o seu uso, por exemplo, não se pode constranger um senhorio a
entregar o prédio para morar; se ele se recusar a isto, pode-se apenas, demandar as perdas e danos.
Claro que se fala de um modo genérico, porque, hoje em dia se tem o
direito de locação especial dos cscritóríos, para o qual vigoram outras regras.
Nas obrigaçl.)es de fazer, se tem a transformação da prestação em perdas e danos, e, por conseguinte. a execução, visando ao equivalente, todas as
vezes em que não há possibilidade de mandar executar por terceiro, e o mesmo nas de não fazer, os casos em que a infração desta obrigação produziu re·
sultados irreparáveis. Assume alguém a obrigação de não abater uma árvore
no jardim e abate-a; não se pode pensar em repristinarnento; tem-se de contentar com o equivalente.
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Qual é o processo a que obedece a execução? A execução obedece a
um processo que não interessa no momento estudar-se no seu íntimo mecanismo, que é objeto de uma cadeira especial do Curso de Bacharelado, mas,
já se sabe que, via de regra para executar-se uma obrigação, há de se atravessar
duas fases: uma fase que os processualistas chamam de cognição, mas
que, entre nós, se chama fase do juízo de condenaçã'o, e uma outra, que se
chama fase de execução, propriamente dita. Na primeira fase de condenaçã'o, apenas, busca-se determinar a existência da responsabilidade e a obrigaçã'o de repará-la, quer dizer, que esta primeira fase do processo apura a lesão
do direito, determina o seu responsável e manda compor a reparação. Mas
nã'o diz o quantum da composiçã'o ou, às vezes diz, quando se trata de uma
obrigaçã'o a respeito de cujo quantum não pode haver dúvida.
Terminada esta fase, entra-se na segunda, que é a fase da execução e
que é caracterizada pela tomada de bens do devedor para satisfação da responsabilidade. Se, porventura, a primeira fase se encerrou sem que a responsabilidade fosse determinada numericamente, numa cifra precisa, a segunda
fase da execuçã'o tem de ser precedida daquilo que se chama a liquidação,
em que o credor aparece, declarando qual é o quantum exato da responsabilidade que ela pretende cobrar. O juiz julga se esta liquidaçã'o está exata e
se está, entã'o, é que se entra numa execuçã'o propriamente dita, isto é, tomada de bens, seguida de venda forçada e pagamento ao credor.
Este é o mecanismo judicial da execução, mas ele pode ser substituído por um outro: pode ser substituído pelo mecanismo arbitral.
A diferença capital entre o mecanismo judicial e o mecanismo arbitral, na execuçã'o, é que no mecanismo judicial as partes se dirigem ao Estado e é o Estado que, através de um dos seus órgãos judicantes, realiza todo o
processo de condenação na execução, enquanto que no mecanismo arbitral,
as partes, de comum acordo, delegam esta função a um particular, que age
entre eles como verdadeiro iudex privatus. Este iudex privatus, em muitos
casos, se assemelha à figura do iudex do Direito romano clássico, está sujeito a certas normas processuais, normas que o próprio Código do Processo
Civil estabelece para o juízo arbitral, mas ele tem maior latitude de função
e as partes, quando se lembram disto, é porque confiam mais nele do que na
justiça comum.
Note-se de que uma sentença arbitral, sempre cabe recurso para tribunais de segunda instância, para o tribunal comum, o qual reconhece a sentença do árbitro tal como se se tratasse de uma sentença do juiz, mas a amplitude que aqui se concede à vontade das partes é tão grande que elas podem convencionar a proibição do recurso. Se convencionarem a proibição
do recurso não quer dizer que uma das partes não possa sempre recorrer,
mas apenas, se recorrer e perder, fica sujeita a uma pena convencional que
entre eles se tem de estipular.
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No próprio contrato figura wna cláusula que manda submeter o lití·
gio entre as partes a juízo arbitral, e que se chama cláusula compromissória.
Nas cláusulas compromissórias ou instrumentos independente~ do compr·
misso, sempre se deve dar a nomeação do árbitro, dizendo logo quem sao
eles ou o modo pelo qual a nomeação se fará, dizendo quem os pode eleger e
também o objeto do litígio sobre que eles se hão de pronunciar e, além disso, devem figurar certas cláusulas especiais, que estão todas elas enumeradas
no art. 1.040 do Código Civil.
Convém ainda notar que a sentença arbitral prescinde de homologação para produzir a coisa julgada. Esta homologação do juiz do Estado, diga-se assim, é um ato de fiscalização, através do qual se verifica se o juízo arbitral procedeu dentro das normas legais. Esta homologação não pode jamais
versar sobre o mérito do julgamento. O juiz apenas verifica se correu normalmente o juízo arbitral.
As partes que não quiserem se louvar em árbitros, ainda têm um outro recurso; se quiserem, a todo preço, evitar o julgamento do Estado, se
louvarão na outra via, isto é, encerrarem por acordo sua contenda.
Por conseguinte, é preciso que haja contenda para este acordo; é preciso que já haja a lesão do direito, enquanto que o compromisso pode ser
estipulado para o caso de vir a haver lesão do direito. Este acordo que as partes fazem entre si, para pôr fim a um litígio, originado da lesão do direito ou
para prevenir o litígio depois que a lesão do direito se verificou, chama-se
transação. A transação, para ser válida, há de ter forma escrita e ela está sujeita, de um modo geral, aos princípios que regem os atos jurídicos.
Note-se a diferença que há entre a transação e o compromisso. Enquanto no compromisso as partes se louvam na opinião de um terceiro para
resolver um conflito entre elas, na transação, as partes se louvam uma na outra, quer dizer, põem fim, por acordo, ao litígio que entre elas surgiu ou que
vai surgir em vista da lesão de direito já ocorrida.
A transação opera efeitos semelhantes ao da coisa julgada. Sempre
que um litígio foi encerrado por transação, este não poderá ser depois levado a juízo numa ação posterior.
***

Já se fez o estudo dos meios, graças aos quais, o crédito se protege.
Já se sabe que, além dos meios de execução, estimados especialmente a tomada de bens do devedor para satisfação da responsabilidade, o crédito se
tutela com outros recursos que têm caráter preventivo, coercitivo ou caráter
de garantia.
Nos meios preventivos, visa-se especialmente, a compelir o devedor
ao implemento da obrigação. Procura-se, portanto, evitar que ele se porte
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como um devedor inadimplente, obrigando o credor a promover em juízo a
~!la re s{>Onsabilidade.
Nos meios coercitivos, o credor procura evitar que se consume alesão do direito. retendo em suas mãos o meio eficaz de constranger o devedor
a cumprir a obrigação ou, então, colocando o devedor em posição tal, que
prefira ainda satisfazer à obrigação para evitar que perdure esta situação.
Nas garantias , já se visa a um outro perigo, o maior a que o crédito
está exposto, o perigo da insolvência. Teme-se que o devedor esteja com o
património exausto no momento em que a ação de cobrança lhe for dirigida
e, em vista deste receio, procura-se, previamente, ampliar a base patrimonial
sobre que a cobrança, porventura, se terá de fazer.
Com a garantia pessoal amplia-se esta base, vinculando um outro patrimônio, que não o do devedor com responsabilidade no débito.
Na garantia real, procura-se então garantir esta base, pois o perigo
deixou de ser a insolvência patrimonial do devedor, porque, enquanto
aquelf: cbjeto existir, no lugar em que ele se encontrar, servirá de base a um
exe..:utivo e, por conseguinte, fornecerá os meios para o pagamento da
dívida.

Isto já representa uma grande proteção para o crédito, mas nenhuma coisa dada pode ser considerada uma proteção absoluta.
A garantia pessoal está sempre exposta ao perigo da insolvência do
devedor e do seu cc-responsável; a garantia real, esta, estará sempre exposta
ao perigo do pcreciJncnto da coisa, e, sobretudo, atendendo a que o devedor
pode ter outras dívidas, pode estar obrigado a pagar muitos créditos.
Sem_;-1re se vê a possibilidade do credor esbarrar com a insolvência do
devedor, mas a insolvência pode surgir,justamente, no momento em que um
outro credor execute aquele devedor comum.
Um homem tem duas dívidas, imagine-se de 100 contos *cada uma e,
no seu património, existem bens no montante de 150 contos. Um dos credores move a sua ação executiva, cobra e recebe I 00 contos. Em conseqüência
desta cobrança, cria-se a insolvência do devedor para o segundo credor, que
o venha dem;mdar.
Quando o segundo credor ajuizar a sua execução, já não encontrará
no patrimônio senão 50 contos e, por conseguinte, a situação deste credor
Ja estaria prejudicada pela prioridade da iniciativa do outro credor. Esta situação, não pode deixar de parecer injusta, quando se considere que, muitas
vfzes, dois créditos são perfeitamente equiparáveis na importância da causa
zconômica que o gerou, na qualidade dos seus respectivos títulos jurídicos
e que, entretanto, um credor pode obter satisfação plena e o outro ficar par•
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cial ou totalmente burlado, apenas, pela rapidez com que acorreu a se defender o outro enquanto aquele, mais moroso, mais confiante ou, apenas,
mais paciente, deLxou que o tempo transcorresse, esperando que o devedor
viesse dar satisfação da dívida.
Esta situação, essa injustiça, não podia deixar de ser corrigida na legislação e foi para remediá-la que se criou o que se chama o concurso de credores.
Processualmente fal:.mdo, o concurso de credores, aparece como um
verdadeiro incidente da execução. Na hora em que um credor move a sua
execução contra o devedor, na hora em que o juízo de execução está, portanto, formado, outrC>s credores, que sejam portadores de dívidas exigíveis,
podem aprescn tar -se e pedir o concurso de credores.
Que é o concurso de credores?
Em sua essência, é um processo muito fácil de se definir: é o rateio
ent1e os (.redore~. na proporção dos seus créditos.
ú o rateio, por conseguinte, entre os diferente credores. Toma-se o
exemplo configurado há pouco. Dois credores, cada um de 100 contos e,
no pJtrimónio do devedor, existem apenas, 150 contos. Se a execução se fiZPssc cm:forme a simples vantagem, assegurada pela precedência, o credor
que priJnelfo acinnassc teria 100 contos, e, portanto obteria satisfação com·
pleta, e, o segundo teria 50 contos, porque não encontrava mais do que isso
no patrimônio executado. Se, porém, se estabelece o rateio, põe-se o patrimônio ~rn comum c atribui-se a cada um 75 contos. Esta é a esstncü1 do
concurso de credores, daquilo que se chama o processo executivo de indusio, porque se inclui a totalidade do crédito em vez de se fazer a exclusão
pela onLm de precedência.
O concurso de credores é sem dúvida uma grande idéia contanto que
os créditos mereçam todos eles a mesma proteção.
Se duas pessoas são credoras pelo mesmo total, com causas econômicas equiparáveis, o processo de inclusão se apresenta ao nosso espírito como
a única maneira justa de processar-se o pagamento. Destarte, se os dois credores, do exemplo figurado, são ambos mutuantes, i. é, pessoas que fizeram
ao executado um empréstimo de coisa fungível, é claro que as duas dívidas se
equiparam e não se tem razão nenhuma para dizer que uma delas sofre inJUStiça por não entrar em rateio com a outra. Mas, nem sempre isto acontece.
Há dívidas que merecem uma protcção maior do que outras, c se transformaria, em face delas, o concurso de credores num instrumento de injustiça
se estabelecido que todas as dívidas, nele, se apresentam em pé de igualdade.
Eis, porque, da idéia do concurso de credores, há de passar-se logo à
idéia de prelação do crédito.
O concurso de credores não pode ser feito sem que se assegure aprelação do crédito.
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Qual é a ordem da prelação ou preferência para os créditos?
Raciocine-se sobre esta matéria já que há de comprimir-se um pouco
o seu estudo, principalmente à base de um exemplo.
Abre-se o concurso de credores de uma pessoa e apresentam-se três
ou quatro credores. Um deles tem o seu crédito garantido por hipoteca; outro tem um crédito derivado de benfeitorias feitas numa coisa qualquer, v.g.
aquela dada em locação, um outro tem o seu crédito derivado de despesas
(ünagine-se que a pessoa cujo concurso está-se instaurando já faleceu) funerárias; o crédito de alguém que emprestou o dinheiro para isto. O 4'? é um
mutuante, uma pessoa que fez um empréstimo qualquer. O 5'? é o imposto
sobre a renda.
Tem-se aqui uma inclusão de credores bastante variada e há de considerar-se para cada um deles a sua posição no concurso que se instaura.
Como se comportam os diferentes créditos do concurso de credores que se estabelece? A primeira situação que se tem de distinguir é indubitavelmente a do credor hipotecário. Por quê? Porque a garantia real, da
qual se :1cha amparado o seu crédito, estabelece um vínculo especial entre
ele e a coisa que lhe foi dada em garantia. Se aquela coisa não estivesse mais
no patrimônio do falecido, poderia o credor ir mover a sua execução contra
quem a detivesse. Se a coisa, por conseguinte, ainda está neste patrimônio, a
ação de cobrança recai sobre ela e não pode, portanto, suportar o concurso.

Concurso de Credores
Contos
Crédito hipotecário . . . . . . . . . 100
Crédito mutuário . . . . . . . . . . . 250
Imposto de Renda . . . . . . . . . . . 5
Empresa Funerária . . . . . . . . . . . 3
Crédito oriundo de benfeitorias ... 10

Patrimônio
Contos
Prédio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Outro Prédio . . . . . . . . . . . . . 100
Outro Prédio . . . . . . . . . . . . . 100

368

290

A primeira regra que se tem de atender é essa a que se chama a prelação do crédito hipotecário. Não está apropriada a expressão preleção do crédito hipotecário, porque, a rigor, a verdade é esta: o crédito hipotecário não
entra em concurso. Ele entra processualmente falando, porque, dentro do
processo do concurso, o credor hipotecário se apresenta e se habilita com
preferência. Mas, se falar-se do ponto de vista teórico, o que se tem de reco-
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nhecer é que o crédito hipotecário está fora do conc:1rso, de modo que o
~redor hipotecário é o primeiro a se satisfazer. Ele tem 100 contos de crédito e o seu prédio valeu 90 contos na liquidação. Então, recebe ele os 90 contos e continua credor por 10 contos.
l)ue acontece com estes 10 contos? Torna-se um crédiw comum.
Para estes 10 contos não há garantia hipotecária e entra no concurso cc.mo
crédito que não tem nenhuma garantia hipotecári:l. Liquidam-se os créditos
reais; costuma-se dar este nome aos créditos que são garantidos com um •.l!reito real, quer dizer, com um penhor, uma hipoteca ou uma anticresc:. Fas·
se-se aos outros, que são todos créditos especiais. Aí, distinguerr.-s.:: os créditos em dois grupos: os créditos privilegiados e não-privilegiados ou créditos
quirografários, créditos comuns.
O crédito privilegiado é aquele a que se assegura o pagameiltO ar:tes
dos demais.
Sempre que, num concurso de cret.!ores, entram creditos privilegiados e créditos não privilegiados, o concurso se desdobra, pu r assim dizer. em
duas fases, em dois concursos. O primeiro, para os pnvilégios e, depo1s, sobre o resíduo, o concurso dos quirografários.
Mas, até mesmo dentro do grupo dos privilégios. faz-se uma dUmção
entre o privilégio especial e o privilégio geral. O pnvilég:ru especd refere-se
a um objeto determinado quer dizer, é privilegiado para o valor Lbq~.;ele ob
jeto. Está dentro do valor daquele objeto, não dentro do valor dos demais,
enquanto que o privilégio geral é privilégio para o patrimônio.
Quais são os privilégios especiais? São aqueles que acomp:.mhan1 certos créditos cujo nascimento está intimamente ligado a um bem. Tem-se o
exemplo aqui no elenco; é o crédito pelas benfeitorias feitas num prédio.
Este crédito é um crédito privilegiado, mas não privilegiado sobre todo o patrimônio do devedor. Não haveria motivo para isto, pois privilegiado é dentro do valor da coisa beneficiada, sobre a qual, até o credor tem direito de
retenção.
Tão forte é o vínculo entre a coisa e o crédito, que ele tem direito de
retenção, uma vez que se instaure o processo de execução, não vai ter direito
de retenção mas vai ter privilégio especial. Podem-se pagar logo os créditos
privilegiados.
Verifique-se, então, se existem alguns privilégios gerais. Há dois privilégios gerais. Tem-se em primeiro lugar o privilégio geral do fisco. O irnposto sobre a renda está creditado por 5 contos de réis.
A lei concede ao fisco privilégiÓ geral. Mas não somente ao fisco.
Concede também a outros créditos, entre os quais figuram as despesas relacionadas com a morte do devedor, despesas de funeral, despesa de sustento
de fami1ia nos três meses que precederam a morte, despesas com o inventário, despesas judiciais, honorários de advogado, tudo isto, goza de privilégw
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geral, de maneira que, este privilégio geral obriga ao rateio. Começa-se orateio entre estes. É fácil; o patrimônio ainda é de 190 contos; deduzam-se estes 8 e ficamos com 182 contos, pagamos a um 8 l a outro oito contos e resta o único crédito não privilegiado, que e o crédito do mutuante junto com
o saldo do crédito hipotecário de 1O contos.
Agora se tem de fazer uma proporção para saber como pagar a cada
um cm face do saldo existente.
Vejam-se, portanto, os privilégios especiais. Em primeiro lugar, se
tem o privilégto especial, com as despesas judiciais feitas com a coisa. Assim,
na coisa arrecadada, o credor tem privilégio sobre o seu valor, pois. as custas
e despesas judiciais que. porventura. renhJTI1 sido fe;t:Js com este salvamento
da coisa, quando se fazem despesas para salvar um objeto, se tém créditos
privilegiados, sobre o valor da coisd salva, tem ainda o credor de benfeitorias, com privilégio sobre o valor da coisa beneficiada. Há o código sobre os
prédios n.'tsticos ou urbanos, quando feitas despesa:> para a construçrro. reedificação etc. Quer dizer. o empreiteiro, por exemplo. tem privilégio especJal
sobre o bem que ele mesmo construiu, se não foi p:1go.
O credor que tenha financiado a agricuitura tem crédito especial. S.C]:1
destinado o financiamento a instrumentos, ou a qualquer outro serVIço agrí·
cola.
O credor por alugueres de casa. o senhorio, tem pnvilégio espeCial sobre os móveis que o inquilino tenha dentro dP prédw, que respondem corno
uma forma de penhor.
O autor, pelos créditos que tem contr:1 o editor, tem pmilég:in especial sobre os exemplares da obra por ele editada e. assim . se compreende
bem, através de todos os casos, que a essência do privilégio especial está naquela conexão entre o crédito e a coisa, já focalizada, a propósito do direito
de retenção.
Estende-se ao privilégio geral o crédito do fisco e os créditos relacionados com a morte do devedor.
Merece especial destaque o privilégio que têm todos os créditos oriundos de despesas contra o sustento dos falecidos c de sua fami1ia, nos últimos três meses que precedem o falecimento.
É um privilégio muito compreensível, pois, nada seria mais provável
do que o reconhecimento do crédito ao moribundo, aquele que vai morrer
e que, por conseguinte, tem poucas possibilidades de pagar com seu trabaiho
futuro, sofrendo um recolliimento do crédito numa hora em que, positivamente, ele precisa muito dele, mas eis que a lei o socorre com o privilégio
geral. Tem o fisco como já se sabe, o seu privilégio geral, mas este pode ser
federal, estadual ou municipal e entre eles se estabelece a hierarquia constitucional.

Capítulo XVI

CLASSIFICAÇÃO DAS FONTES DAS OBRIGAÇÕES*

A teoria das obrigações, especialmente o modo por que ela se extinguirem e as conseqüências do seu inadimplemento,já se conhecem. Há de estudar-se principalmente o modo por que as obrigações se formam ou, por
outra, as fontes das obrigações.
Este problema das fontes das obrigações, das diferentes maneiras
pelas quais uma obrigação se forma, é um dos que mais têm ocupação a
sistemática do Direito Civil. Não há autor que não contribua com uma
opinião pessoal para classitlcar, de um modo ou de outro, os diferentes
meios constitutivos das obngações.
Sabe-se de um modo muito geral, que essas fontes são: 19 o contrato, que é a mais abundante delas; 29 o ato ilícito, que tem extraordinária
importância, tanto teórica como prática, pois é ele que dá lugar à responsabilidade extracontratual e 39 outras fontes de obrigações, classificadas de
diferentes modos, que não entram perfeitamente, nem no conceito de ato
ilícito, nem no conceito de contrato.
Alguns autores limitam-se a dizer que essas três classes de obrigações emanam da lei.
Estude-se este problema, tecnicamente, fazendo o histórico d~
fontes, e, depois, procurando sua melhor classitlcação, de acordo com
a que se encontra no Código Civil.
A partir deste capítulo, inclusive, trata-se da parte especial das obrigações,
mais precisamente, dos contratos, matéria que ocupou todo o período letivo do 39
ano (1943).
·

j

'2

PROGRAMA DE DIREITO CIVIL

E:0 ;:-rimeiro lugar convém notar que as fontes das obrigações
sempre tive~am uma extraordinária importância dogmática, pqrque, na
r:laiorié! :.!cs casr::s, sabia-se que uma determinada relação jurídica era ou
não uma ::!::rigação. conforme a fonte de que ela provinha. Não é essa
a tendênc'a ~" :iireito moderno. Hoje, identifica-se uma obrigação pelos
s:::m elementos conceituais e, depois, se quiser-se poderá indagar de sua origem.

No Direito romano parece certo que, até à boa época clássica,
nunca se admitiiu outra fonte de obrigação que não fosse o contrato ou o
delito. Esta noçao de delito, no Direito romano, tanto compreendia o
chamado delito penal como o delito civil. Delito civil era, pode-se dizer,
aquilo que hoje em dia. se chama ato ilícito, com uma diferença: os delitos eram típicos. erarn em número limitado, e nem toda ação, nem mesmo danosa a alguém, se enquadrava naqueles tipos previstos na lei, não
constitu;a delito. não dava lugar ao aparecimento de uma obrigação.
Eram os contratos, tunbém, em número limitado. não sendo, como
hoje, atípicos. Atualmente, as contigências da vida econômica podem levar
à elaboração de contratos que jamais se apresentaram à consideração de
qualquer jurista. Não era assim no Direito romano. Qualquer combinação
que saísse daquele elenco fechado de contratos, era um simples pacto e
não dava lugar, por conseguinte. ao mesmo efeito civil.
Lembre-se a grande classificaçã"o dos contratos no Direito romano:- contratos reais- (contratos que se formavam re), contratos literais(contratos que se formavam litteris) e contratos consensuais - (contratos
que se formavan1 solo consensu ). Dentro de cada uma dessas chaves estava, então, aquele número fixo de contratos. os grandes tipos de lei.
Os delitos, igualmente, eram típicos. Eram, apenas. quatro: 19 o
[!.irto; 29 roubo (mais tipicamente cha.tllado bana vi rapta); 39 a injúria;
4~ o damnum íniuria datum. Fora desses quatro casos, que eram os delitos civis. toda ação praticada. ainda que prejudicasse a aiguém. não dava
origem a nenhun,a obrigação.
De n·,aneira que, as fontes das obrigações no Direito romano, tinham como caracterf.;tica esta extraordinária rigidez.
Nos textos do Direito romar;o encontra-se um fragmento, que parece extraído de Gaius. dos seus lú';ri rc;-:n:; quotidianarum, no qual esta
bipartição das fontes, já aparece aJtc~ad~. ,: c lado dos contratos e dos
delitos, Gai.<~s. ad:nite que as obrigar:õr- pos~a:-:1 na5,~c:- •'c ''·' T r:guras,
daquilo que chama variae causarJ.m figurae.
Têm-se, então, tr~s for.tes das obrigaç0cs: cc;JtE'-"'
''''''·"
causarum figurae. Estão, segundo Gaius, nesta úlhnta :;;;te~r-~,;;
ções que, já então, preocupavam muito osjuri:::::-::nsuits ·: c " i é: ""''-, .o c . ·
ficavam bem, entre os contratos, nem entre os deU: -:c;_
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A primeira era a tutela. Quando alguém assumia a tutch de um
menor ou de uma mulher, assumia uma responsabilidade perante o patrimônio de que se tomava gestor. Qualquer diferença de bens era coberta,
imediatamente, às expensas do tutor e, portanto. havia uma obrigação.
Não se podia chamar a tutela de contrato, como, também, não se tratava
de nenhum dos delicta, pois era uma das variae causa rum figura e.
A segunda situação era a da gestão de negócio. Como noção provisória, pode-se dizer que há gestão de negócio, quando uma pessoa que
não recebeu procuração de outra, assume, entretanto, o cuidado. a gerência dos bens dessa outra, porque vê, que se não o fizer. o ausente. o
dono do negócio vai sofrer grande prejuízo. Na gestão de negócio têm-se
duas pessoas: o dominus negotii e o gestor negotii. O gestor de negócio
tem uma série de obrigações, pois uma vez que ele, espontaneamente, se
oferece para cuidar dos bens do dono do negócio, tem o dever de cuidar
bem. O dono do r.egócio, por sua vez, tem obrigações para com o gestor:
não pode deixá-lo em prejuízo; tem que pagar as despesas feitas. Da gestão
de negócios, portanto, nascem obrigações e não há contrato nem delito:
é outra das varia e causarum figura e.
A terceira situação é a do pagamento do indébito. Alguém pagou
aquilo que não devia, dando lugar a que outrem se enriqueça ilicitamente.
Nasce daí uma obrigação para esse indivíduo injustamente enriquecido: a
de repetir aquilo que recebeu. Esta obrigação, também, não nasce nem de
contrato nem de delito: é outra das varia e causarum figura e.
~ interessante observar que esta tripartição, atribuída a Gaius, é
considerada, hoje em dia, uma interpolação.
Outra interpolação, ainda mais grave, encontra-se nas Institutas de
Justiniano. Trata-se de uma quadripartição. Em vez das três fontes já mencionadas, encontram-se: contrato, delito, quase-contrato e quase-delito.
Como se formaram estas duas últimas classes no espírito dos jurisconsultos pós-clássicos? Formaram-se quando foi necessário fazer nascer
obrigação de certos atos lesivos, não enquadrados entre os delitos.
São, principalmente, dois casos de imprudência, reprimidos severamente pelo pretor: o caso do efjusum et dej~ctum (do sólido ou do
líquido atirado à rua, causando dano a alguém) e o caso do positum et
suspensum (do ornato que ainda não caiu, mas está em perigo de cair,
ameaçando a vida e os bens de outrem). Também daí nascem obrigações,
reconhecidas pelo pretor e não se pode chamá-las de delitos, porque fogem aos tipos do direito civil.
Colocar estes casos entre as mriae causarum figurae resultaria numa
heterogeneidade, porque, quer na tutela, quer na gestão de negócios. quer
no pagamento do indébito, está-se diante de obrigações nascidas de fatos
perfeitamente lícitos, enquanto que. nesses casos do effusum e( Jejectum

144

PROGRAMA DE DIRLiTO C!VlL

e do positum et suspensum, está-se diante de casos de il1cltude. Dd, ter-se
formado no espírito dos jurisconsultos pós-clássicos ::t idéia ds ~eparar as
duas categorias: de um lado os quase-contratos, obrigaçGes oric:ndas daquelas situações lícitas que são a tutela, a gestão de negócio c o pag:unento
do indéhito; de outro lado, as tlguras novas do quase-d,;lito. cnação do
direito pretoriano.
Esta quadripartição tem uma história muito afortunada. :\inda é
encontraJa como base de codificações do começo do século XtX, como
no Código Napoleão, no italiano de 1965, etc.
Entretanto, como as palavras fOíam sofrendo com o tempo uma certa
transformação, nã'o se sabe mais como diferençar, principalmente, os delitos dos quase-delitos, uma vez que desapareceu aquele número rígido da
le1.
Hoje em dia, não é fácil distinguir deli!.O de quase-delito e por
isso, os critérios começam a variar. Há os que entendem que delitos sâ'o
o~; dolosos e quase-delitos, os culposos; há os que consideram delitos os dolosos e culposos, quando a culpa é direta e quase-delitos, quando a culpa é
indireta. A verdade é que todas essas distinções carecem, por completo, de
base científica. Está-se diante de um resíduo verbal, em que a palavra,
muitas vezes, se perpetua quando o sentido se esva~iou completa.rnente.
Desaparecida, no Direito moderno, a tipicidadc dos delitos e Jos
quase delitos, corno estruturada no Direito romano, desaparccçu a razão
de ser dessas distinções.
A distinção entre contrato e quase-contrato melhor se justifica. De
fato, há uma certa similitude entre situações voluntariarncnte assumidas,
como a da tutela c os contratos. O mesmo se poJe dizer quanto à gestão
de negócio.
Mas, a doutrina fez uma evolução importante: onde colocar obrigações, como por exemplo, a obrigação alimentar? Esta situação, que tem
o parente de dar alimentos a outro que deles necessita? E a obrigação
que tem o vizinho de contribuir para o muro comum?
A tutela e a gestão de negócio ainda podem parecer contratos,
mas essas últimas obrigações não se parecem em nada com contratos. Sente-se. entretanto, que se parecem entre si e daí a necessidade que teve o
jurista do século XlX de acrescentar à quadripartição um quinto elemento:
a lei. Para eles as fontes das obrigações eram cinco: contrato, quase-contrato, delito, quase-delito e a lei.
Compreende-se, já agora, que ficou gravemente comprometida a
categoria dos quase-contratos, a qual se confunde, facilmente, com a da lei.
Só por um esforço mental se consegue fazer diferença entre os quase-contratos e as obiigações legais. Esta classificação, quíntupla, é a tradicional
e só se pode dizer que se tomou decadente em face da moderna dogmática,
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inspirada em outros modelos legislativos e devido a uma análise mais rigorosa.
Alguns autores, imaginaram, então, uma grande simplific.:ação. Em
trabalho publicado na Revue critique de législation et jurisprudence, de
Planiol, no seu Estudo sobre a classificação das fontes das obrigações, incluído em seu Traité (II, n9807), como Demogue, De la classif dcs source~.
esta encontrada nos escritos em homenagem a Chironi, foi a matéria bem estudada e com muita oportunidade, podendo também, consultar-se De
Ruggíero (Istit. III. p. s 92-93 e nota. U ed.).
Pretende Planiol só haver uma base científica para classitlcar as fontes
das obrigações: é a classificação em duas únicas categorias. A primeira é
o contrato e a segunda é a lei. Diz ele que se investigarem-se todas as outras
pretendidas fontes das obrigações, ver-se-á que há entre elas um elemento
comum: é a lei.
Por que razão um delito gera uma obrigação? Porque o autor Jo
delito infringiu a lei. Por que razão o indébito se devolve? Porque a lei
manda que se devolva.
Esta idéia de Planiol é aceita, por exemplo, por De Ruggiero.
Outros grandes tratadistas franceses que merecem consideração,
Aubry e Raul. Aubry e Raul propõem, também, uma dicotomia, mas,
em vez de proporem o contrato e a lei, propõem a lei e um fato humano.
Dizem eles que, às vezes, a obrigação não nasce da lei, senão quando um
fato humano provoca a atuação do preceito legal. Evidentemente, esta
classificação de Aubry e Raul é passível de uma crítica, é que não há possibilidade alguma de surgir. obrigação sem a intercessão de um fato humano.
Esta idéia, portanto, pode ser rejeitada.
Aproximemo-nos, então, da classificação defmitiva.
Antes, porém, de entrar-se nela, há que observar-se o que os autores
franceses e italianos não consideram, um terceiro elemento, o qual podt:
alterar, profundamente, toda a sistemática desta matéria. Este terceiro
elemento surge em alguns sistemas legislativos em que a obrigação püde
nascer de um ato unilateral.
No sistema francês, como no italiano, a obrigação dept:nde dt· um
contrato, depende de duas pessoas que se põem de acordo sobre o mesmo
objeto, mas em alguns sistemas de direito positivo, se admite que um ato
jurídico unilateral possa criar uma obrigação. Nesses sistemas, a simplt>
promessa de recompensa, pode criar uma obrigação, independentemente
de saber-se se alguém aceitou ou não essa promessa. A simple:, extração
de um título ao portador já criou uma obrigação sem ser preciso esper~n
que seja aceito por alguém.
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No direito francês e no italiano assim não ocorre; o título só engendra obrigação quando é aceito por alguém, representando um valor. É a chamada teoria da aceitação.
Mas, a esta idéia, opõe-se uma outra: entende-se que o título de crédito, na hora em que foi expedido e se lhe atribuiu um prazo de pagamento,
nasceu. É a chamada teoria da criação.
Ora, entre os sistemas de direito positivo admitem as obrigações
por ato unilateral, está o brasileiro e, por conseguinte, tem-se de introduzir em nossa classificação, não apenas as obrigações que nascem do contrato, mas as que nascem do ato jurídico unilateral.
Antes, porém, esclareça-se uma vez mais uma questão que vai ser
de muita utilidade para o estudo ora seguido. E que, quando se fala em fontes
de obrigações, está-se abrangendo nesta palavra - obrigação - tanto as obrigações, propriamente ditas, como a responsabilidade. Convém que se esteja
bem consciente desta idéia para não se pertubar aquela diferenciação já
estudada em que os conceitos de obrigação e de responsabilidade são bem
distintos.
Faça-se a classificação em conjunto, mas, depois, dintinga-se,
quando a fonte dá origem a uma obrigação e quando enseja uma responsabilidade.
Construa-se, pois a classificação das fontes das obrigações do seguinte modo:

!

1'!-ato jurídico

Fontes das Obrigações

bilateral (contrato)
{
unilateral

2'!- ato ilícito

3'!-!ei

A primeira fonte que temos a contemplar é a do ato jurídico. Substitua-se, como se vê, a palavra contrato, adotada geralmente nas classificações européias pela expressão ato jurídico.
Como o contrato nada mais é do que um ato jurídico bilateral,
e como se têm obrigações que nascem do contrato e obrigações que nascem do ato jurídico unilateral, prefere-se formar a primeira classe com a
expressão - ato jurídico. As obrigações oriundas de atos jurídicos bilaterais ou unilaterais são as criadas pela declaração de vontade, sempre
que essa declaração se exerce no sentido visado, protegido pela lei.
É óbvio dizer que o ato jurídico bilateral é uma fonte de obrigações muito mais rica do que o ato jurídico unilateral.
No ato jurídico unilateral se têm o título ao portador, a promessa de recompensa e algumas situações que se podem equiparar e que serão
estudadas em tempo devido.
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No ato jurídico bilateral, se tem a imensa congérie dos contratos
que, no Direito moderno, não é mais limitada, porém ilimitada.
O ato jurídico unilateral ou bilateral é fonte de obrigações ou de
responsabilidade? É claro que é fonte de obrigação, nem poderia ser fonte de responsabilidade, já que a responsabilidade vem da lesão do direito
e se o ato lesasse o direito não seria ato jurídico.
A segunda fonte é o ato ilícito. Dentro do ato ilícito estão todos
os casos em que tem nascimento, diretamente, uma responsabilidade.
É a responsabilidade extracontratual ou aquiliana.
A terceira fonte é a lei. Aqui se reúnem todos os outros casos. A
lei é fonte de obrigações e não de responsabilidade. Terá de haver coerência,
também aí, como o que se assentou como base da dogmática: se a lei cria obrigação, não pode estar criando responsabilidade, porque não há lesão de
direito preexistente. Está criando obrigação, que pode ser de indenizar
o dano sofrido por alguém, de restituir o indébito, etc., mas sempre são
deveres jurídicos primários e não deveres jurídicos sucessivos.
Mesmo a obrigação de indenizar o acidente do trabalho, apresentada como o exemplo clássico da responsabilidade sem culpa, não se pode
chamar de responsabilidade, porque o acidente do trabalho não viola nenhum dever jurídico preexistente. Falta-lhe o requisito fundamental
da responsabilidade: a existência de um dever jurídico anterior, cuja
violação determina o aparecimento da responsabilidade. O que se tem,
então, é uma obrigação criada pela lei, obrigação primária, idêntica à obrialimentar, etc.
Esta tripartição ajusta-se bem ao nosso direito positivo, não é inventada por ninguém; é inventada pelo Código Civil e tem, portanto, a primeira virtude de uma boa dogmática: nasce da lei.

Capítulo XVII

CONTRATO

A noção atual de contrato é, pode-se dizer, muito simples.
Chamamos contrato, hoje em dia, todo acordo de vontades entre duas
ou mais pessoas, tendo por fim criar obrigações.
O contrato é, portanto, um ato jurídico bilateral, quer dizer, é uma
declaração de vontade que não emana de um único indivíduo, mas emana, simultaneamente, de duas ou mais pessoas, tendente, porém, a um único fim.
Esta noção de contrato não é, porém, a que se encontra quando
se faz o estudo dos primeiros tempos do Direito romano. O conceito
de contrato tem se 'transformado profundamente e para que se tenha uma
noção exata do que é este instituto na atualidade, precisa-se assistir, em
primeiro lugar, ao instante do seu aparecimento no cenário romano pri·
mitivo, isto é, naquela fase do Direito romano que mergulha numa grande antiguidade e a respeito da qual só se possui alguma noção, graças aos
métodos de investigação histórica de que se dispõe.
Parece certo que durante muito tempo, os romanos não entenderam por contrato outra coisa que um negócio. A idéia de acordo de vontade, que hoje prima como elemento fundamental do contrato, era coisa
a que eles não se referiam. Falavam de contrato como hoje se fala de um
negócio, de uma operação, de uma transação comercial, e, jamais se encontra entre os escritores da antiguidade intuito de definir o contrato,
pois é certo que se satisfaziam com o sentido usual da palavra, a qual devia ser corrente na linguagem econôrnica e civil.
Essa concepção do contrato como simples negócio é outra explicação da razão pela qual, durante tantos anos, foi possível classificar as fon-
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tes das obrigações em dois grupos: contratos e delitos, e reunir na figura
do contrato um negócio como a compra e venda e um negócio como a
negotiorum gestio, que nada tem de contratual.
Sabe-se, então, que havia contrato, quando era obedecida a forma
estipulada no direito civil. Se um homem se comprometia a fazer alguma
coisa, mediante aquela forma solene da sponsio ou da stipulatio, já se
sabe que se havia formado um contrato desse tipo. De modo que a forma
era o elemento essencial, através do qual se identifica o contrato.
O acordo passa a interessar tardiamente para uma classe de contratos, a que se chamam contratos consensuais. São eles: a compra e venda, a
locação, o mandato e a sociedade. Estes quatro contratos são de aparição
tardia e os primeiros que se identificam pelo acordo de vontades. Daí a
razão do jurisconsulto antigo, classificando-os num grupo à parte de contratos consensuais.
Ao mesmo tempo que essa, uma observação interessante que se
tem de fazer sobre o direito antigo, é que muitos acordos de vontade podiam se formar e não eram contratos. Todo acordo que não entrasse num
daqueles quatro tipos de contrato consensual ou não se revestisse das
formas dos contratos literais, verbais ou reais, era acordo a que se recusava o nome de contrato, chamando-se a este acordo mero pacto. Notese que a palavra nudum aparece sempre com o sentido de - mero. Nudum pactum era pacto que não estava na categoria dos contratos.
Como explicar esta grande separação dos acordos, no direito antigo, em contratos de um lado e pactos de outro? Encontram-se muitas
hipóteses.
Um escrito clássico sobre o assunto é o do Bonfante, em Origem e
Evolução dos Contratos. Mas uma hipótese muito engenhosa, que tem
sido aplaudida, é a formulada por Pacchioni.
Observa ele que essa palavra contrato parece ter uma identidade
etimológica muito acentuada com os vocábulos secum trahere (trazer
consigo), expressão que lembra aquele antigo procedimento da manus
iniectio, daquele direito que tinha o credor de se apoderar da pessoa do
devedor e trazê-la consigo.
Isto significava garantir com liberdade do devedor o cumprimento da obrigação.
Eram limitados os casos em que se concedia uma manus iniectio,
e só neles, então, é que a rigor se falava de um contrato: só neles se verificava a possibilidade de secum trahere, e da manus iniectio aparecerem
como elementos característicos do contrato. Recorda-se a noxa, abandono
noxal, vínculo noxal, etc., que indica justamente esta capacidade que tem
o ofendido de se apoderar da pessoa do ofensor e, com muita razão, se
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lembra, de que o contrato mais importante da antiguidade chamava-se
nexum, palavras evidentemente aparentadas.
Depois, o procedimento muito rigoroso da manus iniectio foi abolido por uma famosa lex Poete/ia, a qual substituiu este procedimento
executivo por um outro, que é característico do direito moderno: a missio
in bana, isto é, apoderar-se dos bens do devedor em vez de apoderar-se
da pessoa. Substituiu a execução pessoal pela execução patrimonial.
Os contratos continuaram a ser limitados, porque só existiam naqueles casos em que havia manus iniectio na antiguidade e missio in bana
modernamente. Quando havia uma combinação qualquer, não enquadrada
naqueles casos da lei, dizia-se, então, que havia um pacto, simplesmente
e os jurisconsultos repetem nudum pactum non gerit obligationem.
Mas, a que dá nascimento, então, um simples pacto; dá nascimento
ao que os romanos chamavam um debitum. O debitum não era a mesma
coisa que a obligatio e a diferença entre ambos está num aspecto: se o
devedor não cumpria a obligatio, cabia a execução patrimonial, e se o devedor não cumpria o debitum, não podia sofrer a execução patrimonial.
Se ele, entretanto, o cumpria, não podia pretender depois a devolução
como se tivesse feito um pagamento indevido.
De modo que, a única espécie de garantia concedida ao debitum,
era a que os romanos chamavam solutio retentio, quer dizer, o direito
de conservar aquilo que tinha sido espontaneamente pago e que não pode
mais ser reclamado como se se tratasse de um indébito.
Mais tarde, acrescentou-se à esta primeira conseqüência, uma outra,
muito importante; é que sempre que o débito tinha um começo de execução, o credor podia exigir o resto, pois via-se nele uma verdadeira obligatio.
Eram essas as únicas garantias que acompanhavam o debitum. A garantia
por excelência, a execução patrimonial, aquilo que se chamaria na dogmática moderna responsabilidade, esta só acompanhava a obligatio, só nascia
de um contrato, nunca de um pacto.
Esta situação, que é característica do direito primitivo e que depois
impregnou todo o Direito romano, até mesmo em sua fase clássica, sofreu
depois uma evolução. Esta evolução, pode-se dizer que tem seu ponto de
IJartida no aparecimento daquela categoria de contratos de mero consenso. Daí por diante, por obra desse famoso direito honorário que renovou
desde suas bases o velho Direito romano, procurou-se para o debitum
uma proteção mais efetiva, atenuando esta grande diferença que, na antiguidade, havia entre o pacto e uma obligatio. Não é aqui o lugar de acompanhar-se toda esta evolução, que pode ser encontrada em qualquer bom
compêndio de Direito romano, como, por exemplo, nas Istituzioni do
Perozzi.
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Mas, a evolução se fez e gradualmente, do ponto de vista prático,
pacto e contrato eram, dia a dia, coisas mais semelhantes. Até o momento em que os romanos permitiram os chamados contratos inominados,
contratos que não estavam previstos na lei e que avassalavam o Direito romano, rompendo as velhas barreiras que separavam _as duas categorias.
No tempo de Justiniano, pode-se dizer que, mesmo em relação
aos contratos literais, verbais ou reais, já havia a opinião formada de que
as fórmulas verbais ou escritas eram um simples revestimento do acordo
de vontades. Apenas, em certos contratos, bastava o acordo para tornálos válidos e, em outro, era preciso que o acordo se revestisse de uma forma
certa.
Esta era a situação no tempo de Justiniano e, já então, uma farta
quantidade de sinônimos invade a matéria contratual. Falava-se, às vêzes, de
contrato, às vezes de conventio, de maneira que estas duas palavras passam a
fazer seu caminho como sinônimas, para indicar todo acordo de vontades, tendente a criar obrigação. É este o estado em que nos deixa o Direito
romano em matéria de conceito de contrato ..
É L"lteressante observar como este conceito evoluiu durante o direito intermédio. Na Idade Média duas grandes influências se exercem
na evolução do contrato. A primeira é dos canonistas. Todo o direito
da Igreja foi sempre muito voluntarista e eis porque é interessante verificar como o direito canônico dá realce à vontade em d~trimento da forma. Isto se observa tanto nos atos jurídicos como nas instituições em
geral. Os canonistas prestigiavam a idéia de que a vontade é o elemento
fundamental do contrato. Não há contrato, quando não se conseguiu
provar que as partes estavam de acordo.
A outra influência foi chamada de Escola do Direito Natural,
representada, principalmente, por alguns.fllósofos do direito, como Grotius,
e outros, que trabalharam sobre a noção de contrato, realçando, também,
este papel da vontade, mas quebrando um elemento da definição romana,
até aquele instante fundamental. É que na definição romana, o contrato
tinha sempre por .fim criar obrigação e os jusnaturalistas alteraram esta
limitações de fim e sustentaram que o contrato poderia ter por fim criar ou
extinguir qualquer direito. I! muito importante esta inovação jusnaturalística, que passou ao direito continental europeu, embora não tenha sido
recebida no direito brasileiro.
Havia, no Direito romano, a seguinte máxima: transationibus
vel usus capionibus, isto é, o domínio, a propriedade das coisas se transfere pela tradição ou pela usucapião, não pelo simples contrato. Tinha
esta regra, no Direito romano, uma importância fundamental. A compra e venda não transferia a propriedade, criava apenas, para. o vendedor,
a obrigação de efetuar esta transferência, por isso que, de um contrato
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não podia nascer transferência de domínio; só podia nascer· obrigação,
obrigação de fazer entrega da coisa. No dia em que o vendedor transferia
a coisa ao comprador, materialmente, o que se chamava tradição então
é que a propriedade passava ao novo dono. O contrato, por si próprio,
jamais operaria aquela transferência e, por isso, diz-se que no Direito
romano, o contrato é puramente obrigatório, somente dá origem à obrigação.
Entretanto, na opinião· desses jusnaturalistas, o contrato podia
ser obrigatório ou real, quer dizer, podia dar origem à obrigação e podia
dar origem a direitos reais, a uma propriedade. Com exceção dos sistemas
de fundo germânico, esta idéia de que o contrato transfere a propriedade,
prevaleceu no direito continental europeu.
No Direito brasileiro a tradição romana prevaleceu. Dentro do Direito civil brasileiro, pode-se dar a conceituação de contrato, com toda
a segurança, na fórmula preferida inicialmente: contrato é o acordo de
vontades com o fim de criar obrigações.
Admite-se, também, que os contratos possam extinguir obrigações
casos em que são chamados liberatórios. Ver-se-á, pois, que o comceito
de contrato não se equipara ao de convenção, nem, tampouco, ao de ato
jurídico bilateral. Entre nós, ato jurídico bilateral ou convenção é um gênero de que o contrato é uma espécie.
O casamento parece a muitos juristas um ato jurídico bilateral.
Muitos civilistas não pensam assim, e com razão. Entende-se que é da essência do casamento a intervenção do Estado como um terceiro elemento,
uma terceira parte no ato. Somente se pode chamar o casamento de contrato em sentido figurado, porque não visa a criar obrigações, as quais
não se confundem com os deveres mútuos que têm os cônjuges. A tradi- .
ção de um objeto é um ato jurídico bilateral, mas não é contrato, porque
visa a transferir a propriedade e não a criar obrigação, e assim por diante.
Para que um ato jurídico seja considerado um contrato, é preciso que
nele intervenham duas ou mais pessoas e que intervenham vontades convergentes. Se as vontades forem paralelas, já não criam um contrato.
Então, que forma este ato, cujas vontades são paralelas? Obrigação?
E se criar, é um contrato que se forma ou modifica um outro ato jurídico
qualquer? Poder-se-á chamá-la convenção ou atribuir-lhe outro nome jurídico mais adequado, mas que escapa à espécie, ao contrato.
Posta esta noção fundamental de acordo, eabe comparar um pouco
o contrato com a norma jurídica.
Todos os dias ouve-se esta frase: o contrato é lei entre as partes.
Verifique-se até que ponto há uma identificação entre a natureza do contrato e a. natureza da norma jurídica. Em muitos institutos se assemelham
e noutros divergem fundamentalmente.
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Vejam-se primeiro, alguns em que se assemelham, em que tanto
o contrato como a norma jurídica preenchem a dupla função: de norma
de conduta e de norma de composição de conflitos. Quer dizer: as partes
que contrataram, devem se conduzir de acordo com o que contrataram
e se, porventura, entre elas se formar um conflito, este será regulado pelo
contrato.
O contrato servirá de norma de composição, pois o juiz aplicará
o contrato como se fosse uma lei. Essa vigência do contrato pode ir tão
longe que, às vezes, a norma declara uma coisa e o contrato outra, e aplicase o contrato em vez de aplicar-se a lei.
Isto acontece com as normas declaratórias, em que sempre se aplica
a contratual em vez da norma de direito civil.
Nesta dupla função, contrato e norma jurídica se assemelham.
Entretanto, divergem fundamentalmente. O contrato é sempre
particular, dirige-se a pessoas determinadas; a norma j_urídica é ~eral; dirige-se aos cidadãos para que se conduzam segundo ela, aos juízes para que
a apliquem nos conflitos. A norma jurídica é sempre inspirada num critério de interesse social; o contrato é sempre inspirado num critério de
interesse pessoal.
Finalmente, distinção das distinções: a norma jurídica, por uma
imposição de uma natureza, deflui do Estado; o contrato, deflui da vontade das partes.
De maneira que, a norma jurídica é emanação da soberania do
Estado; o contrato é emanação da liberdade de contratar, é quase o resultado de um direito subjetivo.
Faça-se, agora, a diferença entre o contrato e o ato jurídico unilateral. Uma representação perfeita do ato jurídico unilateral se encontra
na promessa de recompensa: aquele que encontrar o objeto tal, será gratificado. Hoje se tem um exemplo mais perfeito e mais rico no título ao
portador: pagarei ao portador deste tz'tulo, tantos cruzeiros.
No Direito Romano, as promessas, os atos que se chamam unilaterais, não engendravam nenhuma obrigação; engendravam um simples
debitum, quando entravam na categoria de certos atos que chamavam poli-

citationes.
Aí, havia sempre um debitum, quer dizer, não havia melhor garantia que na solutio retentio.
No Direito moderno, entretanto, por influência principalmente
germânica, pois que é da velha tradição germânica a obrigatoridade das
promessas, tem-se introduzido em quase todos os códigos modernos, o
sistema dos atos unilaterais obrigatórios.
É o sistema adotado em nosso Código Civil. O ato jurídico unilateral, desde que obedeça a certos tipos previstos no Código, engendra
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obrigação. Obrigação, para aquele que promete ou que firma o título.
O beneficiário da promessa ou do pagamento do título só se define no
instante em que a obrigação é exigida, só neste momento é que se sabe
a quem se deve, mas já se está obrigado desde o primeiro instante. A situação é muito diversa nos contratos e nos atos unilaterais. Num como noutro,
se tem a obrigação visível de uma das partes, mas no contrato, em favor
daquela pessoa determinada, e, nos atos unilaterais, em favor daquela
pessoa que se colocar na posição prevista pelo promitente.
Aí está a diferença entre um e outro.
Qual o fundamento da obrigatoriedade dos contratos?
É uma questão filosófica que escapa ao plano do dogmatista. A pergunta é esta: por que razão o contrato obriga? Por que razão o direito entende que aquilo que se contratou deve ser cumprido? O dogmatista responderia a estas perguntas por meio de uma tautologia: o contrato obriga porque a lei manda, mas o que se pergunta é, justamente, por que a lei manda.
É que a questão é de natureza filosófica.
Há uma velha expressão aforismática, que é um dos fundamentos
da ordem jurídica: pacta sunt servanda, os contratos devem ser cumpridos.
Para explicar porque os contratos devem ser cumpridos, há inúmeras opiniões. Estas questões vão se generalizando e não aproveitam ao
estudo do direito positivo, embora aproveitem muito à inteligência gera!
que se deve ter das coisas.
Não há, mesmo, nenhum filósofo do direito, que não tenha perscrutado esta questão. Encontra-se desde a opinião de Kant, para quem a
regra pacta sunt servanda é um dos exemplos mais perfeitos de imperativo categórico até às opiniões dos filósofos modernos, que justificam de
um modo ou de outro a questão. Há quem diga que a regra emana diretamente desta proteção à liberdade, que a ordem jurídica deve assegurar. O
homem é livre e a ordem jurídica funciona para assegurar ao homem as
condições de liberdade na maneira de operar civil e comercialmente. Se
ele é livre, pode criar normas jurídicas à sua vontade, traçando limites
ao seu próprio comportamento e esperando dos outros comportamentos
pré-estabelecidos.
Outros dizem que o fundamento está na boa-fé. Quem se comprometeu e não cumpriu, ofendeu a boa-fé de outrem, ofendeu a palavra
empenhada, coisas que estão na base de toda convivência humana.
Tem-se a impressão de que há uma petição de princípio nesta justificativa. Se a boa-fé nos obriga a respeitar os compromissos, é porque
tais compromissos são obrigatórios, se não o fossem, não haveria ofensa
à boa-fé de ninguém.
Assim, parece que se deva procurar o fundamento da obrigatoriedade dos contratos numa razão de ordem prática. A finalidade das insti-
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tuições jurídicas está, quase sempre, no modo por que funcionam na
vida social.
Para que existe a ordem jurídica? Existe para proteger o homem
em todas as suas atividades. Via de regra, a lei protege o homem em suas
atividades, assegurando-lhe que ninguém nelas interferirá.
A lei não obriga o homem a colaborar com outro, senão em casos
raros e muitos especiais. A lei assegura, antes, ao homem, condições de
concorrência. Entretanto, a colaboração é tão necessária quanto à concorrência e a lei só pode determiná-la em casos extremos, em casos em
que seja justo criar para o homem o dever de colaborar. Para que haja
colaboração é preciso, então, que o homem esteja voluntariamente disposto a dar esta colaboração a outro homem. Desde que o homem oferece sua colaboração a outro homem e com ele estipula sua colaboração,
então, a lei que só era capaz de proteger a concorrência, intervém, sancionando a colaboração e declara: já que prometeste a colaboração tens de
dá-la.
Os contratos obrigam portanto, porque a lei precisa assegurar ao
homem livres condições para operar, condições de concorrência e condições de colaboração. As de concorrência ela as promove diretamente; as
de colaboração, ela assegura, quando alguém, voluntariamente, se dispôs
a dá-las, de sorte que, se os contratos não obrigassem, de que modo a
vida humana se realizaria? Se o homem não contasse com a colaboração
de outro sob a égide da ordem jurídica?
Diga-se que nestas duas palavras se resume tudo que se pode esperar de nossos semelhantes: concorrência e colaboração. A colaboração
é o campo dos contratos; a concorrência é o campo da lei. Isto não quer
dizer que não haja leis regulando a colaboração e contratos regulando
a concorrência. Contratos regulando a concorrência têm os cartéis - trustes,
etc., leis, regulando a colaboração há inúmeras, como as administrativas,
que obrigam o homem a prestar serviços a outro homem, etc.

Capítulo XVIII

CLASSIFICAÇÃO DOS CONTRATOS

A nocão de contrato, correspondente ao direito positivo, é aquela
que se segue: ato iurídico bilateral com o ftm de criar obrigação.
Na expressão ato jurídico bilateral entra, exatamente, esse acordo
de vontades convergentes, que é a essência mesma do contrato, que é a essência da bilateralidade.
No Direito romano, os contratos eram em número limitado e só
mais tarde é que se rompeu, a rigor, com a sua enumeração taxativa, introduzindo-se a categoria dos contratos inominados. Todos eles se faziam
reger por meio de uma ação geral, chamada actio praescriptis verbis, e eram
de um dos quatro tipos fundamentais: "do ut des", "do ut facias': "facio ut

des"e"facio ut facias':
No direito moderno rompe-se, por completo, com a idéia da enumeração taxativa. O número de contratos é ilfmitado, mas isto não quer dizer que não se encontre, ainda, uma grande vantagem em classiftcar os contratos, em agrupá-los, a fim de por em evidência certos elementos característicos. Estes elementos permitem a aplicação de um grupo especial de normas, que não poderia ser considerado válido para todo e qualquer contrato.
Há muitos modos de classiftcar os contratos. A primeira classificação que se pode fazer é em contratos unilaterais e contratos bilaterais.
Aos bilaterais chamam-se sinalagmáticos, cujo prefixo sin indica
justamente esta reunião, esta convergência.
Contratos unilaterais são aqueles de que, apenas nascem obrigações
para uma das partes; contratos bilaterais são aqueles em que nascem obrigações para ambas as partes.
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B absolutamente necessano fazer-se urna distinção clara entre
contratos unilaterais ou bilaterais e atos unilaterais ou bilaterais. Todo contrato é um ato bilateral, se for ato unilateral, não é contrato. Agora, os contratos, que são atos jurídicos bilaterais, dividem-se, por sua vez, em unilaterais e bilaterais.
Ainda como distinção, chat ,;se ato jurídico unilateral aquele
em que há declaração de vontade de urna só pessoa, e bilateral, quando
há declaração de vontades convergentes de duas ou mais pessoas.
No entanto, esta declaração de vontades convergentes, às vezes,
cria obrigação para urna só e, outras, para ambas as partes. No primeiro
caso o contrato é unilateral, no segundo é bilateral. Por exemplo, a doação: reconhece-se um contrato, um ato jurídico bilateral, pois intervêm
duas partes, o doador e o donatário, mas o contrato é unilateral, porque
dessa declaração bilateral de vontades, nasce obrigação, apenas, para urna
das partes, para o doador, visto que o outro só recebe, não contrai compromisso.
A respeito desta distinção não se pode incidir em confusão.
O ato se diz unilateral ou bilateral, conforme nele se encontre a declaração de vontade de uma só ou de duas ou mais pessoas; o contrato se diz
unilateral ou bilateral, conforme nasça obrigação para uma só parte ou para
ambas.
Outro exemplo de contrato unilateral é o empréstimo, seja ele
o mútuo, empréstimo de coisas fungíveis, ou o empréstimo de coisas infungíveis, que tem o nome de comodato.
Pode-se argumentar: num empréstimo de dinheiro, urnas das partes
desembolsa urna quantia e a outra, depois, paga o empréstimo. Logo há
duas obrigações. A verdade é que no ato da entrega do dinheiro por parte
de quem desembolsa, não é uma obrigação que nasce do contrato; é um ato
que precede o contrato e do qual surge o contrato.
Os romanos diziam que este contrato se formava re, isto é, pela
entrega de coisa emprestada. No momento em que se entrega a coisa,
é que o contrato nasce, portanto, não é uma obrigação que se cumpre;
esta nasce neste momento somente para o mutuário ou comodatário, que é a
obrigação de restituir a coisa emprestada e, por esta razão, se diz que o contrato é unilateral.
Contratos bilaterais são, por exemplo, a compra e venda, a locação
de coisa ou de serviços, etc. Aí se têm, claramente, duas obrigações distintas
e contrapostas, nascendo do mesmo contrato.
Na compra e venda o comprador com a obrigação de pagar o preço;
o vendedor com a obrigação de entregar a coisa.
Nem sempre as prestações contrárias são de natureza diversa. Às vezes, o que uma parte deve à outra, é a mesma coisa que a outra lhe deve,
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como acontece, suponha-se, no contrato de sociedade. Na sociedade, cada um
dos sócios tem para com outros uma obrigação de cooperação econômica,
definida nos termos do contrato estipulado e que é idêntica para todos.
Idêntica, pelo menos, em princípio, porque pode, de fato, se combinar
que haja diferença entre as contribuições dos sócios, ou diferenças de dinheiro ou diferenças, até mesmo de natureza da cooperação, mas, em princípio, a identidade é possível.
Um aspecto, para o qual se precisa ter a atenção muito voltada,
é para a chamada bilateralidade imperfeita.
Algumas vezes um contrato, que é unilateral, toma-se bilateral e
se diz então que houve bilateralidade imperfeita. No mandato, por exemplo.
Escolhe-se uma pessoa para servir de procurador. Tem-se portanto, mandante e mandatário. A obrigação do mandatário é praticar os atos
p~evistos no mandato. Pode acontecer que o mandatário, para bem praticá-los, seja obrigado a fazer certas despesas e, então, surge no mandante
a obrigação de indenizá-las.
O mesmo pode acontecer ao depositante no contrato de depósito.
Está-se vendo, entretanto, que esta bilateralidade é acidental; não é essencial ao contrato, razão pela qual, se diz que o contrato é imperfeitamente
bilateral.
A distinção dos contratos em unilaterais e bilateriais tem o maior
interesse prático, porque, numerosas regras só se aplicam à econômia do
contrato bilateral.
Uma delas é a chamada condição resolutiva tácita, que autoriza um
dos contratantes a desfazer o contrato, quando a parte contrária não cumpre
a obrigação correspectiva que tem para com ela.
Outra circunstância importantíssima é a que se chama exceptio
nom adimpleti contractus, que permite a uma das partes se recusar ao cumprimento de sua obrigação, enquanto a outra parte não cumprir a dela
ou não der caução de que está em condições de cumprir.
Além destas peculiaridades existem muitas outras.
· Os contratos ainda podem ser classificados em gratuitos e onerosos.
Em primeiro lugar, convém notar que os contratos bilaterais são
sempre onerosos, porque havendo obrigação de uma das partes e obrigação correspondente da outra, está claro que uma só pode obter vantagens do contrato se ela proporcionar à outra as vantagens que foram combinadas.
Os unilaterais é que podem ser gratuitos ou onerosos. Os contratos
onerosos, quando a parte que se beneficia com ele obtém este benefício,
graças a uma diminuição de seu próprio patrimônio.
Está claro que esta diminuição não toma o caráter de uma obrigação, porque, se o fosse, o contrato seria bilateral, mas a parte que se benefi-
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cia do contrato se sacrifica, provavelmente, antes ou depois dele, para obter o benefício contratual. Quando este sacrifício não existe se diz que o
contrato é gratuito.
Gratuita é a doação.
A doação é um contrato gratuito, típico, porque a parte que se
beneficia não faz nenhum sacrifício fmanceiro para obter aquilo que lhe
foi prometido e lhe vai ser dado. Oneroso é, suponha-se, o mútuo, em
que a parte que vai receber o pagamento da quantia emprestada, previamente já a desembolsou.
Discute-se um pouco, a respeito desta noção de gratuidade, que não
é uma das noções mais nítidas no campo da classificação dos contratos.
Chama-se. por exemplo, o comodato de contrato gratuito por natureza. Tem-se uma casa. Cede-se esta a alguém em comodato, quer dizer,
o comodatário se apoderará da casa, vai nela morar. Depois, ao termo do
contrato, a restituirá. Diz-se que este contrato é gratuito, porque a casa
saiu, é verdade, do patrimônio comodante no momento em que foi emprestada, mas volta a ele sem nenhuma diminuição de valor e aquele que morou
na casa durante este tempo, recebeu uma coisa para a qual não contribuiu
com o sacrifício fmanceiro de nenhuma espécie.
É conveniente notar que muitos contratos são gratuitos por defmição
no Direito Civil e onerosos no comercial.
É uma característica do contrato comercial ser sempre oneroso.
Assim, o mandato. A constituição de um procurador é gratuita, quando
o mandato civil, é onerosa, quando é comercial ..
Uma circunstância que ocupa, particularmente, os autores, é a de
saber se a gratuidade se perde quando há uma remuneração indireta do
benefício. Ainda partidários de uma obrigação mais rigorosa como por
exemplo, Demogue, entendem que se há uma remuneração, até mesmo
indireta, a gratuidade se perde. A tendência, porém, que parece mais equilibrada, é a que só faz perder a gratuidade, quando a remuneração transparece do mesmo negócio; quando a remuneração provém de um negócio
diverso escaparia a toda análise jÚrídica apontá-la com uma índole onerosa.
É muito importante distinguir se um contrato é gratuito ou oneroso. Esta distinção se apresenta corno uma necessidade fundamental, por
exemplo, a propósito da fraude contra credores, pois os atos gratuitos,
praticados em fraude contra credores, são anuláveis e os onerosos só são
anuláveis, quando ocorre o consilium fraudis.
Outro aspecto, sobre o qual há importância, é o que diz respeito
ao direito fiscal. As imposições fiscais são muito mais pesadas para os
atos gratuitos do que para os onerosos, sendo de uns 8% para os gratuitos
e de uns 25% para os onerosos.
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Os contratos ainda se diferenciam em comutativos e aleatórios.
Diz-se que um contrato é comutativo, quando a obrigação que
vem beneficiar uma das partes equivale à obrigação que vai beneficiar
a outra. Comutatividade encontra-se na compra e venda, na locação, etc.
Diz-se que um contrato é aleatório, quando uma das partes tem
certeza da prestação que vai receber e a outra parte não tem. A outra parte
pode ou não receber. Este elemento de dúvida, esta sorte, esta a/ea, é
que dá ao contrato desta categoria o nome de aleatório.
O seguro é o exemplo mais frisante de contrato aleatório. Uma das
partes, o segurador, recebe, necessariamente, o prêmio e a outra parte,
o segurado, só receberá a quantia estipulada se o sinistro se verificar.
Quanto à comutatividade é bom notar um efeito muito importante; só nos contratos, considerados comutativos, é que pode ter lugar a ação
estimatória, dada a uma das partes, quando a prestação devida pela outra
desceu de valor. 'f que nos contratos comutativos as duas prestações se equivalem e, portanto, se uma sofre uma redução, determinará uma dedução
do mesmo gênero na outra.
Os contratos se classificam, também, em solenes e não solenes.
Não há aí diferença para o que já se estuda em relação aos atas
jurídicos. Contratos solenes são aqueles em que uma forma é exigida pela
lei, ad solemnitatem, quer dizer, que se a forma não foi observada, o contrato é nulo.
Esta é uma classificação importante. Quantas vezes se sabe que um
contrato pede uma forma e, então, precisa-se saber, se pede esta forma ad
solemnitatem, ou ad probationem, porque as conseqüências práticas são
singulares. Se, por exemplo, o contrato que era solene, foi feito sem solenidade e houve pagamento, abre-se a possibilidade da restituição do indébito, enquanto que, se a forma era ad probationem e não se estando
discutindo a prova, ninguém poderá negar eficácia à sua vigência ou às suas
conseqüências.
Outra classificação, que merece nossa atenção, é a dos contratos
chamados de adesão.*
A explanação que deixou Raymond Saleilles, a propósito da declaração de
vontade, de sua interpretação, das mais profundas páginas, mais oportunas até então
escritas a respeito, pode-se dizer que teve seu coroamento com a teoria do contrato de
adesão, por ele genialmente exposta. Encontra-se nas páginas 229-230, de seu grande
livro De la Déclaration de Vo/onté (Paris, 1901, XIV421 pp.).
O tema que mais de perto assume relevo, ante o que acima se contém, é
aquele concernente ao § 133, do B.G.B., chave, por assim dizer, de tudo quanto
concerne à inteligência, ao conteúdo dos contratos, à declaração de vontade - tema
que constitui o mais alto ponto das relações contratuais. Basta frisar que o Autor
consagrou 40 páginas, décima parte de todo o seu precioso trabalho. O dispositivo
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Todos praticam, diariamente, com uma abundância cada vez maior,
contratos de adesão.
cit., cm que se preceitua que. bei der Auslegung einer Wilenserklimmg ist der wirk·

fiche Wi/le zu erforschen und nicht an dem buchstablichen Sinne des Ausdrucks zu
haften, quer dizer, na exegese de uma declaração de vontade há de ficar-se mais adstrito á pesquisa do querer, em si, e jamais ao sentido literal. Tal dispositivo teve origem num fragmento de Papiniano, segundo o qual, in conventionibus contrahentium
voluntatem potius quam verba spectari placuit (fr. 219, D., L., 16). Deu origem ao
art. 85, do CóJ. Civil Brasileiro, mas tudo indica haver aquela pobre vítima do déspota e -;anguinário Caracalla se inspirando na conhecida passagem do Apóstolo, non
littera, sed spriritullttera e nim occidt. Spiritus autem vivicat (ad Cor., II, 3,6).
Antes de Saleilles, quem talvez mais tenha avançado, fora Siegmund Schlossmann (Vertrag, Leipzig, 1876, pass.), quando sustenta que a palavra é o corpo, a vontade, a alma (a idéia) de toda e qualquer declaração (p. 127), porém não chegara a
atingir vôos tão altos como Saleilles.
Para ele, Saleilles, não existe um querer do ofertante, como não existe o do
aceitante, do outorgante, nem do outorgado; mas algo de fictício e de artificioso,
uma vontade puramente jurídica, em lugar da vontade real. Talvez, até mesmo. objetiva, assim como na lei não há uma vontade do legislador, mas, sim, um querer imanente da lei, um querer teleológico, e não subjetivo, no entender de Kohler. Nem poderia
entender-se de outro modo, sabendo-se que o momento consumativo, nos contratos,
constitui uma forma de adaptação aos recíprocos interesses. No conteúdo de uma lei
ninguém vai saber o que quis o deputado N., o ministro N. de N., nem o amanuense X,
pois amanuenses também redigem lei, improvisados em legisladores.
Mas há - diz ele - pretendidos contratos que de contrato não têm senão
o nome, e de cuja construção jurídica resta algo a realizar, para os quais, em todo caso,
as regras de interpretação individual que ora se expõem devem experimentar, sem dúvida alguma, importantes modificações, a que seria de chamar, na ausência de melhor
denominação - contrato de adesão.
Não tinha, naquele instante, o exímio civilista francês consciência do que
representava para o mundo tamanha revelação, pois, até então, jamais alguém teve
um lampejo de tão elevado significado em relação a::J gênero de contrato que mais
se pratica em todo o mundo, seja qual for o regime, seja qual for a categoria económico-social dos sujeitos de tal relação jurídica. Em verdade, quase ninguém deixa
de praticá-lo a cada dia, a cada hora, a cada instante - pobre, rico, grandes, pequenos.
indivíduos, entidades coletivas. Quanto mais aumentam as exigências da vida social,
mais se pratica tal contrato. Ninguém seria capaz de discutir num posto de venda de
combustível o seu preço: ninguém seria capaz de negar-se a pagar o preço de uma
passagem, em conformidade com a tarifa em vigor, num coletivo, numa estação de
estrada de ferro. numa agência de venda de passagem marítima ou aérea, nem sequer,
aqueles preços de tabela fixado~ para venda de tudo o que diz respeito às necessidades
primárias.
Adere-se ao que foi estabelecido, sem qualquer restrição ao que foi fixado,
e é o quatum satis. É um contrato, talvez o mais generalizado, proporcionando as
mais variadas conseqüências, os mais diversos efeitos jurídicos.
Saleilles, em pouco mais de uma dezena de linhas, trouxe uma contribuição
para a doutrina jurídica, para a dogmática, para a vida social, para o usus fori. de
tamanho alcance, como poucos em toda a história da civilização o fizeram até hoje.
e, quando melhor conhecidos seus ensinamentos, talvez menor fosse o número de controvérsias e também mais reduzido o volume das incompreensões humanas no campo
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Contrato de adesão é a compra de um ingresso para assistir a um
espet:iculo. Contrato de adesão é o que se estabelece com as ~ompa.ahias
concessionárias dos serviços públicos, para que forneçam er·efgi.i eiétrica,
luz, telefone ou mesmo transporte.
De maneira que o contrato de adesao é uma das formas que a vida
moderna tende a multiplicar e seu tipo jurídico apresenta muita originalidade.
Foi Salleiles que criou esta expressão afortwuda. O estudo que th.:dicou à figura, ainda hoje, é uma das meU10res contnbui.,;ões sol•re esta
teoria.
O que é curioso no estudo dos contratos de aJcsão é qut:, uma das partes, aquela que oferece o contrato, apresenta suas condições segundo um modelo invariável. Nin~uém jamais compareceu à Companhia telcfônica para discutir seu contrato de telefone. Uma fórmula impressa diz tudo. A parte vem e
adere, colocando-se ao lado de outras pessoas que já aderiram.
Daí resulta uma conseqüência interessante segundo a qual, o contrato de adesão, parece mais uma lei ou um regulamento do que um contrato, propriamente dito.
Assim, na interpretação dos contr.ttos, indaga-se logo da vontade
das partes e como estão nele escritas faz-se a interpretação da vontade
de ambas. Num contrato de adesão já não é assin1, pois a vontade do aderente não representa nenhum papel, não contribui para a estipulação de
nenhuma daquelas cláusulas.
De sorte que a interpretação de um contrato de adesão parecese, dogmaticamente, muito mais com a interpretação da lei do que com
a interpretação do contrato.
Salleiles pôs bem em evidência este aspecto regulamentar do contrato de adesão e, com isso, afasta-se da opinião tradicional, sustentada por
jurisconsultos como Planiol, de que os contratos de adesão nada mais são
do que vários contratos independentes. Esta opinião não interessa; é uma
ficção, pois existe ali um regulamento mesmo.
Assim, se uma pessoa que comparece a um espetáculo, porta-se
inconvenientemente. Que faz o dono do espetáculo? Expulsa-a do local
e não faz como num contrato ordinário, propondo uma ação de rescisão, etc. Isto é, portanto, característico do poder regulamentar de que se
acha investida a parte que oferece o contrato de adesão.
Outra classificação dos contratos é em instantâneos e continuativos. Faz-se esta distinção, hoje em dia, com muito cuidado, embora os
antigos não lhe prestassem muita atenção.
das relações jurídicas, sociais e econômicas, mormente destas, porque, oomo bem
pode exprimir~e Maquiavel, li uomini sdimenticano piú presto lu morte dei padre
che la perdita de/ patrimonio (II Príncipe, cap. XVII, § 3, Torino, 1932)
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Instantâneos são os contratos que se cumprem como uma única
operação física; continuativos são contratos cuja execução é demorada,
representa uma permanência, uma série de operações.
Urna locação é um contrato continuativo; a compra e venda um
contrato instantâneo. Às vezes o contrato continuativo se compõe de uma
prestação contínua, como acontece na locação, outras vezes, se compõe
de uma série de prestações periódicas como uma venda à prestação.
É muito importante esta distinção porque para os contratos continuativos é que se tem criado uma série de observações e de normas, de particular interesse no direito de hoje. Principalmente as que dizem respeito à
chamada imprevisão.
Quando os contratos foram estipulados para uma prestação que se
preenche em longo tempo, admite-se, por uma tendência, pode-se dizer,
vitoriosa da doutrina, que a autoridade judiciária intervenha no contrato
para reformá-lo, para readaptá-lo às condições novas, pois as antigas podem
se ter tornado iníquas. É o famoso caso das cláusulas do pagamento em ouro e, também, o caso das empresas de serviços públicos.
Outra classificação de contrato é em típicos e atípicos.
Isso está parecido com o que o Direito romano chamava de contratos nominados e inominados. De fato, os contratos típicos são os que
têm um numen iuris, são contratos que a lei tomou em consideração, porque são comuns na vida econômica e comercial, dando-lhes um tipo. São
eles: a compra e venda, a locação, o mandato, o depósito, o mútuo, o comodato, a sociedade, a fiança, o seguro, a representação, a adesão, o contrato de trabalho em todas as suas formas.
Basta abrir o Código Civil e ver a imensa série de contratos que constituem os nossos tipos legais. Pode, porém, acontecer que a vontade das
partes, as contingências da vida económica, engendre um contrato que ainda não foi disciplinado pela lei. Desde que este contrato respeite os princípios gerais da teoria dos contratos, é tão bom como qualquer contrato
típico.
Tem-se então, o contrato atípico, que pode se formar de muitos
modos. Ou porque a transação nele contida seja totalmente estranha aos
tipos legais, ou, então, porque nele se reúnem elementos de vários contratos, de tal maneira que não se pode dizer que seja de qualquer dos tipos
conhecidos, embora nele se somem características de muitas figuras.
Um por exemplo. O contrato de locação de cofres, hoje tão praticado, por alguns estabelecimentos bancários. Que contrato é este? Alugase a alguém um cofre, dá-se-lhe as chaves deste cofre, mas o cofre fica em
poder do locador e não do locatário. O locador assume a obrigação de
verdadeiro depositário com relação à guarda do cofre e à sua inviolabilidade. Misturam-se portanto, vários contratos.
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Mas, não é só a vida modema que engendra co1'1tratos atípicos.
Contratos da mais remota antiguidade apresentam, ainda hoje, uma perfeita atipicidade. Basta que se pense no contrato chamado de hospedagem
com pen~o, contrato pelo qual, alguém se obriga a alugar um quarto e
a dar comida. Nele se encontram misturados elementos do contrato de
locação, elementos da compra e venda, pois que se vende a comida, e
elementos da locação de serviços, por isso que se prestarão serviços ao hóspede e se lhe preparará a comida e, se acrescentar-se que, muitas vezes, o locatário paga certas utilidades de comunhão com outros hóspedes, encontra-se aí uma verdadeira inflorescência de contratos.
São os famosos contratos mistos da doutrina moderna, que serão
estudados em separado.
Há um livro de um certo Genaro muito interessante a respeito dos
co:1tratos mistos.
Outra classificação de contratos é de cooperação e de concorrência.
São duas noções que têm a maior importância na vida jurídica.
O homem concorre com outro na sociedade, precisa, cada um,
ser garantido na sua esfera e até mesmo proteção para que ninguém lhe
tolha a liberdade, que é essencial aos seus negócios, mas o homem, precisa,
também, da cooperação de outro e esta cooperação só se assegura através dos contratos. Quase todos os contratos são contratos de cooperação.
Há certos contratos de concorrência, contratos em que as partes
não visam, propriamente, a assegurar uma à outra utilidade que estão,
reciprocamente, em condições de fornecer, mas suponha-se, garantir que
uma não interfira com a outra.
Estes casos, via de regra, são regulados pela lei, mas podem ser
regulados por contratos. O melhor exemplo que se tem de concorrência
é o contrato de união de empresas.
A estes contratos, Carnelluti dedicou uma página notável, na Revista
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Capítulo XIX

CONCLUSÃO DOS CONTRATOS

O momento consumativo do contrato é aquele momento lógico,
em virtude do qual o contrato se considera realizado e a partir de qual
ele obriga as partes que o praticaram.
Esse momento consumatno do contrato se ftxa no acordo de vontade.
O acordo de vontades é a essência mesma do contrato, a sua substância. A partir do instante em que as partes fazem coincidir suas respectivas
vontades a respeito do mesmo vínculo jurídico, o contrato nasceu, vincula
as part-:s e as obrigações existem à espera de que seus titulares lhe dêem
cumprimento.
Pode-se considerar, portanto, a formação dos contratos, como
uma convergência de duas vontades, duas ou mais, pois o contrato pode
ser plurilateral. Até um certo momento essas vontades são independentes
entre si, não coincidem a re~reito da essência da relação jurídica. Há porém, um instante em que sua coincidência é perfeita e que, em ambas
as partes. está a intenção de se obrigarem.
Diz-se então. que l10uve o in idem placitum consensus e a partir
deste instante o contrato se fom1ou. Entre elas há uma vontade comum
a an1bas as partes, que não é a soma do querer de cada um dos contratantes, mas o resultado. o produto da sua operação e que, por isso, chama-se vontnde contratual,* palavra.essa, que a muitos respeitos, é paralela

f: a teoria de Raymond Saleilles. Veja-se, a respeito nota ao capítulo anteccdente.
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àquela outra - vontade da lei - quando se cuida da interpretação das normas jurídicas.
Para saber-se, exatamente, o que dispõe um contrato, precisa-se
investigar a vontade contratual, que é a vontade comum às partes, obtida
quando elas consistem na mesma coisa: é o in idem p/acitum consensus.
É claro que o acordo ocorre depois de um período preliminar,
durante o qual, as duas partes se consultam, se ajustam, a respeito das
minúcias da operação. É um período em que a vontade dos dois contratantes começa a se manifestar uma diante da outra, sem que, entretanto,
ainda tenham coincidido em todas as minúcias. A esse período, através
do qual não decorre nenhuma conseqüência, via de regra, chama-se período
das tratativas ou dos entendimentos pré-contratuais.
Discute-se, um pouco, se, em certos casos, o entendimLlto précontratual, pode dar lugar a conseqüências jurídicas, e parece certo que
pode, em casos muito especiais. Quando, por exemplo, dada a necessidade
de que um negócio, cuidem de descobrirem as partes, mutuamente, os seus intereses, uma delas adquirida informações sobre certas questões que, de outro
modo, seriam guardadas pela reserva comercial e, depois, desligando-se sem
nenhum motivo dos entendimentos havidos, a parte vai se beneficiar dos
segredos em cuja intimidade entrou.
Mas, aí, é claro, as conseqüências não decorrem dos entendimentos
pré-contratuais, propriamente ditos, e sim, desse uso do segredo feito,
mais tarde, por urna das partes, quando se arrependeu das negociações,
de sorte que, não se está propriamente diante de uma responsabilidade
contratual, de uma responsabilidade decorrente do ato jurídico.
Há um momento, entretanto, em que as partes entram em acordo.
Pode-se decompor o acordo em dois elementos: proposta e aceitação. Algumas vezes proposta e aceitação claramente são distintas no tempo;
outras vezes, proposta e aceitação se interpenetram de tal maneira, que
não se pode dizer ter havido, primeiro uma proposta, e, depois, uma aceitação, mas uma concomitância dos dois processos. Embora, algumas vezes,
se entrelacem no tempo, proposta e aceitação, logicamente, são sempre
dois momentos distintos do acordo.
Que é proposta? Pode-se dizer que há urna proposta, todas as vezes
em que uma das partes declara à outra sua vontade de contrair obrigação
que constitua o conteúdo de um determinado contrato.
Esta noção de proposta permite que se recuse a denominação a
certas conversas que se podem formar na vida civil ou comercial e que o
público, geralmente, chama de proposta, mas que o jurista deve negar
esta denominação. Só merece o nome de proposta se com o seu conteúdo
for possível estabelecer o contrato. Se os elementos constitutivos do contrato não estiverem reunidos na proposta, ela não o configura. Quando faltam
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esses elementos, a doutrina costuma dizer que não há uma proposta; há
um convite a oferecer.
A distinção entre proposta e convite a oferecer, tem no direito
civil, a maior importância, porque as propostas são obrigatórias. Aquele
que faz uma proposta obriga·se, mesmo antes que a parte contrária tenha
dado sua aceitação. É um ponto importantíssimo e uma das características do nosso sistema qe obrigações. No direito europeu, não se encontra
a obrigatoriedade da proposta, sendo natural, pois que esses sistemas não
a conhecem como obrigação criada por atos unilaterais.
Se nesses sistemas, a obrigação só pode nascer de um acordo de
vontades, como se explicaria que a proposta obrigasse? Seria um contrasenso. A mesma coisa pode-se dizer com resultado inverso, do direito brasileiro: se neste o ato unilateral obriga, como se poderia explicar que a proposta não obrigasse? De fato obriga, respondendo por perdas e danos
a parte que não lhe der cumprimento. Isto obriga, portanto, a uma investigação muito cuidadosa dos casos em que há, verdadeiramente, uma proposta e os casos em que há simplesmente convite a oferecer.
Nem sempre a distinção é clara, porque, assim como num contrato de compra e venda é fácil apontar os elementos essenciais sobre que
a declaração de vontade deve versar, em outros contratos, é muito difícil e um proponente pode, sempre, dizer que não se pronunciou sobre
certos elementos, pois deixou ao arbítrio da outra parte flxá-los.
Outro caso que merece muito exame, é o em que uma proposta
completa é feita num anúncio em que se pergunta se o propo:1ente, autor
do anúncio, está obrigado a efetivar esta- proposta. Há um anúncio, com
todos os elementos da venda e, quando os interessados na proposta acorrem a efetivar o contrato, aquele que anunciou declara não ter o objeto.
Precisa-se perguntar se existe algum elemento que dê ao anúncio feito o
caráter de verdadeira proposta. É claro que o elemento está, justamente,
nos destinatários da proposta. Toda proposta tem de ser dirigida a alguém,
com quem se pretende formar o contrato. Se se dirige a proposta ao público em geral, então, falta um dos elementos essenciais da proposta: que é
a determinação da pessoa do destinatário e há, aí, um simples convite
a oferecer.
Todos os anúncios de jornais, quadros públicos, verbais, etc., entram
na categoria dos convites a oferecer.
Há casos em que a proposta, apesar de reunir todos os elementos
necessários à configuração do contrato e de ser dirigida a uma pessoa determinada ou a um grupo de pessoas determinadas, entretanto, não obriga.
São exceções, claramente estabelecidas na lei e toda elas de imediata compreensão.
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O primeiro caso em que a proposta não obriga, é quando a circunstância em que ela é feila demonstra, da parte do proponente, a intenção de não se obrigar. Pode-se encontrar, às vezes, em propostas feitas
verbalmente ou por escrito, elementos que estão indicando o tom dubitativo da proposta, o desejo do proponente de entrar em conversação, sem no
entanto, tomar compromisso definitivo. Se isto se depreende do modo por
que a proposta é feita, é claro que ela não obriga.
Não se está fazendo outra coisa senão aplicar a regra comum à
:n terpidação de todos os atos jurídicos, que manda atender à intenção
das partes.
Um caso, muito importante. é quando a proposta é feita sem prazo
para a resposta a uma pessoa que está presente e esta pessoa não declara,
imed1atamente, se aceita. É claro que se não responde imediatamente,
desliga o proponente da obrigação.
Outro caso, ainda. é quando a proposta é feita sem prazo a um
ausente, mas quando decorre o tempo necessário para a resposta sem que
eh! dê uma solução. A vida jurídica estana ameaçada quarH.lo se ficasse
vinculado a propostas de que não se desse resposta, por isso, este caso,
t:mbém desliga o proponente.
Quando há prazo para a resposta, o p10ponente está obngado durante a V1gência do prazo acordado. São esses os casos em que a proposta
nJo obriga.
Pode-se agora admitir que uma pessoa. no momento em que faz
uma proposta, se arrependa. Neste caso, a pessoa deve faze1 aquilo que
se chama a retratação. A lei exige que a retratação seja feita de modo tal.
que chegue ao conhecimento da pessoa a quem se dirigiu a proposta, antes
ou junto com ela. Se chegar depois, a pessoa tem sempre o direito de fechar
o negócio, não tomando conhecimento da retratação por ser tardia.
Estude-se a seguir o segundo momento do acordo: a aceitação.
A aceitação. a rigor, é um ato que pode constar de um simples sim. Se não
é um szm, se o aceitante inova qualquer elemento à proposta que recebe.
perdendo a aceitação este caráter assume, então, outro nome: é uma contraproposta. A contraproposta tem dois efeitos: desliga o proponente de
sua proposta primitiva, pois a contraproposta equivale a uma recusa e esta
contraproposta, ela própria, obriga o contra proponente.
Na prática comercial dois são os modos por que se dá a aceitação.
O primeuo é mesmo a resposta meramente confirmatória; o segundo é o
lançamento do visto do aceitante nas segundas vias das propostas que
lhe são enviadas.
Qualquer uma dessas técnicas exprime essa adesão integral, em virtude da qual se diz que houve aceita<;âo. Se houve aceitação. há contrato.
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Está claro que a aceitação, também, está sujeita à retratação e as
regras são idênticas às da retratação da proposta.
Feita a proposta, dada a aceitação, houve acordo, há contrato.
Se as partes estão presentes, não há dúvida alguma quanto av momento em que o contrato se consumou, pois seria aquele em que o aceito
foi proferido e ouvido pelo proponente.
O mesmo se verifica nos wntratos por telefone.
Quando, porém, o contrato é por correspondência, a questão tornase mais complexa. Chega a proposta às mãos do aceit:::rJte; a aceitaçJo pode
sair hoje das mãos do aceitante e chegar às mãos do proponente dentro Je
2, 5 ou 20 dias. Pergunta-se, então: em que dia, em que momento, o contrato se consumou?
Em primeiro lugar, convém notar, esta questãG tem um interesse
prático imenso, por isso que, durante este período, podem acontecer dezenas de fatos de profunda rep~rcussão sobre a responsabilidade que vai colbtituir-se. Pode morrer uma das partes, pode falir, pode mudar a lei, etc. I:sses
eventos repercutirão sobre a responsabilidade, conforme ela se tedta constituído antes ou depois de chegar a resposta, antes ou depois de ser si<.LJ
exp,odida.
De sorte que, determinar, no tempo, o instante em que o contrato
se formou, é um problema da maior importância prática e, portanto. de
um grande interesse técnico.
Foram propostos vários critérios a que se costuma chamar de teo
ria da emissão, teoria da expedição, teoria da recepção e teoria da cognição.
A teoria da emissão pretende que o contrato está perfeito, no
momento em que o aceitante lavra a sua resposta aceitando. Neste momento, antes que ele tenha dado qualquer destino ao papel, já o contrato
se consumou. Sustenta-se que, psicologicamente falando, neste momento
já se sente o ín idem placitum consensus, porque há duas vontades convergindo, rigorosamente, sobre o mesmo objetivo.
Psicologicamente, a teoria é certa, mas não oferece segurança prática, pois não se poderá saber com firmeza em que momento se deu esta
::~ceitação e, depois, a parte interessada teria meios e modos de antecipálo ou protraí-lo.
Por isso, a teoria da emissão não é recomendada.
A segunda teoria é a da expedição. Pretende ela que embora o
aceitante já tenha escrito a sua resposta, o contrato só fica perfeito no momento em que ele a expede. Antes disso é perfeitamente revogável, portanto, o contrato ainda não se formou. Esta teoria é a mais satisfatóría de
todas e com muita razão a adotou o legislador brasileiro. Está de acordo
com nossa compreensão das obrigações unilaterais e, de fato, deve-se reconhecer que é este o instante em que se formou o contrato, porque, quando
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duas partes estão querendo a mesma coisa e uma delas' transfere suas
respostas para o domicilio de outra, fez com que a resposta saísse de sua
esfera de declaração.
As outras duas teorias, também, são passíveis de sérias críticas.
A da recepção pretende que o momento consumativo do contrato é
aquele em que a aceitação chega às mãos do proponente e, a da cognição,
quando o proponente a abre e a conhece.
Estas teorias foram agasalhadas por juristas muito fiéis à idéia
da bilateralidade do vínculo obrigacional, em que não se pode admitir
· obrigação enquanto não houve o mútuo consenso de duas vontades, convergindo para o mesmo fim. Sustenta-se que, antes da recepção ou da cognição,
uma das partes não sabe se está contratada e, por isso, continua desvinculada
de qualquer obrigação.
Sente-se que não é improcedente, mas para o sistema ora estudado
não interessa, porque a proposta é obrigatória e as partes sabem que estão
vinculadas.
Como se deve manifestar a vontade, tanto para propor como para
aceitar?
A nossa lei admite todos os modos de manifestação da vontade.
Pode-se ter a manifestação expressa e a tácita. A expressão é aquela que
consta de uma declaração de que a parte pretende contrair aquela obrigação. Contrapõe-se à declaração tácita, em que a parte não fez declaração
alguma, mas depreende-se que sua vontade é aquela, ou de uma outra declaração feita ou do seu comportamento.
A declaração tácita de vontade traz consigo o delicado problema
do silêncio como manifestação da vontade. Àquele velho rifão, segundo
o qual, quem cala nem consente nem nega, um outro brocardo se contrapõe: qui tacet consentire videtur, quem cala, mostra que consente. Esta
questão é mais bizantina do que de grande interesse prático. Parece certo
que se pode resolver esta questão sem entrar em indagações muito profundas, valendo-nos do critério chamado da univocidade. Para que o silêncio possa significar sim ou não, é preciso que ele seja unívoco. Para interpretar-se o silêncio há uma regra: o silêncio só significa alguma coisa, quando é unívoco: quando não é unívoco, quando é equívoco, então, de nada
significa e é como se nenhuma resposta nos tivesse sido dada.
A vontade pode ser manifestada, diretamente, pelas partes, ou por
meio de um representante. Quando confiam a outrem a missão de lhes
declarar a vontade, mas este conceito de representação precisa ser fixado
com certa nitidez em nosso espírito. Quando se confia a alguém, a simples
tarefa material de manifestar vontade, não há um representante; há aquilo
que o Direito romano chama nuntius, mensageiro, que é um elemento ma-
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terial de transmissão de nosso pensamento, idêntico a uma carta ou a um
telegrama.
Só há representação, no sentido jurídico da palavra, quando se
confia a terceiros, a própria função de consentir, quer dizer, quando um
terceiro tem de fazer a declaração de vontade, de formar a vontade e não,
apenas, transmitir a vontade de outrem.
A essência da representação, portanto, está em considerar-se o
ato de vontade, em virtude do qual, se propõe ou se aceita aquilo que deveria ser realizado por intermédio de um terceiro.
A representação pode ser legal ou voluntária. Legal, quando é a própria lei que manda que uma determinada pessoa delibere por outrem. São
os casos dos representantes dos absolutamente incapazes. A representação
voluntária dá-se, quando voluntariamente, se escolhe alguma pessoa para realizar esta declaração de vontade em lugar de outra.
Via de regra, nas representações voluntárias, entre o representante e
o representado, estabelece-se um vínculo contratual, que é o mandato. Mas,
representação e mandato não são conceitos jurídicos que se confundam, embora sejam idéias que guardam uma estreita correlação.
Pode haver mandato sem representação e, hoje em dia, a dogmática é
unânime em afirmar que pode haver representação sem mandato, embora se
esteja aqui diante de uma sutileza a ser mais tarde estudada.
O certo é que a representação, a faculdade de pensar em nome de outrem é uma faculdade jurídica que se atribui a alguém por ato unilateral, embora se regulem através de um contrato as condições em que essa representação deve ser praticada.
A essência da representação é um dos mais litigiosos problemas do
direito civil e os autores discutem, até mesmo, a natureza do ato praticado
por meio de representante.
Em primeiro lugar, note-se que há duas espécies de representação:
uma representação direta e que é aquela em que o representante age em nome do representado e por conta dele.
Todas as conseqüências patrimoniais dos atos assim praticados, tanto
os benefícios, como os onerosos, passam sobre o representante e vão cair sobre o representado.
Na representação, que se chama indireta, isso não se dá. O representante age em nome próprio. É ele que se obriga, é ele que adquire, é ele que
pratica todos os atos jurídicos, estando, apenas, na obrigação de cobrir os
ônus que esses atos produziram.
No comércio, a representação indireta é comuníssima; inúmeros comerciantes agem por conta própria como representantes de outrem. Em tal
esfera se diz conta própria o que deveria dizer-se em nome próprio, mas não
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tem importância. Por conta própria, porque se obriga pessoalmente, mas em
verdade age por conta do representado e em nome próprio.
Compar<Oçe a uma casa comercial um representante e compra uma
quantidade qualquer de certa mercadoria. Nos atos que se assinam. nas duplicata<; que emitem só figura o representante: é só ele quem está em causa,
só ele que pratica o ato jurídico, só contra ele poderia ser movida uma ação.
:\penas. feito o negócio, levada a mercadoria para sua casa, está obrig:1do.
em vmude do contrato que tem com a casa do representado a lhe mand:1r a
mercadoria e a pessoa a indenizar o preço.
São dois tipos de representação, claran1ente distintos. O que o representante age em nome alheio e conta alheia e o que age em nome próprio e
conta alheia.
Em todos esses casos, como explicar o mecanismo da representação?
Há quem pretenda que o representante é um simples portador da vontade do
representado: que a vontade do representado, portanto, é a que se avença.
Essa era uma teoria muito grata aos jurisconsultos antigos, mas, evidentemente. é um artifício. A idéia que se deve sustentar, como mais plausível, é
a de que o representante, quer seja em nome próprio ou em nome alheio,
declara no contrato sua própria vontade e não a vontade de outrem que, po·
sitivamente, não se manifesta, uma vez que o representado, ao constituir um
representante, realmente abdicou de usar faculdade de enunciar a própria
Vü'1tade no contrato.
Agora, como nasce a essência da representação? Se o representado
admite que seu próprio património suporte todas as conseqüências onerosas
e perceba todas as conseqüências benéficas de certos atos jurídicos, praticados por outra pessoa que não é seu titular, esta é que é a esséncia íntima da
representação.
É este seccionamento dos dois patrimônios.
Encerre-se o tema de um assunto, que a questão da representação sugere. Um homem é representante de outro. Pode, como representante, vender um objeto a si mesmo? Ele pode imaginar que, como representante de
alguém, possa vender o objeto desse alguém, a si mesmo, como não reprcscn tan te.
É o chamado contrato consigo mesmo. Nosso código silencia a respeito do assunto. *
E válido, é possível o contrato consigo mesmo? Teoricamente, parece não haver grande objeção a fazer, mas, ponderam se é verdade que nos
contratos feitos por meio de um representante, a vontade que se obriga é a
do representante, então, não se pode falar em contrato consigo mesmo, porSe/hst contrahierem. Consulte-se, a respeito, a monografia de Max Rümelin,
Das Selbstcontrahieren des Ste/luertreters nach gemeinem Recht. Tübmgen, 1888.
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que não llaver3 convergência de vontades, sena a mesma vontade e Demogue. por exemplo. extrai de um raciocínio deste gênero a afinnação de que
o contrato consigo mesmo não ê contrato. é ato jurídico bilateral.
Para os que, todavia, pensam que, na rep~esentação, a vontade que se
obriga é a do representado. não repugnaria, teoricamente, a noção do contrato consigo mesmo.
Praticamente, o grande inconveniente destes contratvs e que se prestam a imoralidades. Aquele que contrata c;nsigo me~mo não pode estabelecer o equil!brio dos interesses econômico no ato bilarcra!. D': maneira q;ie,
um argumento de eqüidade e de interesse social faz repugnar a figura.
A tendência é proibir os contratos consigo mesmo. É. por exemplo, a
solução adotada pelo futuro código das obrigações; proibir estes contratos,
salvo quando o representado o autorize expressamente.

Capítulo XX

FORMA DOS CONTRATOS

A fonna dos contratos não é mais do que uma minúcia da fonna dos
a tos jurídicos em geral.
Convém, por isso, fazer-se uma remissão mental a tudo quanto se estuda a respeito da fonna dos atos jurídicos. É conhecida aquela diferença
entre fonnas exigidas ad solemnitatem e fonnas ad probationem, diferença
que corresponde aos casos em que, um ato, se não obedecer à forma prescrita em lei, é nulo, enquanto que, nos outros casos, apenas, não pode ser
provado.
Nestes últimos, as partes não discutem, mas estão em desacordo a
respeito de um aspecto qualquer de sua interpretação e, por isso, ninguém
poderá obter a nulidade do ato, pois a prova só é exigida para o reconhecimento do ato. Já nos primeiros, quando a fonna é substancial, exigidaad solemnitatem, a vontade e o reconhecimento comum das partes não valem,
porque, tratando-se de atos nulos, não conhecem sanatória.
Os contratos, sendo atos jurídicos bilaterais, estão dominados por
tudo que se refere à teoria geral dos atos jurídicos e modos de prová-los. Podem ser, portanto, contratos verbais ou escritos. Verbais, quando se celebram mediante declaração de vontade feita oralmente; escritos quando a declaração de vontade é feita em documento gráfico.
Os contratos escritos podem, por sua vez, ser celebrados por meio de
instrumento público ou particular. São raros os contratos em que se exige,
para a eficácia do ato, o instrumento público.
A idéia do instrumento público está intimamente ligada à constituição ou extinção de direitos reais. São contratos que têm por objeto a criação
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de uma obrigação de transferir a propriedade ou, então, a constituição de
um direito real, como sejam a hipoteca, a servidão, enfiteuse, a anticrese, o
usufruto, aqueles que exigem instrumento público, sob pena de nulidade.
Nos demais casos, os contratos podem ser celebrados por instrumentos de que nasçam obrigações de valor superior a mil cruzeiros;*a forma escrita já se torna necessária ad probationem, ou melhor, nem se pode dizer
que a forma escrita seja necessária ad probationem, apenas, nesses casos, excluída a pura prova testemunhal.
Se houver outros elementos de prova, daqueles que a lei pede e que
vão desde a confissão até às vistorias, atos em juízo, etc., a obrigação é exigível, embora não tenha havido nem mesmo um instrumento particular.
Que é instrumento público?
Instrumento público é aquele que emana de um oficial a quem confere a lei fé pública.
Os oficiais revestidos de fé pública são os escrivães, dentro do seu
ofício, os oficiais do Registro Público, e esses oficiais mais particularmente
propostos à lavratura de atos jurídicos, que são chamados oficiais de notas,
notários ou tabeliães.
Todos eles têm fé pública nas suas afirmações, quer dizer, quando
portam um ato por fé, aquele ato tem-se por provado nos limites da declaração feita pelo oficial. O fato que se estabelece é o declarado pelo oficial que
tem fé pública e não se tem outro meio de contrariar esta prova, esta declaração, senão provar, previamente, por meio de uma ação especial,**a falsidade da declaração do mesmo oficial. Não se poderia dizer que o oficial disse que as partes declararam tal coisa se trouxerem provas de que não declararam. Poder-se-ia, apenas, com esses elementos de prova, argüir de falsa a afirmação do oficial e, depois de ter-se anulado, é que se poderia entrar numa
fase probatória, em que todos os elementos de prova poderiam ser cotejados.
É o que acontece, também, com os atos sujeitos a registro.
Os atos jurídicos, praticados perante um oficial público, via de regra,
constam de instrumentos, lavrados em livros, nos seus assentos, instrumentos que têm o nome genérico de escrituras públicas. São lavrados em livros
fiscalizados pelo poder público e pela autoridade judiciária, livros que devem
obedecer a uma certa padronização legal, que são devidan1ente abertos, ruPor força da lei n9 1.768, de 18 de dezembro de 1952, foi esse valor ele·
vado para Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), que deu nova redaçiio ao art. 134,
inc. II, do Código Civil.
Aliás ação ordinária.
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bricados e encerrados, segundo as prescrições da lei própri·l, que é 1 ki dos
registres públicos. A escrituração obedece ao duplo principio da ordem cronológica e da continuidade do texto. Quer dizer que o texto nJo po.:lt lOil·
ter intervalos capazes de alterar a ordem cronológica. Constitui inegularida·
de a soluçâ"o do texto. Isto não se entende de uma maneir1 muito exat:.:: para
os livros impressos, pois entre os impressos podem ficar claros qu·~ são pr.Jprios do plano tipográfico do livro.
Dos documentos lavrados em suas próprias not<ts, forn~ct'm ...,s of1·
ciais públicos traslados, quer dizer, cópias, às quais comunicam a mt>srna :mtenticidade de sua fé pública e esses traslados é que, gera!mcnt!'. constituem o elemento probatório com que aJvogados e partes demonstram a realização do ato jurídico.
Quanto aos instrumentos particulares, não há nenhuma forma preestabelecida. A rigor, tanto é instrumento particular um contrat'J redigido sob
forma de escritura, como é sob o modelo da escritura pública, apenas com a
alteração dos dizeres característicos.
Os instrumentos particulares podem revestir a forma de carta, de ordem de serviço, de pedido ou de proposta, conforme a natureza do ato praticado e podem obedecer a uma forma teórica que, na linguagem dos advogados, se chama forma articulada.
A forma articulada é aquela em que as disposições do instrumento
estão deduzidas por artigos, parágrafos, cada um formando um todo, uma
disposição.

Os instrumentos particulares não precisam de nenhum requisito formal para produzir plena eficácia entre as partes que os assinam. Entretanto,
a lei introduz certas formalidades essenciais, quando se pretende fazer valer
a eficácia do instrumento perante terceiros.
Já não se trata, aí, de saber se as partes que contrataram se sentem
vinculadas pelo instrumento firmado. Trat:1-s~ é de ssber se este in~>trumen
to pede ser n:conhcciào por um terceiro. por J;m extrrmetts, como crümdo
2qm;c vinwlo entre as p<u te~ qt;e contrataram.
São inúmera~ as ocasiõ~ em que este efeito do contrato perante terceiros as5umc grande releván;;.ia jur•Jica. Basta que se p.: 1:;e no caso em que
uma pessoa aluga um objet0 a outra c. dep(Jis. o venó~ • um tcrceuo. Pretende-se agora, saber se. perante esta. r~rceir1 pessua que 1dquíriu o objeto,
vigonlfá ou não a locação que anterionnen te ""' e,;t~helecera.
Para que um instrumento particul,u ;,cja cap:a de produzir todos o~
seus efeitos perante pessoas que não tenham parte em sua pmduç;ü•, a lei
exige doi~ requisitos: o primeiro é que se tenham ~d ;cinnado tcstemunh:!~ ao
instrumente, testemunhas que firmam o próprio imtmmento; o <;egmdo é
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que o instrumento tenha sido levado a registro público para efeito de sua
competente transcrição.
É grande o alcance dessas duas providências. Quanto às testemunhas,
convém notar que elas não testemunham aquilo que as partes referem, mas
sim a lavratura do ato que firmam.
A exigência da assinatura de testemunhas em instrumentos particulares tem um grande valor probatório quanto à efetiva existência do ato e previne contra simulações feitas em outras circunstâncias. A mesma assinatura
das testemunhas aparece em todas as vias que, porventura tenham sido tiradas o que é importante, pois as testemunhas podem ser chamadas a depor
sobre a existência do instrumento no caso de extravio.
O registro de documentos, em registro público, é um problema que
está preso a toda uma doutrina e uma prática da publicidade dos contratos.
O segredo é necessário ao comércio e mesmo à vida civil, mas desde o momento em que um contrato quer produzir efeitos perante terceiros, deve deixar de constituir segredo dos contratantes e passar a ser algo que qualquer
membro da sociedade possa no momento em que quiser, ter notícia. Aí surge, pois, uma necessidade de segurança, uma necessidade de informação plena, que só pode ser assegurada através de um aparelhamento de publicidade.
A publicidade dos contratos é um aparelhamento muito rudimentar
e sua importância, desde o vulto, quando se chega diante da publicidade em
matéria dos direi tos reais, pois a publicidade é um dos pontos básicos da teoria dos direi tos reais.
Todo o sistema de transmissão da propriedade está sob o princípio
do registro público, e as conseqüências jurídicas que emanam da publicidade
dos direitos .reais são as mais graves, as mais consideráveis.
No tocante à doutrina dos contratos, se tem de ser mais modesto.
Pode-se resumir, em duas palavras, o grande efeito da publicidade dos contratos: segurança para as partes e publicidade em relação a terceiros. Garantir a qualquer terceiro a posse de instrumento particular, na hora em que o
desejar, e garantir as próprias partes no caso de extravio do instrumento pela
possibilidade de reconstituí-lo, mediante certidão de sua transcrição.
Um assunto de grande importância prática e que está ligado à redação dos instrumentos públicos e particulares, é aquele que diz respeito ao regime fiscal dos contratos.
Quase todo o processo econômico da circulação dos bens repercute
na vida jurídica através dos contratos. Com muíta razão, o grande jurisconsulto Carnelutti denominou sua obra sobre os contratos de Teoria da circulação dos bens, pois, realmente, nos contratos estudam-se as várias maneiras
pelas quais, a circulação dos bens é assegurada.
Ora, o Estado, para perceber os recursos com que faz frente à despesa pública, lança impostos. Os impostos são lançados em todas as fases do
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processo econômico, impostos ou taxas, mas os impostos é que interessam
mais diretamente, por isso que são eles que vão incidir sobre a circulação das
riquezas.
A lei obtém esta incidência fazendo-a recair sobre os contratos, alvos
de uma grande parte da força tributária do Estado, que se exerce sobre os
atos jurídicos, captando wna boa parte dos recursos fazendários.
Vejam-se quais os princípios mais gerais, que dominam o regime ftscal dos contratos.
Antes, porém, convém notar que o direito fiscal, quase todo inspirado em necessidades efêmeras do erário público, não é um direito tão estratificado, tão constituído, como os velhos ramos do direito privado. Isto não
quer dizer que o direito fiscal seja moderno; não. É velho como o Estado,
mas nunca permitiu, através de suas variações, uma estratificação de princípios, como os que se encontram no direito privado.
Há, entretanto, numerosas regras, mais do c,iomínio da ciência das finanças do que do domínio que nos interessa, mas crtja repercussão no ato jurídico, praticado por particulares, tem de ser considerada.
O grande princípio do imposto proporcional. Pode-se dizer que o imposto do selo, via de regra, tem como característica fundamental a proporcionalidade do tributo ao valor da operação. Tem-se o selo fixo e que, portanto, não varia em proporção com o valor dos próprios contratos mas são
exceções e para casos especiais, em que não se poderá apontar o valor, como
em alguns contratos gratuitos, embora não sejam todos.
Tem-se, por exemplo, um comodato, em que não há uma base para
fazer proporcionalidade. Já na doação, embora gratuito, é até um dos grandes prediletos do fisco, que aí faz incidir pesados tributos quando se trata de
transmissões de bens.
Nb imposto do selo proporcional, a unidade, varia de acordo com a
natureza da transação. Contratos há em que se tem o sistema da lei, que é
tomar uma base de mil cruzeiros~ considerando a fração fiscal, também corno mil cruzeiros. Mas a unidade varia conforme se trate de uma venda civil
ou mercantil. São isentos alguns contratos, como a locação de serviços, o
que se explica pela natureza não circulatória da transação.
O modo pelo qual, como advogado, se terá de proceder no cálculo da
dívida fiscal oriunda de um contrato é o mais simples: é abrir uma tabela e
ver quanto ela marca.
Não há, realmente, outra coisa a fazer, inclusive, porque, estas tabelas mudam com muita freqüência.
Existem pequenas particularidades, facilmente apreendidas e que se
relacionam com o modo de executar a selagem.
Posteriormente alterado tal critério.
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Lembrem-se alguns pontos.
Há dois modos de pagar o imposto de selo: por estampilhas e por verba. Consiste este último em verter diretamente no tesouro a quantia que deveria ser cobrada pelo selo, enquanto que no outro é a simples aposição e
inuttlização de est:unpilhas.
Hi a estampilha que se coloca e a que já vem impressa no próprio papd e cujo uso é obrigatório no foro do Distrito Federal.*
Há, além disso. toda uma teoria extremamente meticulosa da selagem e da revahdaç:To, que se justitka a fim de por o fisco ao abrigo das fraudes e, assim, as regras sobre a inutilização de estampilhas são regras sancionadi.lli, com penas severas.
A ordem em que devem ser inutilizadas deve ser a decrescente do seu
valoi. Pode-se pagar o selo, por verba, desde que passe de mil cruzeiros. Há
os casos de revalidação, casos de má selagem, uma série de outras irregularidades e, então, se requer a revalidação. Agora, um ponto mais importante, e
para o qual se precisa ter a atenção voltada é para os casos em que num só
c.1utr.:to haja dois a tos como, por exemplo, uma locação e uma fiança, pois,
nesses casos, o m1posw do selo se desdobra.
A omissão de pagamento de selo constitui fraude fiscal de graves
consequéncias. Um contrato não selado devidamente é descoberto pelo fiscal, vu até mesmo por um particular. que o relata, a título de denúncia a
uma repartição fazendária; a multa a que estão sujeitas as prutes infratórias é
a de cinco vezes o valor do selo proporcional. No caso em que as próprias
partes descubram o engano ou a falta de pagamento do imposto e oferecem
o instrumento à selagem então a multa é apenas do dobro.
Impõe-se o estudo do pré-contrato.
É muito comwn que as partes, antes de contratarem, por meio de
um instrumento detlnitivo, f:lçam um contrato preliminar. Esses contratos
prelinnnares, d.: que o nosso direito não toma um conhecimento muito
aprofundado, têm, muitas vezes, uma grande significaçã'o.
Qual~ os efeitos do contrato prévio? Podem ser resumidos nwn único: gera a obrigaçlio de pagar perdas c danos para a parte que se arrepender
ou que colocar a outra em condições de ter de arrepender-se.
MUitas vezes, nesses contratos prévios, estipula-se que o definitivo será por escritura pública; outras vezes, é a lei mesmo que faz esta exigência.
As partt!s, no seu contra tu prévio, estipulam que será por instrumento parti..:ular ou mesmo verbalmente. Fm todas essas hivóteses a consequência é
:;e:a,;re a me~ma: se não Ge celehrar, depois. por esuíiura pública, haverá per,_1:!:; c; danus.

Era na ér"'_;t.;a. rvstcriorrnrnte surrirrüdv.
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Observe-se então, um caso interessante. É uma observação teórica,
que muitas vezes produz resultados práticos. Suponha-se que alguém tem de
vender a outra pessoa um imóvel. Sabe-se que o instrumento público é necessário, mas faz-se um contrato prévio e estipula-se por instrumento parti·
cular. Nasce neste instrumento uma obrigação. Que obrigação? Do instrumento público, do defmitivo de venda, nasce a obrigação de entregar a coisa
e pagar o preço, isto é, nasce uma obrigação de dar (dandi).
Mas desse instrumento prévio, que obrigação nasce? Nasce uma obrigação de fazer ([acendi).
Pode parecer que esta observação não tem repercussão prática, que é,
apenas, um deleite teórico, mas assim não acontece. Na hora em que se tiver
de fazer valer a obrigação nascida do contrato prévio ter-se-á de lançar mão
da ação própria, que é a ação cominatória, específica das obrigações de fazer.
Onde se celebram os contratos?
Quando o contrato se faz por um instrumento público, está claro,
ele foi celebrado naquele lugar onde está instalado o juízo de notas; quando
o contrato se faz por um instrumento particular, em que ambas as partes
lançam sua assinatura, está claro o lugar do contrato é aquele onde ocorreu
esta assinatura.
Quando, entretanto, o contrato é celebrado por instrumento particular, entre ausentes, qual o lugar em que o contrato se celebrou? A questão é importante, porque locus regit actum.
A /ex loci precisa ser reconhecida, pois tem grande repercussão
no direito internacional privado. Qual o lugar? O lugar onde a proposta
foi feita e expedida, ou aquele onde a aceitação foi dada e expedida?
Não há um critério técnico que recomende uma ou outra solução; o legislador é que tem de escolher e o legislador brasileiro escolheu
o lugar de onde parte a proposta.
Façam-se algumas considerações a respeito da interpretação e da
redação dos contratos. Ainda aqui são mais considerações de ordem prática.
Quando os contratos são verbais, a sua interpretação é muito difícil. Entretanto, pode-se fixar a vontade que as partes tiveram em mente,
seja através das palavras que delas foram ouvidas por testemunhas, seja
através de atos que elas praticaram e que podem ser explicados, apenas,
à luz de certas intenções.
Um homem contrata com outro alguma coisa a respeito de um
objeto e, no dia seguinte, toma este objeto e manda-o para casa do outro
contratante. Este ato pode querer significar alguma coisa; pode permitir,
muitas vezes, a distinção entre duas espécies contratuais. Uma justificaria
a permanência da coisa em poder do dono; outra, exigiria a remessa da
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coisa para casa do outro contratante. De sorte que, palavras, atos e muitas vezes escritos, indiretamente ligados à estipulação verbal, esclarecem
a vontade das partes.
A interpretação dos contratos escritos se aproxima muito da interpretação da lei.
De fato, está-se diante de um texto e já isto configura um elemento
decisivo de analogia.
Assim como perante a lei se investiga a voluntas legis, no contrato, se investiga a voluntas contractus.
Esta similitude de objetivos acarreta, naturalmente, o emprego
de processo semelhante.
Pode-se, assim, estudar na interpretação dos contratos tudo aquilo que se pretendeu sobre a interpretação da lei, quanto aos elementos
gramatical, lógico, teleológico, sistemático, etc.
Assim como na lei se interpreta um artigo, cotejando um com o outro, no contrato se compara uma cláusula com as outras.
Observam-se, como na lei, a ratio legis e a occasio legis. Como na
lei, procura-se mais a intenção do legislador do que aquilo que se escreveu;
no contrato procura-se mais a intenção das partes.*
Há certas regras peculiares à interpretação dos contratos.
A primeira é que não se pode interpretar o contrato por analogia.
Na analogia não se descobre a vontade do legislador, porque não abrangeu
aquele caso, mas se reconstitui a vontade hipotética do legislador, a vontade que deveria ter se considerasse aquele caso, para ser coerente com o
modo por que considerou o outro.
Isto em matéria de contrato não é possível, porque se alguém quis
alugar um objeto, não se poderá deduzir que quis alugar um outro. Podese obter a interpretação ampliativa ou restritiva. Isto é outra coisa, pois
na ampliativa se descobre aquilo que o legislador quis, mas não escreveu.
Assim, num contrato, quando uma das partes diz que se despache tal mercadoria que pagará o frete na porta, depois se descobre, por exemplo, que
este frete tem de ser dividido, uma parte a ser paga na estaçã'o e outra na
porta. Pergunta-se, então, se a parte deverá pagar o frete integral? Impõe-se
afirmativa a resposta.

Tal maneira de considerar a matéria não exprimia uma constante no pensamento do Autor, como se teve ensejo a assinalar no vol. I. E certo que, quanto à von·
tade contratual, ao querer das partes, teve-se em vista o art. 85, do Código Civil, em que
concerne à lei propriamente dita, a noção tradicional desde muito sem o crédito de
outrora, pois não existe na verdade, vontade de legislador, e sim, vontade teleológica,
e, não psíquica, (cf. Papiniano fr. 219, D. 50,17).
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Outra regra peculiar à interpretação dos contratos é que jamais se
deve aceitar interpretação ampliativa, quando o contrato é gratuito, é
benefício para uma das partes. Os contratos benéficos interpretam-se restritivamente.
Quando há a mesma possibilidade de uma interpretação mais favorável ao credor e outra mais favorável ao devedor, é de boa escola admitir
a mais favorável ao devedor.
Esta é uma tendência natural dos contratos para a eqüidade.
Outro caso, muito importante, é que na interpretação de um contrato, sempre se deve repelir a interpretação contrária à boa-fé.
Quando se encontram duas interpretações, uma pode ser evidente,
pode ser a legitima, a outra pode não ser tanto, mas só a segunda está de
acordo com a boa-fé, então, se deve ficar com a segunda, pois o princípio da boa-fé domina a teoria dos contratos como um de seus Fincípios
cardiais.
Outras regras podem dizer que são comuns a toda interpretação.
Assim, quando num contrato a interpretação, de um modo o anula e de
outro não, deve-se ficar com o segundo; quando uma coisa, de um modo, pode ficar sem nenhuma eficácia prática, e, de outro lado, tem efeito,
deve-se ficar com o segundo.
Dessas regras sobre a interpretação dos contratos, pode-se tirar
outro tanto em relação à redação dos contratos.
É uma habilidade do advogado e das mais af[eciadas, saber fazer
contratos e saber redigi-los, significa saber transfundir no documento a vontade contratual*, de tal maneira que passadas as circunstâncias de hoje, qualquer pessoa que não conheceu o negócio antigo, esteja em condições de
compreender o estipulado.
Pode-se dizer que nisto está a regra suprema para quem redige
um contrato.
Quem redige um contrato deve sempre ter em mente ser possível,
a alguém, cujo conhecimento do caso não seja idêntico a quem formulou,
não entendê-lo como ficou redigido. É o que acontece, geralmente, quando as partes mesmo redigem o contrato, porque redigem sob o domínio da
ciência que possuem da tran_sação, de forma que só entende o instrumento
assim redigido, quem assistiu às conversações.
É que as partes, em geral, só querem estipular no contrato aquilo
em que não se consideram suficientemente de acordo uma com a outra.

Veja-se nota anterior e compare-se com o que então foi observado em que
concerne a vontade contratual e vontade da lei.
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Outra regra é ser unívoco. Não dizer coisas que tenham dois sentidos. Onde houver esta possibilidade cumpre evitá-la por meio de esclarecimentos adicionais
Outra regra consiste em descrever a obrigação que as partes assumem, de preferência a dar seu nomen iuris. Isto é um defeito dos advogados, que têm a tendência para substituir a descrição da obrigação pelo
nomen iuris. Em vez de dizerem que tranfira gratuitamente o imóvel de
propriedade de alguém, dizem que o tranferem em comodato, etc.
Este emprego de termos técnicos é altamente prejudicial nos contratos. Primeiro, porque não esclarece as partes, para quem o contrato é feito
e que têm de entendê-lo para cumprir a obrigação; segundo, porque é
uma regra de interpretação, a que não se deve dar muita importância ao
nomen iuris, e, sim, ao que as partes quiseram.
Outra boa regra é que se articulem os instrumentos, quer dizer
se apresentem os contratos divididos como a lei, em artigos e parágrafos,
procurando-se em cada artigo obedecer a uma certa uniformidade para
facilitar, depois, o trabalho do intérprete.
Finalmente, duas últimas regras para esclarecimento definitivo: uma,
é não usar termos técnicos e sim termos correntes. Os termos técnicos,
longe de serem precisos, são imprecisos, porque os autores variam no modo de empregá-los e as partes, que se são leigas, ainda variam mais no modo de entendê-los; outra é que deve, tanto quanto possível usar expressões gerais em vez de usar-se como gostam os advogados ingleses e americanos, uma série de palavras mais ou menos sinónimas.

Capítulo XXI

DOS EFEITOS DO CONIRATO

Do contrato nascem obrigações. Obrigações para ambas as partes,
como acontece nos contratos sinalagmáticos, ou, apenas, para uma delas,
enquanto, para a outra, nasce um direito de crédito, como nos unilaterais.
Estas obrigações, uma vez criadas pelo contrato, extinguem-se de
acordo com as normas para a extinção das obrigações em geral. Os modos
conhecidos de extinção das obrigações decidem, por conseguinte, da vida
dos contratos.
Há, porém, alguns casos, em que uma obrigação desaparece, não
por um fato a ela pertinente, mas por um fato relativo ao próprio contrato,
quer dizer, as partes que se haviam vinculado contratualmente se desvinculam e, desaparecendo entre elas a relação contratual, morre para ambas qualquer obrigação que, porventura, houvesse resultado.
São esses casos, em que o vfuculo contratual se desfaz, que serão
examinados.
Note-se, porém, que há casos peculiares a determinados contratos,
e, outros, pelo contrário, que se aplicam à generalidade. Um mandato,
uma compra e venda, um seguro, uma edição, são contratos que têm seus
próprios casos de extinção, quer dizer, não podem ser dissolvidos sem se
verificarem certas situações a eles peculiares. Há, porém, certas normas
gerais, que se há de considerar e que não se referem a qualquer destes
contratos em particular, mas podem ser aplicadas a todos os contratos.
O primeiro, caso que se deve referir, embora sem aprofundar desde
já o seu estudo, mas por amor à clareza, é o distrato. As partes que, volun-
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tariamente, criam entre si um vínculo contratual, podem, pela força da
mesma vontade, desfazê-lo, e, com isso, destroem as obrigações recíprocas,
exoneram-~>e de seus deveres contratuais, tornam-se, novamente, estranhas
uma a outra, sem que qualquer pretensão se possa fundar naquele vínculo
contraído e que, depois, se desfez.
O distrato, também chamado mútuo dissenso, nada mais é do
que um contrato, somente não com o objetivo de fazer nascer obrigação. É
um contrato com o objetivo de extingui-la; é aquilo que se chama contrato
liberatório.
Outro caso, em que o contrato se rompe, é o da exceptio itwdimpleti
contractus. Refere-se, esta, ao contrato bilateral, exclusivamente.
Nos contratos bilaterais, como se sabe, as obrigações são recíprocas
entre as partes, reconhecendo, cada uma delas, que o seu interesse em se
obrigar está na expectativa de que a outra parte cumpra em seu favor
uma obrigação. Pode, portanto, acontecer que no contrato sinalagmático,
uma das partes não cumpra a obrigação que assumira e, então, deve-se
ver qual a conduta da outra parte.
A primeira solução, que mais logicamente se depararia, era a de
que a parte contrária não ficasse exonerada de sua própria obrigação; tivesse de cumpri-la e, ao mesmo tempo, tivesse ação contra a outra parte,
para exigir perdas e danos decorrentes do inadimplemento. É o que a
lógica mais estrita nos ditaria e era, até mesmo, como se entendiam as
coisas dentro do puro Direito romano. Aí, o não cumprimento de uma
obrigação determinava, da parte contrária, o direito de demandar perdas
e danos, mas não a exoneração de cumprir, ela própria, a prestação a que
se obrigara.
Entretanto, desde cedo se sentiu que esta solução lógica contrariava fortemente a eqüidade e o próprio interesse que preside ao funcionamento dos contratos. Se uma das partes só consente em assumir uma obrigação, porque espera que a outra parte assuma, por sua vez, uma outra em seu
favor, nada mais justo do que permitir que uma das partes, diante do inadimplemento da outra, recuse, por sua vez, implemento à sua própria
obrigação.
Nisto está a exceptio inadimpleti contractus, quer dizer, a faculdade que tem uma das partes de recusar-se a cumprir a obrigação, quando a parte contrária, por sua vez, à sua não deu cumprimento.
Veja-se como funciona esta importante exceptio, à qual se fazem
constantes apelos na prática forense e na dos negócios.
Nos contratos bilaterais se têm sempre dois credores e dois devedores, pois que as prestações são recíprocas. Algumas vezes as prestações
que as partes se devem são simultâneas: no mesmo instante em que uma
das partes entrega a coisa, a outra entrega o preço; no mesmo instante
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em que se presta um serviço recebe-se o pagamento e, nesses casos, a oposição da exceptio é mesmo impossível.
A simultaneidade dos dois atos logo dá a perceber se a parte contrária vai ou não cumprir a sua obrigação e, portanto, recusa ou não uma das
partes.
Outras vezes, pelo contrário, as prestações são sucessivas; uma delas
se cumpre antes da outra. É o que acontece, via de regra, nas vendas, especialmente nas vendas mercantis. Aí, então, é que se tem de ver como se
opõe a exceptio entre as partes.
Examinem-se duas hipóteses. A primeira é a de que a reclamação
parte daquele que devia fazer a prestação em primeiro lugar. Se, porventura, aquele que devia fazer tal prestação, em primeiro lugar, mover uma ação
contra o outro contratante para exigir dele a prestação que deve e que é
a segunda, é claro que a exceção se opera com toda a simplicidade nos termos desta resposta: cumpra primeiro sua obrigação, pois enquanto não
for cumprida não serei obrigado a cumprir a minha. Este caso é o mais
simples da oposição da exceptio.
A segunda hipótese é o caso mais delicado, ocorrendo o oposto.
É quando a parte que teria de cumprir sua obrigação em segundo lugar, demanda a outra para que cumpra a sua, aquela que lhe cabe.
Que solução se deve dar neste caso?
É admissível que a parte contrária, demandada, seja sempre obrigada a cumprir sua prestação, uma vez que, na ordem de execução do contrato é quem tem a prioridade de execução?
O problema é interessante, porque, muitas vezes, tanto na vida civil como na comercial, se dispõe de meios de perceber, com antecipação
que a parte contrária (cuja obrigação é a segunda) vai fugir ao cumprimento de seus compromissos e, por isso, se trata de atrasar a própria obrigação (que é a primeira).
Alguém, por exemplo, tem de entregar um bem móvel a um adquirente, mas já está informado de que este adquirente está insolvente, de
que não está satisfazendo seus compromissos na praça, e, então, deve-se
perguntar: deve este alguém fazer a sua prestação, embora já esteja certo,
ou pelo menos, fortemente capacitado de que o adquirente vai se recusar
ao cumprimento da sua?
Admitia-se que, nestes casos, tem aquele que devia satisfazer a
obrigação, em primeiro lugar, o direito de retê-la até que o outro dê caução
de que está em condições de cumprir a que lhe toca.
Esta caução pode consistir numa caução real ou numa caução
fidejussória.
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A caução fidejussória por excelência, é a fiança, a garantia pessoal,
dada por alguém, ao lado do credor principal e que, então tranqüiliza a
parte contrária e esta cumprir a própria obrigação.
A caução real é um modo ainda mais eficiente. Consiste, por exemplo, no depósito do preço ou no oferecimento de qualquer espécie de garantia real, para atender àquela obrigação. Enquanto a caução não for dada,
está a parte que devia satisfazer a obrigação em primeiro lugar autorizada
a reter sua prestação, sem incorrer, por isso, na condição de inadimplemento.
Aí se tem a teoria da exceção de contratos não cumpridos.
Mencionem-se agora, alguns dos seus aspectos particulares. Em primeiro lugar, verificar se ela só pode ser oposta entre as partes, ou se pode
ser oposta, até mesmo, entre um dos contratantes e os sucessores do outro, ou, ainda, entre os sucessores de ambos os contrantantes.
A questão tem sido discutida, muitas vezes, mas a própria natureza da exceção está mostrando do que ela é possível, não só entre os que contrataram como entre aqueles que os sucedem no vínculo obrigacional.
De fato, o que se resguarda com esta exceção é o próprio caráter sinalagmático dos contratos, é o seu próprio equihbrio contratual. Como se sabe
que uma das prestações é a causa do interesse da outra. não se tem que
negar o direito de não cumprir a prestação, diante do inadimplemento
de uma das partes, aos que sucederam os primitivos contratantes, universal ou particularmente. no vínculo contratual.
Outro ponto importante a observar, é que a exceção de ínadimplemento só se pode verificar entre a prestação e a contraprcstação. no seio
do mesmo contrato.
Estabelecem-se entre duas pessoas interessadas várias obrigações
contratuais. como. por exemplo, quando se vendem a uma pessoa vários
objetos em contratos diferentes, em que só é possível aplicar a exceptio
entre um objeto e o preço que lhe corresponde. Não se pode, por exern·
pio. tendo vendido urna casa por c:m preço e trocado um automóvel por
outro automóvel, reter o preço que se devia pagar pela ca~J. ~mhora c;ta
reiaçfío contri.ltual seja simultânea. pele: f2to do não cumprimento da p:tr·
te que Jcv:a entregar um automóveL A exceção de inadimplemento é
própria de cada contrato, isoladamente. e não pode alguém prevalecer·
"" dela para recusar o cumprimento de um c~ontrato distinto.
Outro ponto importante é o que diz respeito ao ônus da prova do
m:ldimplemento. Há um princípio que diz que reu~ in cxcipwndo fit actor,
isto t, o réu. quapdo apresenta uma exceção, comporta-se como autor.
O autor, aquele que propõe a demanda, tem de fazer a prova daquilo
que alega. de modo que. quando o réu opõe uma exccção, ele tem de se
portar CGtno autor. e tem de fazer prova do que alega na exceção.
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Esta era a solução mais ortodoxa, mas, hoje em dia, o ponto de
vista que prevalece é outro, sabiamente explicado e defendido por Giorgi,
em sua Obrigazioni. Mostra, Giorgio, que não deve alguém prevalecer da
regra reus in excipiendo fit actor, e sim do princípio geral sobre o ônus
da prova nas obrigações.
Sabe-se que, nas obrigações, quem tem de fazer prova da quitação
é aquele que pagou, posto que está provada, a existência da obrigação.
Ora, a obrigação, no caso que interessa, prova-se com o contrato, pois desde que este dá entrada em juízo, evidentemente, o contrato está inadimplente. Na demanda está provado que cada uma das partes tinha uma
obrigação determinada. Se uma delas declara que a parte contrária não cumpriu sua obrigação, não tem de fazer prova nenhuma desta alegação, pois,
como credora que é da obrigação, apenas tem de mostrar que a outra
parte a assumiu e isto mostra muito bem o contrato. A parte contrária,
demandada, é que tem de mostrar que cumpriu a obrigação assumida,
se quiser dela exonerar-se.
De modo que a ela é que incumbe o ônus da prova, capaz de exonerá-la da exceptio.
Pode, porém, tratar-se daquela outra hipótese em que a demanda
é proposta pela parte que devia cumprir a obrigação em segundo lugar e
a exceção vai ser apresentada pela parte que devia cumprir a obrigação
em primeiro lugar, justamente com base na alegação de que faltam meios
à parte que devia cumprir em segundo lugar para satisfazer o seu débito.
Agora, é claro, que o ânus da prova recai sobre quem diz que a parte contrária não dispõe desses meios. Não se pode fazer tais alegações, gratuitamente, e lançar sobre a parte contrária, desde logo, o tremendo ônus
de oferecer a caução.
Trate-se, agora, da cláusula resolutiva tácita.
A cláusula resolutiva tácita refere-se, também aos contratos bilaterais.
Pode acontecer que uma das partes, ohrig&da por contrato bilateral,
deixe de satisfazer sua prestação, torne-se irndimpleme. Qual a conduta
da parte contrária? Pode, imediatamente. ex1gir que :J. píestação seja cumprida, ou, então, que se liquidern as perdas e danos. Está-se, portanto,
diante de um caso de lesão de direito, diante de urn simples caso de responsabilidade contratual.
Podem-se, entretanto, imaginar duas hipóteses. A primeira é a de
que a parte lesada com o madimplemento queira insistir na prestação
ou pelo equivalente dela em perdas e danos. A segunua, é que a parte
lesada prefira, simplesmente, desembaraçar-se do contrato, rescindindo-o
e pedir perdas e d:mos, apenas por esta rescisão, perdas c danos que se

192

PROGRAMA DE DIREITO CIVIL

liquidam segundo um critério diverso, já que, também, se exonera de sua
prestação.
Esta segunda hipótese, em que a parte trata de desfazer o vínculo
contratual, é que se denomina cláusula resolutiva tácita.
A cláusula resolutiva tácita não tem sua origem no Direito romano,
que a desconheceu por completo. No Direito romano, o que havia era
aquela primeira solução: prestar e pedir. É verdade que havia, em alguns
casos, remédios que sugerem alguma semelhança com tal cláusula, mas,
se observados de perto, se diferenciam completamente.
É .o caso, por exemplo, dos contratos inominados, em que se concediam duas ações: ou a ação chamada pelos romanos de praescriptis verbis,
com a qual se reclamava a prestação a que a parte contrária se obrigara e
ainda não cumpriria, ou, então, a condicio para reaver a prestação que já
se fizera, diante do inadimplemento da parte contrária. Este último caso é
como se fosse um pagamento indébito e a condicio movia-se para repeti-lo.
Entretanto, está-se vendo que, nesta condicio se trata, apenas, de
evitar o enriquecimento ilícito da parte contrária, nada tendo de comum
com a cláusula resolutuva tácita. Nesta destroi-se o vínculo obrigacional,
não se satisfazendo com a reparação de parte inadimplente. Move-se a
ação para exoneração dos próprios deveres. O que o Direito romano tinha muito semelhante à cláusula resolutiva tácita é o que se chama cláusula resolutiva expressa e se chamava pacto comissário.
O pacto comissário nada mais era do que uma cláusula, introduzida
no contrato, pela qual ficava estabelecido que, se uma das partes deixasse
de cumprir sua obrigação, a outra ficava, ipso jure, exonerada da sua.
Tinha-se, então, como c~acterística a natureza expressa do pactuado.
A cláusula resolutiva tácita, no direito de hoje, difere fundamentalmente deste pacto comissário em dois pontos: o primeiro, e que não é
expressa, decorre de ser criada pela lei e não pela vontade dos contratantes; o segundo, é que ela não opera ipso iure; só opera por sentença. Na cláusula resolutiva expressa, a parte se considera, automaticamente, desligada
do seu compromisso; na cláusula resolutiva tácita, não se pode considerar,
automaticamente, desligada pois tem de mover uma ação rescisória do contrato para, em virtude da sentença do juiz, se considerar defmitivamente absolvida de seus deveres contratuais. Diz-se então que a cláusula resolutiva expressa, como o Direito romano a conheceu e que o direitomodernotambémconheceu, era, em primeiro lugar, sempre declarada pelas partes, e em segundo lugar, operava ipso iure, enquanto a cláusula resolutiva tácita, que nosso
direito moderno conhece e que o romano não conheceu, não é estipulada
pelas partes; é estipulada pela própria lei e só opera seus efeitos dissolventes
do vínculo, graças a uma sentença do juiz.
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Note-se mais que a cláusula resolutiva tácita teve sua origem no dneito
costumeiro francês. Daí passou tal clássica por via da obra de Potlüer
para n Código Napoleônico, como acontece com tantos institutos jurí·
dicos do direito continental europeu.
A princípio era um simples pacto comissário, que não operava
ipsu iure, que operava ope iuris. De uma certa época em diante, até mesmo
quando não se escrevia, entendia-se que as partes tinham convencionado,
p:.tssando-se a subentender esta clausula e era necessário. quando se queria
afastá-la, dizer expressamente que não havia o pacto.
Mais adiante, isto que se tomara um uso, ganhou praça definitiva,
passando a ser obrigatório por força de lei.
Assim, é que se conduziu, gradualmente, a cláusula resolutiva tácita,
que é das instituições mais características da teoria dos contratos.
Veja-se, agora, alguma coisa a respeito dos efeitos da cláusula resolu ti va tácita.
Quando um contrato vem a ser rescindido, por força da cláusula
resolutiva tácita, o efeito é um verdadeiro repristinamento. As coisas devem
ser repostas no estado em que se encontravam. Quando, durante esta fase intermediária que se compreende entre a estipulação e a rescisão, por força da
cláusula resolutiva tácita, foram percebidos frutos, os frutos se devolvem.
Quando forem frutos e benfeitorias, as benfeitorias se indenizam e tudo
deve ser devolvido ao estado em que anteriormente se encontrava.
Uma dificuldade, porém, surge com relação ao ato praticado perante terceiros - medio tempore - nesta fase, entre a estipulação do contrato e sua rescisão. Imagine-se a venda de um prédio, convencionando-se
que o preço será pago daqui a um ano e o prédio, entretanto, será desde
já entregue. Daqui a um ano, o comprador não paga o preço e, por força
da cláusula resolutiva tácita, rescinde-se a venda. Quer dizer que os frutos,
o prédio e as benfeitorias têm de ser devolvidos, mas se durante aquele
período de um ano, atos tiverem sido praticados em benefício de terceiros, como resolver? Fazendo uma distinção entre atos, que são puros atos
de administração e atos, que são verdadeiramente, de disposição.
Os atos de administração, praticados em benefício de terceiros
devem ser mantidos.
Isto se justifica, observando-se em primeiro lugar, um argumento
de eqüidade. Não é concebível que, durante aquele ano, o imóvel ficasse
sem administração, alguém o teria de administrar, fosse o comprador, depois, desapossado dele, fosse o vendedor, caso nenhum contrato tivesse
sifo feito e, portanto, atos de administração se fariam e não se vê por que
razão se haveria de anulá-los. Se nesses atos não havia nenhum dolo, se
são legítimos, terão de ser mantidos.
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Isto, porém, é uma explicação em face da eqüidade, não é uma
explicação dogmática.
Giorgi propõe uma explicação que é, realmente, muito aceitável:
pode-se imaginar, aí, um verdadeiro mandato tácito.
Durante o período em que o imóvel pe11JW1ece nas mãos do comprador até à execução do contrato, o adquirente administra o im6vel como
se fosse um verdadeiro mandatário do vendedor.
Todos os atos de administração são válidos e vão repercutir no
patrimônio do vendedor, quer sejam atos favoráveis, quer sejam atós que
o empobreçam.
Para os atos de disposição, nosso critério tem que ser diverso. Em
face de uma realienação da coisa, da constituição da hipoteca, da anticr~se, de servidão, de um destes direitos que, por acaso, o comprador tivesse criado e que, de repente, se encontra diante desta situação grave:
a rescisão do contrato por força da cláusula resolutiva tácita.
Que dizer desses atas de disposição?
Aplica-se, aqui, o que se estudou a respeito da teoria da condição
resolutiva, isto é, verificando-se a condição, resolve-5e o ato jurídico e
tudo aquilo que se fez durante o período de vigência, se invalida.
Se, durante aquele período que medeia entre a estipulação e a
rescisão, por· força da cláusula resolutiva tácita, for constituída hipoteca,
servidão, atos de alienação, sobrevindo a rescisão do contrato, todos esses
direitos se dissolvem, caem no nada por força da mesma resolução.

Capítulo XXII

EFEITOS DO CONTRATO

Continuação
Serão a seguir estudados dois outros efeitos do contrato: a garantia
pela evicção e a garantia pelo vício oculto.
Comece-se pela garantia de evicção. Há contratos que têm por objetivo transferir o domínio, a posse ou o uso de uma coisa. Como objetivo e
não como efeito, pois, do contrato, nasce como único efeito, a obrigação,
mas desde que esta obrigação seja a da entrega da coisa, da translação do
dommio, ou do uso das coisas, pode-se dizer que este último é o objetivo
de tal contrato.
Esses contratos são, por exemplo, a compra e venda, a locação, a
doação e um sem-número de outros, típicos ou atípicos, que objetivam
aquele resultado.
Em todos esses contratos pode ocorrer aquilo que se chama a evicção de direitos.
Que é a evicção de direito?
Comece-se por formar uma noção, depois se chegará a uma defmiçã'o
mais precisa.
Para alguém transmitir a outrem um direito, é condição preliminar,
indispensável, que o possua. Se o direito que se tem sobre um objeto, está
sujeito a uma limitação qualquer, só se pode transmitir este direito com a
mesma limitaçã'o, pois, de outro modo, se transmitiria mais do que aquilo
que se possuía e além das possibilidades do título que se tem.
Ora, pode acontecer que, por força de um destes contratos que objetivam a transferência do domínio ou do uso da coisa, vise alguém a adquirir
um objeto, um bem e, passado algum tempo, um terceiro, estranho ao con-
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trato que se celebrou, vem reclamar a coisa e provar que tem sobre ela direitos anteriores à alienação efetuada.
Que acontece?
Tendo este alguém, efetivamente direito, faz valer o mesmo e sendo
direitos reais, quer dizer, direitos que acompanham a coisa, o adquirente vai
perdê-la, tornando-se, assim, evicto o contrato que tinha celebrado com o
alienante.
Dá-se, aí, a evicção de direitos, quer dizer, alguém, por um fato jurídico anterior ao contrato em causa, era proprietário ou tinha um direito real
qualquer sobre a coisa e, em momento posterior ao contrato, vem fazer valer
o seu direito, destruindo dessa forma a eficácia do contrato translativo que
se operara.
Precisa-se, então, saber quem cobre este risco, quem defende desta
eventualidade, que torna o contrato ruinoso, porque, via de regra, o preço
já foi pago, as contraprestações já foram cumpridas, etc., etc.
Essa obrigação de cobrir o risco da evicção é do alienante e constitui
entre nós um dos efeitos precípuos dos contratos onerosos.
Os autores estrangeiros, em geral, tratam da evicção a propósito da
compra e venda, tanto assim que onde se encontra um estudo desenvolvido
dela é nas monografias sobre a compra e venda ou na parte dos tratados,
reservada ao estudo destes contratos.
Quando alguém é desapossado do objeto que adquiriu em virtude de
um contrato, precisa-se indagar em que condições se verificou a perda do
objeto para saber-se se houve evicção, com todas suas conseqüências, ou se,
pelo contrário, apenas sofreu um prejuízo que o alienante não tem obrigação de garantir.
De fato, foi a propósito da compra e venda que a noção de evicção
e sua proteção jurídica se desenvolveram, porém compreende-se que não há
nesta proteção nenhuma particularidade do contrato de compra e venda,
pois isso se justifica, igualmente, em todos os contratos onerosos que
têm por objetivo a transferência da propriedade, da posse e do uso. Daí, ter
o nosso legislador transferido o estudo da evicção para a teoria geral dos
contratos.
Vejam-se quais os requisitos legais para que se possa falar em evicção
de direitos e invocar, por conseguinte, a responsabilidade do alienante. claro que nem toda perda da coisa constitui uma evicção.

:e

O primeiro requisito para que haja evicção é que tenha havido, efetivamente, perda da coisa para o evicto. preciso que a coisa tenha desaparecido, que alguém tenha logrado subtrair o bem do poder do adquirente. Sem isso não se pode falar em evicção; não se pode falar em evicção para outros tipos de prejuízo.

:e
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Em segundo lugar, é necessano que o evicto tenha perdido a coisa
em razão de uma sentença já passado em julgado. Se a coisa foi retirada
pela força física, apossando-se dela o reclamante, que se chama de evincente, ainda não se pode dizer que houve evicção e que se pode ir, portanto,
constranger o alienante a garanti-la. Existe já um estado de litígio sobre a
coisa, mas ainda nenhuma sentença acertou se, efetivamente, a coisa se
perdeu para o evicto por ser procedente a reclamação do evincente.
Enquanto não houver sentença, reconhecendo o direito do evincente, não se preencheu o segundo requisito.
O terceiro requisito da evicção, é que ela se prenda a fato anterior ao
contrato entre o adquirente e o alienante.
Para que haja evicção, é preciso que o fato jurídico, reconhecido na
sentença e que determinou a perda do bem, seja um fato anterior ao contrato de que resultou a alienação da coisa. Sendo fato posterior, qualquer que
seja sua natureza, não se está diante de evicção, está-se diante de uma figura
jurídica diversa e as conseqüências de uma tal perda podem variar, conforme
a maneira por que ela for apresentada. Assim, se se comprar um imóvel e depois verifica-se que este imóvel foi desapropriado, para verificar se houve
evicção ou não, terá de ver-se se o decreto de desapropriação foi anterior ou
posterior ao contrato translativo de domínio.
O quarto requisito, essencial para que haja evicção, é que o evincente tenha logrado êxito na sua demanda, apesar da defesa feita pelo próprio alienante.
Compreenda-se bem este requisito.
Todas as vezes em que alguém reclamar um objeto pertencente a
outrem por força de um certo contrato, está-se obrigando a chamar o alienante, de quem se houve o objeto, para vir defender direito do adquirente, sob pena de ficar ele exonerado da sua responsabilidade pela evicção. Esta chamada do alienante faz-se através daquilo que, no direito judiciário, se chama
chamamento à autoria.
Percebe-se, imediatamente, que se aquela ação for vitoriosa, perderse-á o imóvel, e o alienante, de quem se adquiriu, tem que responder pela evicção. Então o primeiro dever é, nos próprios autos do processo em que alguém
figura como réu, chamar à autoria o alienante, para que ele venha tomar
posição de réu e conduzir, dali em diante, o processo, produzindo toda a
defesa necessária à preservação do direito do adquirente.
Pode-se, também, acompanhar o processo, que assume assim uma
verdadeira comunhão de interesses entre o réu primitivamente citado e o
alienante, mas é do chamado à autoria a responsabilidade da defesa.
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Se não tiver-se chamado à autoria, o alienante, com isso será ele
exonerado pela garantia da evicção. natural; não se compreende que ele
fosse obrigado a cobrir um prejuízo que, talvez, estivesse em condições
de evitar, se fosse chamado, pois poderia produzir provas só dele conhecidas. Sem este requisito, não se pode falar em evicção dos direitos.

e

Vê-se pela enumeração desses requisitos, que ficam excluídas dos
casos de evicção numerosas hipóteses de perda da coisa e que com ela se
poderia assemelhar.
Quando a coisa é furtada, quando é reclamada extrajudicialmente,
quando alguém, dizendo-se dono, se apossa dela pela força física, quando
a obtém em conseqüência de uma provisão administrativa, em nenhum
destes casos há evicção, porque falta uma das características essenciais; a
produção de uma sentença por força da qual a evicção se consumou. Igualmente, devem-se afastar dos casos de evicção aquelas reclamações, até mesmo
judicialmente decretadas, mas relativas à coisa que o adquirente sabia ser
alheia, sabia não pertencer ao alienante ou ser manifestamente litigiosa.
Se alguém compra uma coisa a non domino, ou se a compra, sabendo-a litigiosa, não se pode pensar em evicção, pois a evicção ocorre em
circunstâncias que explicam a proteção da lei ao adquirente de boa-fé e
não há boa-fé nesses casos, não havendo necessidade da proteção da lei.
A responsabilidade do alienante pela evicção de direitos pode-se
decompor em três verbas.
A primeira obrigação do alienante, se a coisa está perdida para o
evicto, é restituir o preço que por ela recebeu.
A segunda é indenizar o evicto por todos os frutos que, porventura,
tenha sido obrigado a restituir. Sabe-se que se restituir-se uma coisa, diante
de uma reivindicação ou de uma punição contratual, muitas vezes, somos
forçados a restituir os frutos recebidos durante o período de posse, mas
esses frutos que se têm de restituir em espécie ou em dinheiro, terão de ser
indenizados.
A terceira obrigação, a mais lata, abrange todos os prejuízos causados ao evicto pela evicção, inclusive despesas contratuais, os gastos relativos à evicção, despesas com a defesa em justiça, e, de um modo geral, o lucro cessante, em conseqüência da procedência da reclamação.
A indenização devida pelo alienante ao evicto é, portanto, a mais
ampla que se possa imaginar.
Note-se, desde logo, que, até mesmo quando a coisaevicta se tenha deteriorado nas mãos do evicto, nenhuma redução se faz na responsabilidade
do alienante.
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Um imóvel, comprado por 100 milhões de cruzeiros e que, ao se verificar a evicção, não valerá senão 20 ou 30 milhões, nem por isso deixa de
obrigar o alienante a restituir os 100 milhões que por ele recebeu.
Há casos, é verdade, em que a redução pode interessar e um deles é o
da redução feita em benefício do evicto, como, por exemplo, é o bem em
causa é uma pedreira. Aí, durante o tempo decorrido, já o evicto explorou
uma parte dela, de modo que esta deterioração nada mais é do que a consumação da coisa pelo próprio evicto e deve ser levada em conta no momento
de se estabelecer a verba de restituição, pois é vantajosa para o evicto.
Um caso extremamente delicado é o das benfeitorias.
O que torna difícil esta matéria é a sutileza das relações entre o evicto e o evincente, a propósito das benfeitorias que se tenham feito. Suponhase que o bem seja um imóvel e que o evicto fez nele diversas benfeitorias. O
evincente, quando reclamar a coisa, tem de tomar em relação às benfeitorias
uma série de providências. Há casos em que terá de indenizá-las; há casos em
que autorizará o possuidor da coisa, no caso o evicto, a levantá-las; há casos
em que se beneficiará com elas, não terá obrigação de oferecer nenhuma in·
denização.
Tudo isto está ligado à boa ou à má-fé do possuidor.
Podem-se formular certas regras em relação às obrigações do alienante. Assim, deve-se verificar, primeiro, se as benfeitorias foram feitas pelo
alienante e se, no momento da evicção, foram pagas ao evicto pelo evincente. Isto tem de ser abatido no encontro das prestações.
Suponha-se, por exemplo, que o alienante faz no prédio várias benfeitorias. A evicção não se passa com ele; passa-se com o evicto. De maneira
que o evincente, na hora em que o prédio lhe é entregue, paga as benfeitorias ao evicto.
Entretanto, o evicto que recebe esta importância, não foi o autor das
benfeitorias, sendo estas feitas pelo alienante e, então, ao estipularmos a indenização que o alienante tem que pagar ao evicto, abate-se o valor das benfeitorias já pagas.
Outra hipótese, é aquela em que as benfeitorias tenham sido feitas
pelo próprio evicto. Se as benfeitorias foram feitas pelo próprio evicto, e se
o evincente as pagou, nenhuma questão. Pode, porém, acontecer que o evincente não as tenha pago, porque são benfeitorias feitas depois de iniciada a
evicção, quando o evicto já estava, portanto, de má-fé e não pode se beneficiar das benfeitorias.
Nesses casos, em que as benfeitorias feitas pelo evicto não foram pagas pelo evincente, entende-se que devem ser indenizadas pelo alienante,
pois cobre aquilo que o evicto pagou, porque se considerava dono da coisa.
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As partes no contrato podem fazer um pacto, que se chama de non

praestanda evictione. Visa este pacto, como o nome está dizendo, excluir o
alienante da obrigação de garantir a evicção de direitos.
Não há dúvida de que este pacto é ad.rnissível.
NingJém encontrará uma razão de moralidade ou de ordem pública
para reputá-lo condenável, mas, bem entendido, se sua convenção se fizer
dentro de certos limites preestabelecidos.
Pode acontecer que o evicto conheça o risco que corre, por saber a
coisa litigiosa ou por ter dúvidas a respeito da possibilidade de uma reclama·

ção.
Uma coisa ainda não é litigiosa, porque ainda não se travou a respeito dela nenhuma contenda judiciária, mas o evicto sabe que, possivelmente,
alguém a reclamará um dia, em face dos antecedentes na história do títuio.
Na compra de uma propriedade, por exemplo, verifica-se uma interrupção
na cadeia dos títulos e que, com aquela interrupção, coincide o inventário
de alguém que arrolou aquele bem e, depois, não teve prosseguimento, etc.
Quer dizer, recolhem-se, do exame do caso, certos elementos de suspeita
quanto ao risco.
Não obstante, formando-se o pacto de non praestanda evictionP, não
há dúvida de que, embora a evicção venha a ocorrer, a nenhuma indenização
tem direito o evicto.
Isto ocorre, porque, formando-se aquele pacto, transforma-se o ~.:on
trato de comutativo em aleatório. Comprou-se uma coisa incerta, quer dizer, a respeito de cuja situaçã'o jurídica reinava incerteza. Assim, o pacto é
perfeitamente admissível.
A questão, porém, é mais delicada, quando o pacto de non praestanda evictione foi formado sem que nenhuma espécie de risco fosse conhecida
do comprador.
Deve-se perguntar se o comprador, assumindo totalmente o risco,
converte também o contrato de comutativo em aleatório. A soluçã'o preferida pela lei a que é, realmente, a mais justa, é agora em sentido negativo. Se
foi convencionada a exclusã'o pela evicção, a única hipótese que se verifica é
a diminuição da responsabilidade do alienante.
Em vez daquelas três verbas, da restituição do preço, indenização dos
frutos e dos prejuízos, só ficará obrigado, o alienante, à restituição do preço,
porque, do contrário, se entenderá que este preço, por ele pactuado e
em seu poder, constitui um verdadeiro emiquecimento ilícito.
Aí se tem toda a parte relativa à evicção total.
Considere-se, entretanto, que pode acontecer um caso da evicção:
a evic.,:ão parcial.
Nas coisas coletivas a evicção parcial se apresenta com muita pa::tícularidadc. Vende-se um rebanho e, depois, alguém vende uma parte dele,
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vende-se um imóvel e um estranho vem se declarar dono, não do imóvel, mas
de uma cota de seu todo.
S:Io casos de evicção parcial.
Vejam-se as regras para a evicção parcial.
Se a coisa é, naturalmente divisível, de modo tal, que se possa separar a parte não evicta e considerar a parte evicta como um todo, aplicam-se
as regras da evicção total. Quando, porém, esta divisão não é possível, ou
por contrariar a própria natureza física, ou a natureza jurídica da prestação,
então, se admite outra teoria e se examina se a parte evicta é ou não consideráveL Para ü,xar o aue é considerável ou não considerável só se pode recorrer
ao arbítrio prudente do jut~. que completa, como se sabe, a norma jurídica,
introduzindo nela uma certa elasticidade.
Quando a evicção é de parte considerável, dá-se ao evict0 uma opção:
ou ele rescinde todo o contrato devolvendo ao alienante a parte não evicta e
pede, então, uma indenização compieta como se tivesse havido evicção total,
ou, então, aceita a cmsa dinnnuída do seu valor em conseqüência da evicção
e, 3penas. pede um ab3ti.rnento no preço que pagou.
Tem ele, para isso, a ação quanti minoris, que, hoje em dia, a ciência
de processo chama estimatória. Graçr.s a ela, avalia-se o novo valor da coisa
em face da redução sofrida e tomando como base do cálculo o valor da coisa. ao tempo em que ela se avençou. Então, feito aquele abatimento, e, como é natural, a devolução da parte abatida, compôs-se a garar1tia da evicção.
Agora, o estudo da garantia do vício oculto.
É matéria muito afim da garantia pela evicção e de origem muito Interessante no Direito romano. Estes casos de evicção e de vício oculto são
alguns dos raros institutos jurídicos que foram introduzidos no direito honorário, por aquela pequena magistratura que se chamou os aediles.
A edilidade cu rui era uma magistratura que resolvia, apenas, contendas de mercado e, nestas contendas, é que surgiram pela primeira vez estas
demandas que, depois, frutificaram de urna maneira definitiva através da
evicção e do VICIO oculto.
Que é vício oculto? Como o nome está indicando, é aquele que não
se percebe à píimeira vista; é aquele que pela inspeção externa não se reconhece.
De maneira que se opõem vícios ocultos a vícios aparentes.
Um móvel, uma máquina, uma construção, podem apresentar vícios
ocultos, corno sejam os de solidez, os de funcionamento, enfim todos aqueles que só depois de um certo uso, embora uso imediato, se patenteiem.
Para esses vícios ocultos se admitiu, nos contratos, que fique concedido à
parte que recebeu a coisa, um prazo para devolvê-la, se nela descobrir um
vício oculto.
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As características, os requisitos do vício oculto são os seguintes: é
preciso que esse vício torne a coisa imprópria para o uso a que se destina ou
lhe determine uma diminuição de valor.
Há vícios que não diminuem o valor do objeto ou não o tornam impróprio ao seu fim. Esses, embora não tenham sido percebidos, não dão lugar à devolução.
Quanto aos efeitos do vício oculto podem ser, assim, resumidos: fica
o adquirente com a dupla faculdade, ou de rejeitar a coisa, mediante a propositura da ação própria, que tem o nome de ação redibitória, ou, então, solicitar apenas, um abatimento no preço, mediante a ação estimatória. A alternativa se explica por si mesma. Pode acontecer que a coisa, mesmo
com o vício, continue a interessar ao comprador e, neste caso, ele apenas pedirá que lhe seja dado um abatimento no preço.
Algumas regras sobre a ação redibitória precisam, entretanto, ser
estabelecidas. A primeira coisa que se tem de indagar é se o alienante, aquele
que transferiu a coisa viciada, conheceu ou não o vício.
Evidentemente, os efeitos mudarão, conforme ele estivesse ciente ou
inciente do defeito. Se estava ciente do defeito, não só tem obrigação derestituir o preço como de pagar perdas e danos. Se, porém, estava inciente, sua
obrigação se limita à restituição do preço e à indenização das despesas contratuais. Se a coisa pereceu ou não; se pereceu em razão do vício oculto,
nem por isso deixa de ter obrigação o alienante de restituir o preço que por
ela recebeu.
Quais são os contratos a que se aplica a garantia pelos vícios ocultos?
São todos os contratos comutativos, em primeiro lugar, em que haja
possibilidade de ocorrer, materialmente, o vício oculto. A empreitada, a
compra e venda, etc. São, depois, os contratos unilaterais, como a doação,
quando a doação é feita com encargos ou, então, quando ela é remuneratória, que se assemelha à doação com encargo. E a doutrina assemelha aí
também o dote.
Em todos esses casos, a garantia pelos vícios ocultos é admissível,
embora, quando se trate de contratos unilaterais, como a doação, não se
possa pedir a restituição do preço, porque nenhum preço foi pago, mas falase em contraprestação, em liberação do encargo e no caso de reciprocidade,
colocam-se as partes na situação anterior.*
A noção de vício oculto ou redibitório foi oferecida por Ulpiano, segundo
o qual, redhibere est facere, ut rursus habet venditor quod habuerit, et quia reddendo

id fiebat, id circo redhibitio est appellata quasi redditio. (Cfr. D, XXI, 1, fr. 21).
Na exposição da matéria aqui versada - recorda-se plenamente o Autor
destas notas - San Tiago Dantas dispensou especial ~tenção ao assunto, como freqüentes vezes acontecia com alguns temas, citando, a propósito e com indiscutível perti-
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nência, Teixeira de Freitas, ante a forma com que este, no Esboço, ateve-se às peculiaridades de nossa vida econômica e social (textuais palavras), sem que, todavia, conste
do apanhado taquigráfico e do que foi impresso nesta parte da exposição. Talvez se
deva tal circunstância às exigências no sentido de resumir-se a matéria destinada à
iir.pressão e divulgação, ainda que esta em reduzidíssima circulação.
Em verdade, não poderia ser, aqui, omitido, como não fora, verbalmente,
então, o texto dos arts. 3.582 a 3.584, do Esboço, sem falar-se no art. 3.581, em que
defmiu o grande civilista os vícios redibitórios.
Vale a pena transcrever o que foi lido, o teor das concepções de Teixeira de
Freitas.
Art. 3.582. Nos animais cavalares e muares são vícios redibitórios:
1'! A gota-<:oral
2? A gota-serena em começo.
3'!0 mormo
4? O laparão antes da existência dos tumores.
5'! A fluxão periódica.
6'! A pulmoeira.
7'! A ronqueira crônica.
8? As rupturas ou quebraduras intermitentes.
9'! A manqueira intermitente
lO? O espadoamento ou abertura de peitos.
11 '!A birra, não havendo estrago nos dentes.
Art. 3.583. No gado vacum são vícios reàibitórios:
1'! A gota-<:oral.
2? A tísica pulmonar
3? A queda do útero, ou retenção das párias, tendo-se verificado o parto da
vaca em poder do adquirente.
Art. 3.584. No gado lanígero são vícios redibitórios:
1'!As bexigas.
2? A morrinha ou lepra.
3? A congestão sobre o baço.
Esse extremo cuidado de T. de~· Freitas mereceu aplausos do Autor, que nunca
ocultou sua admiração pelo jurisconsulto pátrio.

Capítulo XXIII

EFEITOS DO CONTRATO

Continuação
Quando por acaso fortuito a prestação se torna impossível, o devedor está exonerado, não dá, portanto, cumprimento ao que prometera. Algumas vezes, porém, acontece que, por circunstâncias totalmente independentes da vontade do devedor, ou do credor, a prestação, sem se tornar L11possível, tprna-se, entretanto, onerosíssima.
Aquilo que, na época da conclusão do contrato, parecia um compromisso possível, pelas alterações das condições ambientes, pela alteração das
circunstâncias econômicas, em que vive a sociedade, pode-se tornar draconiano e, então, deve-se perguntar se, nesses casos, é ou não admissível, que
a parte prejudicada pela alteração das circunstâncias peça ou não um reajustamento contratual.
Não se trata, é preciso notar, de pedir a exoneração da obrigação.·
Isto só se dá, quando, de fato, a prestação se tornou impossível. Na nossa
hipótese não há tal possibilidade; apenas, a prestação se tornou iníqua;
aquilo, que era admissível ·prometer, pesa hoje sobre o devedor como um
compromisso superior às suas forças.
·Os exemplos de transformações deste gênero, sofridas pelos contratos, são inúmeros, especialmente na história recente em que se assiste a
grandes crises econômicas. Um exemplo sempre citado é o das cláusulas
que convencionavam o pagamento em ouro.
Nos contratos antigos era comum, toda vez em que se tinham de
estipulai prestações de dinheiro, para um prazo muito longo, convencionar
que estas prestações fossem feitas em moeda meta1ica de ouro e não em
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papel-moeda. Compreende-se a razão de ser da cláusula. O valor da moeda
fiduciária era muito mais oscilante do que o valor da moeda metálica.
Nas épocas anormais, como a que ora se atravessa~ a disparidade entre o valor da moeda fiduciária e da moeda metálica atinge a proporções
assustadoras. Aquilo que devia valer quase a mesma coisa, apenas, com uma
pequena alteração, sofreu um encarecimento fabuloso.
As partes, então, dizem que não é possível pagar em ouro, não é um
caso da exoneração do devedor por caso fortuito, mas as circunstâncias
alheias à sua vontade tornaram iníquo aquilo que não o era no momento em
que foi convencionado.
Nisto reside o chamado problema do risco imprevisível das obrigaçf.~s. Pergunta-se: deve-se aceitar o pedido do devedor de um reajustamento
contratual, todas as vezes em que as circunstâncias tomem iníquas as prestações a que se comprometeu ou, pelo contrário, deve-se prestigiar a força
dos contratos, garantir a qualquer custo o cumprimento daquilo que se
estipulou?
O princípio da obrigatoriedade dos contratos, a norma pacta sunt
servanda, é um dos princípios básicos da ordem jurídica. No momento em
que não se tiver mais certeza de que aquilo que foi legalmente pactuado
será cumprido pelo devedor, furta-se à ordem jurídica um dos seus fundamentos e à instituição do contrato toda sua utilidade.
De sorte que os interesses pesam de um lado e de outro e o argumento de eqüidade e de utilidade tanto pede que se conceda a revisão desta obrigação tornada iníqua, como pede que se cumpra o pactuado. ~um problema de equil1brio, mas a consciência jurídica dos povos reagiu, historicamente, de modo diverso a esse problema.
No Direito romano, vigorava o princípio do maior rigor na obrigatoriedade dos contratos. Jamais se insinuou, em tal sistema, a idéia de que alguém pudesse reajustar as suas obrigações, alegando que as condições sociais
as haviam tornado iníquas. Isto, como que se erguia contra a própria natureza do contrato, o qual, até mesmo quando é por sua natureza comutativo,
sempre comporta um pressuposto de risco, esse risco que qualquer pessoa
assume, quando toma um compromisso para o futuro sem saber se, na época
de saldá-lo, estará ou não em condições de fazê-lo, com facilidade e proveito. ~ o risco de, na hora do pagamento, não estar em condições de efetuá-lo
ou dele se tomar gravoso para quem promete.
De maneira que não havendo um instrumento com o qual se possa
medir a surpresa, de modo a dizer que esta ainda é daquelas que se podem
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tolerar e que, outra, já é intolerável, o preferível é manter a todo transe o
princípio da obrigatoriedade.
Assim raciocinaram os romanos e nunca se afastaram da obrigatoriedade das obrigações.
A exceção ao rigor deste princípio é obra do direito canônico, e, depois, por influência deste, dos comentadores e glosadores do Direito romano, especialmente daqueles da escola de Bártolo. Vê-se, então, uma grande
preocupação de eqüidade se insinuar na vida jurídica e os autores procuraram uma semelhança com a hipótese do caso fortuito, para escusarem as
partes das obrigações tornadas muito onerosas.
Criou-se, então, o expediente da chamada cláusula rebus sic stantibus, que se pode dizer contanto que as coisas assim se conservem.
A cláusula rebus sic stantibus pode ser expressa num contrato. Isto
não há dúvida alguma. Hoje, como ao tempo dos romanos, como em qualquer outra época, expressamente, assim se podia estipular.
A inovação, de origem canônica, era tomar a cláusula rebus sic stantibus como subentendida, como uma cláusula tácita, em todos os contratos
que tivessem uma execução continuativa, em todos os contratos de execução sucessiva.
A idéia da cláusula rebus sic stantibus chocava-se com a evolução da
mentalidade jurídica ocidental, ao tempo das codificações. Todos os autores
do direito comum em que se basearam as grandes codificações do século
XIX, são, como se sabe, muito mais romanistas do que medievalistas. O Direito romano estava em franca réprise, e todas essas idéias de fundo ético,
introduzidas na organização jurídica, por influência da Igreja ou dos glosadores e comentadores do Direito romano, eram idéias que começavam a
ser postas de lado, como contrárias ao rigor técnico e ao princípio individualista que voltava a dominar nas concepções fJlosóficas e nas instituições
jurídicas.
De maneira que no direito moderno voltou-se ao rigor da obrigatoriedade dos contratos.
Ora, o movimento da consciência jurídica contemporânea faz-se no
sentido exatamente inverso ao que originou a formação dos grandes códigos.
A idéia de uma solidariedade social, feita à custa das limitações.. das
prerrogativas individuais, é que constitui uma espécie de fundo fJlosófico
comum a todo o pensamento político contemporâneo, de modo que se quebrou o rigor da obrigatoriedade, tão cara aos romanos e aos homens do renascimento. E, de fato, através da obra de inúmeros escritores renasceu a
idéia contida na cláusula rebus sic stantibus, que se chama, hoje em dia, o
princípio da imprevisão.
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Uma boa formulação do pnnc1p1o da imprevisão encontra-se no
sumo pandetista do século XIX. Windscheid. sob tantos aspecto~ :1m precursor da dogmática moderna. Windscheid formula a idéi;~ da imprevisão
através do que chama a teoria da pressuposição~
Pretende ele que, quando se contrata e se promete cumprir uma
determinada obrigação, forma-se, sempre, uma representaç;'io mental das
condições em que aquela obrigação vai ser cumprida. sabendo-se. evidentemente, que este compromisso comporta um risco e se tem, ao mesmo
tempo, uma idéia da latitude deste risco; sabe-se se é muito. se é pouco.
Todas as vezes em que sobrevém uma alteração de circunstâncias, de tal
monta, que não se podia prever, quer dizer, não aquele indivíduo que
contratou pelas suas condições particulares, mas que o homem médio
daquele momento não poderia prever, está-se diante de uma alteração
dos pressupostos mesmo da vontade contratual e não se pode exigir que
o contrato seja cumprido, porque tal cumprimento desrespeitaria a própria vontade dos contratantes.
Por que razão se obriga ao cumprimento dos contratos? Porque
esta foi a vontade das partes e esta vontade tem de ser cumprida. Ora,
quando as circunstâncias variaram de um modo imprevisível, o que falta
é justamente esse pronunciamento da vontade das partes, quer dizer, este
efeito extravasava da declaração da vontade; é algo maior do que aquilo
que as partes, efetivamente, desejavam e, se se obrigar o devedor a cumprir a prestação, assim mesmo, se está violentando as bases contratuais
em que eles estipularam, por isso que tal não eram os pressupostos de seu
ato de vontade.
Eis aí, uma formulação aceitável da teoria da imprevisão.
Há outros autores que argumentam de outro modo, mas, em última
análise, desenvolvendo sempre este núcleo de idéias, de não atribuir às partes um compromisso maior do que elas, efetivamente, podem ter querido
tomar, uma vez que, não eram previsíveis as circunstâncias depois advindas.

A matéria foi objeto de monografia de Windscheid, mais de uma década antes
do aparecimento do primeiro volume do Manual das Pandectas. Cfr. Die Lehre des
romischen Rechts von der Voraussetzgung. Düsseldorff, 1850, nos § § 97 a 100,
do Lehrbuch des Pandektenrechts (vol. 1), como se vê da última edição de vida do
Autor (7\i ed., Frankfurt, 1891 ), dedicou Windscheid especial atenção ao tema, conceituando-a como condição imatura (uma restrição do querer), textualmente: Die
Voraussetzung ist unentwickelte Bedingung. f curioso observar como Theodor Kipp,
na 8\i edição do Lehrbuch (Frankfurt, 1900) ampliou as anotações a seu respeito, e,
mais ainda, em sua 9\i edição (Frankfurt, a. M., 1906), consagrando-lhe cerca de quatro
páginas (pp. 507 a 510).
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Para que a teoria de imprevisão seja passível de aceitação, devem
reunir-se certos requisitos.
Em primeiro lugar é preciso que a situação nova fosse, cfetivamente,
imprevisível, e nisto está o seu núcleo principal; em segundo lugar, é preciso que ocorram com esta situação novos fatos desproporcionados. que rompam o equihbrio econômico do contrato.
Discute-se muito se a teoria da imprevisão pode ou não ser recebida
no nosso direito civil.
O problema foi agitado principalmente em dois escritos: um da lavra
de Orozimbo Nonato, na Revista Forense, sobre Modernismo Jurúlicu, e,
outro, o trabalho do Professor Arnoldo Medeiros, Caso Fortuito e Teoria da

Imprevisão.
O ponto de vista destes dois autores é radicalmente contrário à teoria
da imprevisão no direito brasileiro. Entendem eles que não se pode justificar, no nosso sistema de direito positivo, a menor restrição à obrigatoriedade
dos contratos, não só porque faltam às nossas leis civis normais gerais, através das quais se possa aceitar o princípio da imprevisão, como porque não se
encontra aplicação particular deste princípio, através da qual se pudesse induzir a existência de uma regra geral.
O mesmo ponto de vista sustentava a nossa mais antiga jurisprudência. A moderna já é mais hesitante.
Contra esta opinião dos dogmatistas citados, argumenta porém, urna
força realmente poderosa, que é a consciência jurídica moderna e este sentimento de eqüidade e de equihbrio econômico.
Não se tem urna opinião inabalável a respeito da introdução da teoria
da imprevisão do direito civil brasileiro, mas não há nenhuma repugnância
pela introdução dela, principalmente quando, em época já posterior a estes
trabalhos mencionados, as leis brasileiras têm consagrado, algumas vezes,
normas que já se podem pensar em fazer descender de um princípio geral,
que se nã"o é o da imprevisão, tem com ele um grande parentesco. Um exemplo disto está na lei que manda desfazer as compras e vendas em que se tenham estipulado um lucro excessivo, abusivo.
São os casos de usura real, punidos penalmente na lei de proteção à
ecooomia coletiva, onde, afinal de contas, se identifica uma aplicação desta
idéia, de urna eqüidade superior, presidindo ao equihbrio das prestações
contratuais e não deixando alguém se enriquecer, acima da margem que,
efetivamente, a justa distribuiçlro deixa a cada um que intervém no processo
de sua elaboração econôrnica. Já se tem aí um exemplo de que o legislador
mostra a vontade contratual, não agindo pela força única das obrigações,
nas pode ser reajustada, toda as vezes em que através dela se apresentem prestaç0es em evidente desequihbrio. A ansiedade por introduzir a teoria da imprevisão é tal que se pode lançá-la por esta brecha.
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Em todo caso, convém notar, algumas vezes a lei civil, expressamente, declara não poder um dos contratantes alegar contra o outro a alteração
de certas condições gerais que presidem ao contrato, v. g., o art. 1246 do
Código Civil. Aí se encontra a afirmação de que o empreiteiro nã'o pode pedir alteração de preço a quem encomendou a obra, nem pode se recusar a
edificar, ainda que tenham variado os preços da mã'o-deo{)bra e dos materiais.
Como se deve interpretar um artigo destes? Deve-se interpretar que,
em caso que a lei, expressamente, proíbe ao devedor invocar a variação
das obrigações gerais, econômicas, como inaplicável a teoria da imprevisão.
Examine-se, pois, a teoria da imprevisão, quanto a indagar-se se
assentam estas duas observações gerais: que, ante a existência na legislação
em vigor, de alguns casos onde manifestamente se pretende resguardar o
equilíbrio econômico das prestações, pode-se hoje, admitir no direito civil
brasileiro, entre os princípios gerais do direito, o princípio da imprevisão e
que não se pode invocá-lo, naqueles casos em que a lei civil ou comercial,
expressamente, exclui a aplicação deste princípio, tornando aleatório o
contrato, por proibir que uma das partes se escuse, alegando mutação das
condições econômicas na hora da execução do contrato.
Um ponto de grande importância no que diz respeito à eficácia dos
contratos, é o que se refere aos terceiros.
O contrato se forma entre as partes. Sã'o terceiros todos aqueles que
não manifestaram sua vontade, que não contribuíram para formar o vínculo
contratual. Mas, acontece que, não raro, os contratos produzem efeito que,
de um modo ou de outro, vão atingir a terceiros e precisa-se, então, estabelecer os limites desta eficácia.
primeiro caso é muito simples. o caso em que uma das partes
ao contratar promete à outra um fato que deve ser cumprido por terceiros.
Convém notar-se que não se está tratando da hipótese da represeutaçã'o. Se
houver representação, direta ou indireta, não se trata mais de prometer fato
de terceiro; trata-se de prometer o fato próprio, pois o representante está
contratando em nome daquele que o comissionou.
O caso ora considerado é aquele em que o promitente da prestação
não é o representante de terceiro. Promete-se, por exemplo, a uma pessoa
que o livreiro tal lhe venderá um livro, embora não se tenha com este livreiro qualquer espécie de relação contratual.
Deve-se pensar que este contrato é nulo?
De modo algum. Quando se promete o próprio fato, aquilo que é
próprio tem de fazer, já se sabe que, na época própria, se nã'o se cumprir
a obrigação, ela se resolverá em perdas e danos.
O mesmo acontece se prometer fato de terceiros. Trata-se de obter que o terceiro cumpra a obrigação, espontaneamente; se ele não cumprir, o credor nã'o terá nenhuma açã'o contra o mesmo, pois nã'o se obrigou,.
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mas terá uma açã'o contra o promitente, para haver as perdas e danos a que
deu lugar o não cumprimento da obrigação.
:e. natural, é prático e é clássico. O Direito romano nunca destoou
desta norma e, pode-se dizer, vigora em todos os sistemas positivos.
Veja-se outro caso muito mais delicado que é aquele em que não
se promete fato de terceiro, mas se promete fato a terceiro.
Tem-se agora o que a doutrina chama contratos em favor de terceiros, p. ex., dirigir-se a um comerciante e dele comprar um livro para Caio.
Esse livro nã"o será entregue, nã"o porque o comprador nã"o o pretenda, mas
porque foi pago para Caio. Este não outorgou nenhuma procuração, nem o
comprador é seu gestor de negócio.
Veja-se qual a eficácia desta obrigação. Há de ver-se diante disso, primeiro se Caio pode reclamar o livro e, na falta de entrega, as perdas e danos
correspondentes à lesão de direito; depois, a de saber, também, se o próprio comprador do livro pode reclamá-lo ou se, tendo dito que o livro era
para Caio, abdicou, com isso, do direito dele próprio fazer qualquer reclamação.
São os dois exemplos, que a respeito do contrato a favor de terceiros
se terá de examinar.
Convém estudar um pouco este problema, na sua perspectiva histórica.
O Direito romano não podia deixar de proibir terminantemente os
contratos em favor de terceiros. A idéia de que se pudesse contratar para outrem, sem que a vontade desse outrem tivesse operado na constituição do vfuculo, repugnava à concepção romana do contrato, da obrigação.
Por que não pode o próprio estipulante reclamar? Diziam os romanos: porque não tem interesse, não estipulou para si, estipulou para outrem.
E por que não pode· o terceiro beneficiário reclamar? Porque não
foi parte na estipulação do contrato. A lógica destes dois princípios é irrefutável e eles, por esta razão, atravessaram os mil anos da evolução do Direito romano, sem sofrer qualquer derrogação.
Entretanto, note-se bem, esta compreensão ofende um pouco certas
necessidades práticas. A todo momento se tem necessidade de estipular em
favor de terceiros e, por isso, à medida. que o Direito romano perdia o rigor
clássico e entrava na fase pós-clássica, começou-se a abrir exceções. Estas vinham da seguinte motivação: por que razão não pode o estipulante exigir?
Porque não tem interesse, e se tiver interesse? Aí se permite que ele reclame
e, assim, pode-se aceitar o contrato como válido; aceitando o contrato como
válido, já se pode estender a possibilidade de reclamação, também ao terceiro.
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Tem-se a impressão de que o caso que mais deve ter ocupado a atenção dos juristas pós-clássicos, é o do dote.
interessante notar que estes severos dogmas do direito das obrigações tenham sido derrotados no campo do direito da família, onde o rigor
técnico era muito menor.
Na constituição do dote, geralmente quem estipulava era o pater da
mulher. Dava o dote ao marido, mas como os divórcios se amiudavam, introduziu-se o hábito de convencionar a devolução do dote, em caso de divórcio
injusto. Devolução a quem? Evidentemente, a quem deu o dote, mas não
tardou, que se sentisse a necessidade de mandar restituir o dote ã própria filha dotada, para que viesse a ter às mãos dela, como uma riqueza, como um
patrimônio, no momento em que se dissolvia a sociedade conjugal.
Outro caso, que logo veio se equiparar ao dote, é o das doações com encargo, doações cum modo. O modo, muitas vezes, era um benefício que o donatário devia fazer a um terceiro e aí se insinuava, também, um caso de estipulação em favor de terceiros.
Outro, ainda, interessante, era o do comodato: dar em comodato a coisa alheia em que se convencionava que tal coisa fosse restituída ao seu dono.
Como isto solvia as relações de quem emprestava, com o proprietário da coisa,
aí se reconhecia, com facilidade, o interesse do comodante, e permitia-se a estipulação. Isto através dos engenhosos truques do Direito romano já orientalizado, truques de mau gosto, que não ocorreriam ao jurisconsulto clássico.
Justiniano não tem receio em dizer que todas as vezes em que se
convencionar uma cláusula penal, o contrato em favor de terceiros é permitido, porque, uma vez não cumprida a obrigação, o estipulante terá de pagar a
multa contratual e, portanto, tem interesse.
É quanto basta para que se dê valor à obrigação. Diz-se que este truque é de mau gosto, porque a cláusula penal é acessória, sendo a principal a
cláusula em favor de terceiros e, portanto, deveriam discutir, primeiro, se a
cláusula em favor de terceiros era válida, e não o contrário, como fizeram.
Um expediente técnico muito do gosto do direito daquela época,
que já não tinha nitidez técnica própria do jurisconsulto clássico.
Entretanto, com isto, abriu-se a barreira e esta fórmula, o contrato
em favor de terceiros, atravessou a Idade Média, entrou nas codificações do
século XIX e na doutrina moderna.
Em princípio, poibia-se o contrato em favor de terceiros; admitiamse, porém, exceções, todas as vezes em que houvesse um interesse do estipulante e, para regular este interesse, admitiram-se as hipóteses mais várias, até
mesmo aquelas em que o interesse não é diretamente fmanceiro mas moral,
com repercussões patrimoniais.
No direito moderno há uma grande aplicação do contrato em favor
de terceiros. Basta que se pense em duas hipóteses: no seguro, onde muitas
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vezes se pactua em favor de terceiro, como nos seguros de vida e no contrato de transporte em que, gerahnente, quem embarca a mercadoria, faz um
contrato com quem a transporta, em benefício de terceiro, que é quem recebe.
Acontece, porém, que uma grande reação se esboçou no correr do
século XIX contra o princípio da proibição do contrato em favor de terceiro. Pretendia-se ser isto um romanismo completamente alheio à tradição
dos direitos populares europeus, de fundo gennânico.
É muito duvidosa esta pesquisa sobre a existência, ou não, de contratos em favor de terceiros, do direito germânico primitivo, como tudo que
diz respeito ao contrato germânico primitivo.
O que é certo, porém, é que os códigos modernos abrem largamente
artigos e partes, ao contrato em favor de terceiros, abandonando o princípio
romano, admitindo o princípio oposto aceitar o contrato em favor de terceir os.
É esta a norma do código brasileiro, do alemão, do suíço, do chileno
e ainda outros códigos modernos, sendo de notar que a fonte mais direta do
nosso parece ser o suíço das obrigações.*
A justificação prática do princípio é quase dispensável. Sente-se que
quando alguém contrata em favor de terceiro, um interesse, necessariamente, aflora nessa convenção, interesse que, algumas vezes, é econômico, que
outras é moral; algumas vezes é direto, outras é indireto, sendo necessário
fazer um longo caminho, para descobrir-se onde quis chegar o estipulante,
com o favor que vai fazer ao terceiro beneficiário. Mas, de um modo ou de
outro, sempre um interesse jaz nesta estipulação e não é possível aferir o
grau de evidência desse interesse, sendo melhor proclamar-se do ponto de
vista prático, a admissibilidade do princípio.
Quanto à sua justJtJcação teórica, aí variam os autores. Os melhores
comentadores de BGB não prestam muita atenção ao assunto. O próprio
Enneccerus passa rapidamente sobre o caso, dizendo, apenas, que se apresentam várias teorias a respeito.
Pode-se consultar, também, os comentários, no Tratado das obrigações de Von Tuhr.*
Pretendem, alguns, que no contrato em favor de terceiros há dois negócios: um, que é um contrato particular entre as partes; outro, que é um
negócio entre o terceiro e quem se obriga.

Cfr. Schweizerrisches Obliogationenrecht, § 239 e segs.
Andreas von Tuhr, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts.
Tübinger, 1924 -1925, ver1ag von J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).
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Este último negócio será um negócio unilateral, semelhante à promessa, que o recompensado aceita no mesmo ato em que lhe dá execução,
sem precisar fazer nenhuma estipulação preliminar.
Estas explicações são, todas elas, um pouco artificiosas e resultam do
vício da dogmática civil de só aceitar aquelas já muito ligadas aos modelos
do Direito romano.
Pode-se dar a isto uma explicação mais simples. Não há dúvida nenhuma de que só a vontade cria obrigações. Sem a intervenção da vontade não
se cria nenhuma obrigação, salvo obrigações criadas por lei, que são taxativas.
Isto é verdade, mas não é verdade que só a vontade crie direitos. Os
nossos direitos, muitas vezes, resultam de atos jurídicos praticados por outros. Um exemplo se tem logo no legado, direito que se recebe sem se ter
contribuído para ele com nossa vontade, apenas porque alguém praticou o
ato de deixar um legado testamentário.
De maneira que é certo o que dizem normalmente os autores para
quem só a própria vontade pode criar obrigações, contanto que se entenda
obrigação no sentido de dever jurídico, de aspecto passivo da relação.
Os direitos, algumas vezes, nascem com a colaboraçã"o da vontade,
como num contrato e, outras, nascem pura e simplesmente de atos jurídicos
praticados por outrem.
O que se passa no contrato em favor de terceiros é unicamente que a
pessoa que se obriga, obriga-se por força de sua vontade, por que assim pactuou o terceiro? Este, é um estranho, é efetivamente um terceiro, sente-se
que está fora da relaçã"o contratual e para quem nasce um direito subjetivo,
em conseqüência de um ato jurídico praticado por outra pessoa. Sua posição, na órbita jurídica, não é diferente daquela de um legatário, que recebe a
notícia de figurar no testamento de alguém um legado a seu favor e que se
apresenta em juízo revestido de um direito subjetivo.
Para encerrar o estudo, suponha-se que, algumas vezes, nos termos
mesmo de um contrato em favor de terceiro, é estipulado que o estipulante
se reserva o direito de substituir o terceiro. Ele pode, então, sem avisar o
terceiro, já beneficiado ou a quem quer que seja, indicar outra pessoa para
ser beneficiada.
~ o caso dos seguros de vida.
Outras vezes, não. Outras, o que se estipula é que o terceiro poderá
anuir ao contrato e, uma vez que dê sua anuência, passa a poder exigir o seu
cumprimento. O estipulante desapare_ce, nada mais pode reclamar nem tampouco substituir o beneficiário, pois, está-se vendo que, do ponto de vista
técnico, passou-se o seguinte: o contrato, que era bilateral, tomou-se plurilateral, com a adesão do terceiro, que passa a ser parte.

Cap(tulo XXIV

COMPRA E VENDA.

Elementos Conceituais - Contrato e Ato Translativo do Domínio Compra e Venda Civil e ComerciaL
Quando se estudam os contratos, principalmente os contratos típicos, que do os aplicados mais freqüentemente na vida civil e comercial, logo
se descobre a correspondência que existe entre esses negócios jurídicos e as
operações fundamentais da circ'ulaçl'o econômica.
Cada contrato exprime, na sua forma, no seu funcionamento, no seu
alcance, uma certa operação econômica, um tipo de troca, que faz parte característica da vida econômica de nossos dias.
Como se sabe, os bens, para ir das mãos do produtor ãs do consumidor, geralmente passam por uma fase que se chama de circulação. Nesta fase
de circulação, muitas espécies de operações econômicas podem ocorrer.
Assim, pode um indivíduo que dispõe de uma certa quantidade de um bem
ceder aquele bem a outro indivíduo que, por sua vez, lhe cede um bem
diverso. Pode o indivíduo que dispõe de um bem ou dele nl'o precise no momento, cedê-lo a outro indivíduo e pode também acontecer que o faça mediante uma gratificaçl'o ou gratuitamente.
Pode acontecer, igualmente, sendo o caso mais freqüente, que o indivíduo que dispOe de uma certa quantidade de um bem o entregue a outro
indivíduo, não contra um bem diverso, mas contra a moeda, quer dizer, contra a prestaçl'o de um equivalente monetário .que servirá a quem o recebe
para efetuar, no futuro, outras aquisições.
Está-se vendo que essas várias operações econômicas, realizadas diariamente dentro de nossa sociedade, correspondem aos vários tipos de contrato, que se encontram regulados no direito civil e no comercial.
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A troca é o contrato que corresponde àquele simples intercâmbio de
mercadorias; a locação, o comodato, o mútuo são vários contratos que correspondem a muitas modalidades da cessão de uso; a compra e venda é o
contrato que corresponde a essas operações fundamentais da economia de
troca, que é o câmbio de uma mercadoria por uma certa quantidade de moeda.
Na economia em que se vive, que é uma economia de troca evoluída,
onde a moeda aparece na sua dupla função de medida das riquezas e de instrumento facilitador das transações, a compra e venda é o contrato por excelência. Este seu primado econômico acarreta, como é inevitável, o seu primado jurídico.
Entende-se por primado jurídico da compra e venda o fato deste
contrato ter uma grande importância na vida de hoje, pois foi a propósito
dele que se operou todo o desenvolvimento da teoria dos contratos. Muito
do que hoje se entende como instituiçã'o comum a todos os contratos, ou,
pelo menos, ao contrato bilateral, gerou-se na economia da compra e venda.
Foi, primeiro, uma característica particular deste contrato e só depois é que
se transmitiu a outros contratos análogos, saindo da teoria particular para a
teoria geral.
Assim, por exemplo, a doutrina dos vícios ocultos, a doutrina da garantia pela evicção, a doutrina do inadimplemento contratual e conseqüente
rescisão dos contratos, através da cláusula resolutiva tácita.
Que é o contrato de compra e venda? A operação econômica a ele
correspondente, sabe-se que é a troca de uma mercadoria por uma quantidade de dinheiro, mas para definir-se o contrato de compra e venda em toda a
sua amplitude e justeza conceituais, tem-se de formular uma idéia mais plástica, que se adapte melhor a certas situações que não estão exatamente compreendidas neste modelo de troca.
Pode-se definir o contrato de compra e venda como todo aquele pelo
qual uma das partes se obriga a transmitir o direito sobre uma coisa e a outra
a pagar o preço correspondente.
Nesta definição se encontram, logo, reunidos, os principais pontos sobre os quais deve versar o estudo deste contrato.
Desde logo se pode classificá-lo. O contrato de compra e venda pertence ao gênero dos contratos bilaterais, sinalagmáticos. É, também, um
contrato oneroso, que é característica do sinalagma. É um contrato comutativo, pois entre as duas prestações existe uma equivalência.
Vê-se, também, pela defmição, que, do contrato em questão, resultam
duas obrigações. A primeira, que é a obrigação do vendedor, é a transmissão
do direito sobre a coisa: a segunda, que é a obrigação do comprador, é o paga.tnento do preço.
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Estude-se a primeira obrigação: transmissão do direito sobre a coisa.
Note-se que se diz transmissão do direito sobre a coisa, pois não é o
fato material de passar-se a coisa ao poder do comprador que constitui o
objetivo fundamental deste contrato. O que com a compra e venda se visa é
à transferência do direito, e este direito pode variar imensamente conforme
a natureza da coisa e conforme o próprio direito de ql:le o vendedor é titular.
Assim, pode-se transferir, na compra e venda, o direito de propriedade sobre
a coisa e aí se tem o que é possível chamar a hipótese típica, que ocorre no
maior número de casos e que, por assim dizer, é congênita à formação do
nosso contrato, mas pode-se, também, transmitir qualquer direito que, por
sua natureza, seja patrimonial e, portanto, negociável. A coisa sobre que o
direito recai pode variar infinitamente.
Dentro do conceito de coisa sabe-se que se colocam as corpóreas e
incorpóreas, móveis e imóveis, etc. Enfim, todas as variedades compadecemse da ora oferecida definição.
Ficará, porém, excluída do conceito de compra e venda, a idéia da
formação de simples valores sobre os quais não se tem um direito. Assim,
por exemplo, a preferência que o público dispensa a um profissional não
pode ser objeto de uma compra e venda, embora este aceite uma quantia
para recomendar outro, porque, apesar de vendedor, não é titular de um
direito subjetivo com relação a essa vantagem.
Do mesmo modo, não pode ser objeto da compra e venda, a posse.
Se alguém, apenas, é possuidor de uma coisa, certamente pode transmitir a
posse a outro, indivíduo, mas o contrato pelo qual se exerce esta transferência não terá o nome de compra e venda.
Da mesma forma a simples detenção. Portanto para que seja compra
e venda, é condição essencial, que a obrigação resultante do contrato verse
sobre a transmissão de um direito sobre a coisa, e não de vantagens, privilégios ou situações jurídicas como a posse, a detenção ou casos semelhantes.
Veja-se, agora, a segunda obrigação: o pagamento do preço.
Entende-se por preço o equivalente em dinheiro, que o comprador
está obrigado a pagar ao vendedor, para possuir o direito sobre a coisa que
lhe vai ser transmitida.
Na vida econômica, o conceito de preço não é tão rígido e fala-se,
muitas vezes, em preço em natureza, preço em mercadoria, preço em serviço, mas na linguagem jurídica, preço é quantia; preço é sempre fixado em
moeda, a qual poderá ser nacional ou estrangeira, por isso quando não altera a sua natureza, que é sempre pecuniária. Entretanto, quando se troca a
moeda nacional pela estrangeira, está-se então, diante de um contrato de
troca, e não diante de um contrato de compra e venda, por isso que, de um
lado e de outro, se encontra a mesma mercadoria- moeda -e as regras que
vão regular essa transação são as da troca.
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Muito interessante é o caso em que, numa compra e venda, o vendedor volta dinheiro como, comumente, se costuma dizer, isto é, o comprador
paga uma determinada quantia e o vendedor, ao fazer a entrega da coisa, ainda lhe volta dinheiro sob uma espécie metálica diversa. Aí se tem de considerar o que domina no contrato, que é, evidentemente, uma compra e venda,
apesar da espécie metálica diversa, que aparenta um caráter de troca acessória.
O mesmo acontece numa troca de duas mercadorias, quando uma
parte entrega uma mercadoria e a outra parte entrega uma outra, e como as
mercadorias não têm exatamente o mesmo valor, uma das partes reajusta a
sua prestação mediante uma soma em dinheiro adicional.
Que prevalece? Uma troca ou uma compra e venda? Tem-se que indagar o que, nesta operação, é o principal. Se o principal foi a troca, diz-se
que é a troca e considera-se o elemento de compra e venda como acessório.
Se, pelo contrário, for a prestação pecuniária, então é uma compra e venda,
na qual existe uma troca como elemento acessório.
Continuando a examinar a definição enunciada, observa-se nela um
elemento importantíssimo. Diz-se que o resultado da compra e venda é,
apenas, engendrar duas obrigações: uma, a obrigação do vendedor de entregar a coisa; outra, a obrigação do comprador de pagar o preço.
Ora, o leigo tem sempre a impressão de que o resultado da compra e
venda é de efeito mais extenso do que isso, de que transfere efetivamente
para o comprador a propriedade ou o direito de que o vendedor é titular.
Na linguagem usual, no espírito do leigo, a compra e venda não aparece como tendo por efeito a produção de obrigação, e sim a produção da
própria transferência do direito. Parece-lhe que a compra e venda é a causa
imediata de sua titulariedade, quando, pela definição vê-se que da compra e
venda apenas nasce a obrigação de transmitir o direito, mas não existe ainda
essa transmissão.
O problema é muito importante, sendo o conhecido problema do
chamado efeito real da compra e venda.
Este problema consiste em saber se a compra e venda gera como conseqüência única a obrigação de transmitir a propriedade, ou se ela tem como
efeito transmitir a propriedade. Na primeira hipótese, o vendedor que contratou, ficará obrigado a praticar um novo ato, por força do qual ele transmitirá a propriedade; na segunda hipótese, este ato não é necessário, porque
a compra e venda já produziu esse efeito traslativo.
Para compreender-se bem este ponto deve-se encará-lo na sua perspectiva histórica.
No ambiente jurídico primitivo, em que a consciência técnica ainda
não está refmada, jamais se poderia fazer esta distinção entre o contrato,
que gera obrigaçã.o, e o ato traslativo, que a executa.
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De fato, quando, por exemplo, se examina a antiguidade jurídica romana, não se encontram vestígios do contrato de compra e venda. É só em
plena república, por influência do direito das gentes, que, pela primeira
vez, se falou em compra e venda e, entretanto, ninguém poderá admitir que
as trocas por dinheiro não fossem praticadas naquela sociedade primitiva.
O que havia, porém, era a confusão completa dos dois momentos: o contrato e o ato traslativo, bastando à economia rudimentar e à mentalidade jurídica ainda grosseira, um ato único para produzir aquele efeito. Esses atos,
lembre-se, mais uma vez, eram a mancipatio para as coisas mancipi, ou então, a in iure cessio, e para as coisas nec mancipi, principalmente, a traditio,
mas, também outras formas de atos jurídicos.
Que erà a mancipatio? Era a transferência da coisa contra o pagamento do preço, que se fazia perante um magistrado inferior. Comparecia
uma das partes, com a coisa, comparecia a outra com o preço; colocava-se o
preço na balança, verificava-se se estava certo e efetuava-se a compra.
Mais tarde, a moeda deixou de ser a pecunia pondera ta e passou a ser
a pecunia numerata, mas, por tradição, manteve-se a balança.
Entretanto o ato começa e se esgota no momento da entrega.
Se alguém queria alienar um objeto que lhe pertencera e outra pessoa o quisesse adquirir, não se teria senão que praticar este ato, o qual, não
só servia para manifestar a vontade dos contratantes, como para transmitir
as suas conseqüências.
Na hora em que foi praticado, deixou um de ser o dominus e outro
passou a revestir-se dessa qualidade.
Quando as coisas eram nec mancipi, então as partes entregavam à
outra e, quando era uma coisa que não se podia entregar manualmente,
como, por exemplo, um imóvel ou como um objeto qualquer, que pelo seu
volume não era manualmente transportável, fazia-se a traditio longa manu,
através de chaves, pedaços de terra, etc., e, com isso, se satisfazia a consciência
primitiva.
Posteriormente, porém, sucedia que, muitas vezes, as partes pretendem, uma, alienar e a outra, adquirir um objeto, mas não desde logo. O propósito de efetuar a transação existe para ambos, mas, em vez de querer fazer imediatamente a entrega, só querem fazer mais tarde ou só podem fazer
mais tarde. Exemplo: um comerciante espera a mercadoria que vem~~ fora;
já tem comprador e este quer, desde já, estar seguro de que a mercadoria
que vem de fora será transferida a ele e não a ou trem.
Mas, então, é preciso estabelecer um vínculo jurídico que garanta ao
comprador a aquisição, no futuro, daquela mercadoria e que obrigue o vendedor a entregá-la quando chegar. É nesse momento e só nesse momento,
que a idéia de um contrato de compra e venda aflora na consciência jurídica
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primitiva. Até aquele momento, um simples ato jurídico bastava e imediatamente produzia seu resultado.
Aí se tem, então, o contrato de compra e venda, tão tardio, que os
romanos o catalogavam entre os contratos consensuais, contratos que apareceram tarde, por influência do direito das gentes, pois, não raro, as partes
eram peregrinos, visto como tal contrato estava ligado ao comércio.
Só então é que se estabelece, no espírito jurídico da antiguidade,
esta distinção fecunda, que um grande romanista dos tempos atuais, o Professor Arangio Ruiz, reputa ser a mais luminosa aquisição do espírito jurí·
dico da antiguidade, a distinção entre o contrato e o ato traslativo.
O contrato obriga a transmitir, no futuro, a propriedade: o ato traslativo efetua essa transmissão.
Estava-se em pleno Direito romano clássico, quando esta distinção se
desenha com toda a nitidez. É então que surge a famosa regra traditionibus
vel uso capionibus dominia rerum non nudis pactis transferuntur o domínio das coisas se transmite pela usucapião ou pela tradição, não pelo simples
contrato.
É uma regra que domina a matéria durante todo o direito antigo.
Este sistema, porém, que atinge a toda sua clareza na época clássica,
corrompe-se com o tempo por um conjunto de circunstâncias, em que entram razões históricas muito variadas, que escapam à nossa indagação e por
uma causa, esta muito importante, que é a espiritualização crescente da

traditio.
No direito clássico a traditio é um ato material: toma-se a coisa e
entrega-se ao accipiens.
Mas, o tempo, por influências diversas, que são características de
toda a evolução do Direito romano, começa a espiritualizar a traditio e em
vez de se exigir esta materialidade, contentam-se as partes, muitas vezes,
com uma simples declaração de vontade para fazer a tradição. Está a tradição transformada numa declaração de vontade. E se ela é uma declaração de
vontade, já se está vendo que começa a se confundir com o contrato, e que é
uma coisa inevitável a absorção do ato traslativo pelo contrato que dele estava distinto.
Essa absorção se repete ao longo de toda a antiguidade e quando se
chega ao Renascimento, com aquela concepção voluntarista dos fatos jurídicos, que caracteriza a escola do direito natural, com Grotius, Puffendorf e
outros, então, a reforma está completa e ninguém tem dúvida em dizer que
não há mais distinção alguma entre o contrato e o ato traslativo.
Só existe uma operação indissolúvel, e toda tentativa de separá-la é
coisa vã.
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Essa idéia de Grotius, e outros passou em cheio ao Código Napoleão
e deste ao italiano, que o tomou por modelo, tornando-se, assim, uma coisa
muito característica do direito continental europeu, de fundo latino.
Deve-se notar que, neste ponto, o Código Napoleão não seguiu a tradição de sua grande fonte, as obras de Pothier e de Domat, os quais eram
fiéis à tradição romana e faziam, claramente, a distinçã'o entre o contrato e
o ato traslativo.
É interessante observar que, embora a tradição corrente do direito
francês e italiano afirme não haver mais distinção alguma entre o ato traslativo e contrato, coisa que se depreende da linguagem dos códigos, a melhor
e mais moderna doutrina italiana repugna tanto esta inovação dos grandes
códigos do século XIX, que procura sustentar não ser possível até mesmo
no direito desses países, confundir o ato com o contrato.
É o que se encontra em Arangio Ruiz, em Ferrara, e, acima de todos,
no recentíssimo livro de Gorla sobre a compra e venda, que faz parte do Tratado de Vassali.
As idéias do Gorla, que seriam muito longas de explicar podem assim
resumir-se. Diz ele que a chamada compra e venda real do direito francês e
italiano contém, claramente, dois momentos: o momento do contrato e o
momento do ato traslativo, pouco importando que, no tempo, estes dois
momentos se confundam.
Continua ele. Quando se estipula uma compra e venda real, não há
dúvida nenhuma de que, terminada a operação, a propriedade se transfere,
mas naquela declaração de vontade há dois atos distintos superpostos: o
contrato e o ato traslativo, que sendo simultâneos, confundem-se exteriormente, mas juridicamente, tecnicamente, não se podem confundir.
E argumenta do seguinte modo: não é a mesma, no direito francês e
italiano, a capacidade para transmitir e a capacidade para praticar atos traslativos, de maneira que, muitas vezes, acontece resultar nula uma dessas
compra e venda real, em conseqüência da falta de capacidade, ou para contratar, ou da capacidade para praticar o ato traslativo e, diz Goda, não há
autor que não reconheça que se a capacidade que falta é a do ato traslativo,
o contrato fica de pé.
Assim, se uma pessoa que tem capacidade de contratar, mas não tem
a do ato traslativo, efetua uma compra e venda real, a propriedade não se
transfere, mas o contrato não é nulo, porque a capacidade de contratar tinha a pessoa. Está claro, diz ele, por este resultado a que chegam tantos
autores, que, naquele ato, aparentemente uno, existiam dois atos superpostos, tanto assim que é possível anular um e deixar o outro vigente.
Outro argumento é o da diferença a que os autores são levados a fazer, no seio do contrato de compra e venda, entre compra e venda real e
obrigatória. Todos os autores, franceses e italianos, que aceitam a compra e
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venda real, inclusive De Ruggiero, reconhecem que, quando a compra e venda é feita para execução retardada, só tem o efeito de gerar obrigação e distingue-se do ato traslativo, de maneira que, só há compra e venda real, quando a venda é feita para execução imediata.
Diz, então, Gorla: ora, que diferença há entre uma venda à vista e outra a prazo? Apenas uma diferença quanto ao momento em que se executa a
obrigação: não será um contrato tão distinto que de um se diz ser real e de
outro, obrigatório.
'
'
Se os autores são inclinados a aceitar esta distinção, é porque a compra e venda é sempre contrato obrigatório, mas há casos em que a execução
é imediata e com o contrato se confunde.
Em face do direito brasileiro, o problema é de menor indagação, porque nosso código manteve-se. fiel à tradição do direito pátrio: consagra ainda
a solução romana que é a distinção clara e inequívoca entre o contrato e o
ato traslativo.
O domínio das coisas não se transfere pelo contrato antes da tradição. Quer dizer, o ato traslativo é a tradição; o contrato, apenas gera a obrigação de efetuar o ato traslativo no futuro.
Pode-se dizer, graças a isto, que o sistema brasileiro apresenta uma
grande nitidez. Têm-se contratos que se chamam traslativos da propriedade,
mas se chamam traslativos em sentido impróprio, no sentido de que só criam
a obrigação de transferir a propriedade, não no sentido de que eles transferem. Os contratos traslativos são a compra e venda, a doação, a troca, enquanto que os atos traslativos, propriamente ditos, são, além de outros que
serão estudados, a tradição para os móveis, a transcrição em registro de imóveis para os imóveis, e nisso, nosso sistema coincide, também, com a mais
modema legislação; coincide, entre as legislações européias, com os códigos
alemão de 1896, suíço e austríaco; entre as americanas, com o argentino, o
uruguaio e mais outros.
Que é ato traslativo? O ato traslativo nada mais é do que um ato de
disposição, um ato jurídico unilateral. É ato de disposição e representa o
exercício de uma faculdade jurídica inerente a todo titular, que é a de dispor do seu direito em favor de outra pessoa ou de renunciar a ele, uma vez
que seu direito só no seu interesse tenha sido estabelecido.
Da distinção entre contrato e ato traslativo resultam conseqüências
muito importantes e muito nítidas. A primeira conseqt:~ncia é que, imaginese venda um proprietário de uma casa, e esta duas vezes; efetua duas vendas
distintas, de tal sorte que há dois compradores com iguais direitos. É certo
que ele efetuará a tradição da casa, apenas a um, por isso que, não lhe será
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possível satisfazer a ambos e se tem, aí, a primeira conseqüência importantíssima: é que a propriedade é adquirida, não por aquele que comprou em
primeiro lugar, mas por aquele a quem foi feita a tradição.
O primeiro será um comprador, perante quem, o vendedor se tornou
inadimplente e terá direito às perdas e danos.
Outra conseqüência, muito importante, é quanto ao risco. Vende-se
a coisa e esta está exposta a perecer por culpa ou caso fortuito. A hipótese
que interessa mais é a do caso fortuito. Quem assume os prejuízos? Aplicase a regra; res perit domino, e, por conseguinte, a coisa está ao risco do vendedor até o momento da tradição. Salvo, havendo mora accipiendi, porque,
nesse caso, é uma das conseqüências da mora, e, então, já estaria a coisa à
disposição do comprador.
Examine-se, agora, a diferença entre os contratos que se chamam de
compra e venda e os que se chamam de promessa de venda.
O direito francês e italiano, graças ao chamado efeito real da compra
e venda, pretende que esta distinção é muito útil, porque a compra e venda
efetua a transmissão da propriedade e a promessa gera a obrigação de efetuála. De modo que, deve-se perguntar se as duas figuras se confundem, por isso
que, sustenta-se que o contrato apenas gera a obrigação de efetuá-la. Destarte, deve-se perguntar se as duas figuras se confundem, pois sustenta-se que o
contrato apenas gera a obrigação de transmitir o domínio.
A que se obriga o promitente vendedor? A transmitir a propriedade
de uma coisa.
A que se obriga o vendedor? A transmitir a propriedade de uma coisa. De maneira que se pensa não haver diferença.
Mas a diferença é completa e radical. Basta que se pense que a promessa de venda é um pré-<:ontrato, um contrato preliminar, pelo qual alguém se obriga a fazer, no futuro, um contrato.
Na verdade, o promitente vendedor não se obriga a transmitir, no futuro, a propriedade de uma coisa, o que a ele se obriga é a no futuro assumir
tal obrigação, de tal forma que, poder-se-ão distinguir muito bem estas duas
figuras, dizendo que do contrato de promessa de venda nasce uma obrigação
de fazer, enquanto do contrato de compra e venda nasce uma obrigação de
dar.
Disto resultam conseqüências práticas importantíssimas. Enquanto a
compra e venda é passível de uma coação direta, a promessa de venda só é
passível de uma coação indireta, através das perdas e danos.
Se alguém vende um objeto e não entrega, reclama-se em juízo tal objeto; mas se alguém promete vender o objeto, e depois se recusa a firmar o
contrato de compra e venda, só se pode reclamar perdas e danos, porque as
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obrigações de fazer não são passíveis de execução direta e só podem sofrer
uma coação indireta ~
Esse ponto, aliás, de saber se as obrigações de dar são passíveis de
coação direta não é muito pacífico entre os escritores. Não falta quem diga
que não pode. Todos os jurisconsultos, que gostam de fazer praça do império da vontade, negam a execução direta para as obrigações de dar. Dizem
eles que se o vendedor se nega a cumprir a obrigação deve-se reclamar perdas
e danos.
A doutrina moderna é pela coação direta da obrigação de dar e autorizar o comprador a exigir judicialmente a entrega da coisa. Isso, aliás, se
explica muito bem, porque, quando se move uma ação para haver a própria
coisa, não se está exercendo coação sobre a vontade de ninguém; a vontade
já foi manifestada no contrato e o ato traslativo não é mais uma declaração
de vontade, pois é, via de regra, um ato lícito de conduta; já é apenas um poder, não é mais um querer e este poder é possível tirar das mãos do titular e
colocar nas mãos do Estado, quando vem executar a sentença.
Aliás é admirável que alguém se insurja contra isto, quando é um
ponto pacífico, aceito e acabado, que o Estado pode exigir a entrega do objeto, quando esta entrega depende de uma obrigação ex lege.
De tal sorte que não há motivo algum para que se aceite o princípio,
se a obrigação é ex lege e não se aceita se é ex contractu.
No sistema jurídico, se tem de exigir a obrigação de dar, o meio principal, adequado, é o que se chama de cessão de posse.
Para encerrar o tema, faça-se uma pequena comparação entre a compra e venda civil e a comercial. Isto interessaria mais à cadeira do direito comercial e, por isso, limitar-se-á a simples referências ao assunto.
O contrato de compra e venda é o mesmo, dentro do direito civil
como do comercial. É um tipo fundamental; não varia, mas o regime jurídico a que estão sujeitos os dois tipos de venda, apresenta profundas dessemelhanças, de modo que, para saber-se a que regime jurídico se deve sujeitar o
contrato, deve-se, preliminarmente, indagar em que casos a compra e venda
é comercial, por isso que todos os outros serão civis.
*
As controvérsias ocorrentes tem comportado solução diversa daquela preconizada no texto, pois nem sempre as perdas e danos bastariam para compensar os in·
teresses do outorgado. Com a inflação assustadora e imprevisível, então, nem se fala.
Para os imóveis, em que, muitas vezes, o outorgant: faz_ tudo ao. seu alcance ~ar~
constituir o outorgado em mora, e dar margem a resctsao, nao raro ha de valer-se.o ultimo da oonsignatória, e, a seguir, ou oportunamente, pleitear adjudicação compulso~a ?u
optar pela ação de preceito cominatório, ~alendo, ~ão raro, a se~ten~~ ~om transtto
em julgado como escritura, ao menos asslffi entendido no antertor Cod .go de Pr?c.
Civil, ex vi de seu art. 1.006, largamente aplicado às várias hipóteses surgidas e ventiladas no texto acima.
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Pode ser comercial ou por natureza, ou por simples conexão.
Quando é por natureza? Quando é ato de comércio, aceita a doutrina
de Rocco sobre o ato de comércio. Esta procura localizar a substância do
ato de comércio na natureza econômica do comércio, porquanto a única
diferença entre a mercância e as outras atividades, é a própria natureza econômica daquele de que se trata.
Não é no direito que se deve encontrar a diferença entre o comércio
e o não comércio, e, sim, na natureza econômica da operação praticada.
Ora, quando é que a operação econômica se reveste das características de uma operaçã"o comercial? É quando, nela, se encontra a característica consistente em ser uma operaçã"o de interposição.
O civil, o não comerciante compra, vende, aluga, empresta, pratica
todas essas operações, sempre tendo em vista as suas próprias necessidades, a
sua própria conveniência, enquanto o comerciante sempre as pratica, tendo
em vista outras necessidades ou o movimento geral da circulaçã"o dos bens,
no qual só se situa para exercer um ato de interposição. Ou compra pararevender, ou produz para passar às mãos de outrem, ou, então, vende, porque
aquela mercadoria já lhe viera às mãos com aquele intuito de revender.
t nesta conseqüência, do comerciante ser sempre uma pessoa interposta no processo da circulação econômica, que está a razão, a substância
do comércio.
Não há um ato de comércio, que a lei assim classifique e a doutrina
catalogue, que não patenteie um elemento de interposição, embora, nem
sempre a interposição se apresente com este caráter que está sendo visto, o
qual é característico da compra e venda, mas não é só na compra e venda
que há interposição.
Ora, sempre que a compra e venda se pratica com este caráter de interposição, se reveste ela de característica comercial.
Além disso, há casos em que a compra e venda recai sobre um tal
objeto, que todos sentem ser este comercial. É quando, por exemplo, a compra e venda recai sobre navios, sobre efeitos de comércio, quando, enfun, o
objeto mesmo da transação exerce aí a vis attractiva sobre o negócio, tornando-o comercial.
A compra e venda é mercantil por conexão, sempre que é praticada,
profissionalmente, por comerciante e para saber-se isto, basta que se verifique se ele age no exercício de sua profissão.
Em que consiste esta ação?
Consiste no seguinte: 19) é que a compra e venda mercantil tem um
regime fiscal totalmente diverso da compra e venda civil. A compra e venda
mercantil está sujeita a um sistema de impostos, que determina uma profun- .
da diferença na sua estrutura; 29) as vendas mercantis, via de regra, são feitas a prazo.
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Pennite-se o aparecimento de um negócio muito próprio da compra
e venda mercantil, que é a emissão de contas assinadas e respectivas duplicatas, dando origem a um negócio cambial.
A cambial é um título abstrato. Abstrato no sentido de que ele
se desloca do negócio que lhe deu origem e passa a viver à parte como um
negócio perfeito, dotado de vida autônoma.
Esta capacidade de se desligar é característica do título cambial e a
compra e venda mercantil engendra, ela própria, um título cambial, que é a
duplicata, poderoso instrumento econôrnico e que é uma das originalidades
fundamentais do nosso direito comercial, uma criação da lei brasileira, sem
paralelo nos outros sistemas legislativos e, hoje em dia, na nossa vida mercantil, o mais importante dos títulos de comércio.

Capítulo XXV

OBRIGAÇ0ES DO VENDEDOR

Custódia e Entrega da Coisa; Garantias ao Comprador Obrigações do Comprador - Pagamento do Preço Recebimento da Coisa.

Trate-se das obrigações, que resultam da compra e venda, tanto para
o comprador como para o vendedor e de algumas modalidades especiais deste contrato: a venda de direitos, a venda de coisa alheia, a venda de coisa futura.
Quando se fala de compra e venda, as duas obrigações fundamentais
que, imediatamente, ocorrem ao espírito são a obrigação do vendedor de fazer a transferência do direito sobre a coisa e a obrigação do comprador, de
pagar o preço correspondente.
Mas essa simplicidade esquemática não se encontra nem nos contratos de compra e venda, que podem ocorrer entre as partes, nem mesmo naquele contrato típico, fundamental, que para coordenação das idéias, se tem
de estudar.
A obrigação do comprador é um pouco mais ampla do que o pagamento do preço; a obrigação do vendedor encerra alguns outros encargos,
mais além da simples transferência do direito sobre a coisa.
Comece-se por analisar a obrigação do vendedor.
O vendedor, do contrato de compra e venda, está obrigado, em primeiro lugar, a praticar o ato traslativo, requerido pela natureza do direito.
Se se trata do direito de propriedade sobre um móvel, está obrigado a praticar a tradição; se se trata do direito de propriedade sobre um imóvel, está
obrigado a efetuar a transcrição no registro de imóveis e assim por diante.
De maneira que, o ato traslativo, ao qual tende a obrigaçlfo do vendedor.
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varia com a própria natureza da coisa e com a natureza do direito que ele
sobre ela tem.
Além dessas obrigações fundamentais, outras há que recaem sobre o
vendedor. A primeira diz respeito à custódia da coisa até o momento em que
o ato traslativo tenha lugar. Em muitas vendas, principalmente, nessas vendas a retalho que se fazem no comércio ou nas vendas civis acompanhadas
de imediata tradiçã"o, quase não há intervalo algum ou, positivamente, não
há intervalo entre o contrato e o ato traslativo.
Sabe-se que, graças a essa coincidência cronológica das duas operações, é que o direito francês e italiano tem aí, ele próprio, eficácia traslativa, coisa que já se analisou e se verificou que não é o contrato que tem eficácia traslativa: são os dois atos jurídicos, o contrato e o ato traslativo, que
se superpõem, que coincidem; que são simultâneos, de tal modo que, aos
olhos do leigo, não se distinguem e nem tampouco aos olhos de uma consciência jurídica a que falte um certo refinamento teórico.
Quando o ato traslativo coincide com o contrato, não existe esta
obrigação do vendedor a que ora se faz referência: a obrigação de custódia
ou guarda da coisa. Basta, porém, que entre o contrato e o ato traslativo,
medeie um certo prazo, para que a coisa permaneça algum tempo nas mãos
do vendedor, ainda na propriedade dele, por isso que o ato traslativo ainda
não se efetuou, mas já vendida ao comprador, já consignada, portanto, ao
patrimônio daquele. Durante esse período o vendedor tem que custodiar a
coisa com a diligência habitual do pai de fam11ia.
A culpa, pela qual ele responde, é a culpa leve e abstrata. Não se
exige dele aquela mesma culpa concreta que, com relação ao depositário,
é exigida. Pede-se-lhe que trate a coisa com a diligência normal, sob pena
de responder pelas perdas e danos, originadas com o seu desaparecimento.
Se a coisa perece durante esse tempo, perece sempre por conta do
vendedor, pois a lei é clara: os riscos da coisa pertencem ao vendedor até o
momento da tradição. Mas, se a coisa perece, não fortuitamente, e, sim,
por culpa do vendedor, então se obriga não apenas pelo valor da coisa, mas
também responde pelas perdas e danos totais, pelo dano emergente e pelo
lucro cessante que o seu inadimplemento tenha trazido ao comprador.
A terceira obrigação é a da entrega. Compete ao vendedor fazer a
entrega da coisa ao comprador, salvo se as partes tiverem ajustado de outro
modo, por isso que, nesta matéria, nos encontramos em face de normas jurídicas meramente declarativas.
Todos os ônus da entrega recaem sobre quem vendeu.
o vendedor que tem de levar a coisa ao lugar em que deve ser entregue; é o vendedor que há de custear a entrega, sempre que ela depender
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de qualquer forma especial de transporte ou de alguma diligência para tornar este ato possível, do mesmo modo que as despesas da escritura de compra e venda, quando for necessária, recaem sobre o comprador.
Então, pode-se dizer que as despesas do contrato são com o comprador e a do ato traslativo são com o vendedor.
O vendedor tem de efetuar a entrega, no tempo e nas condições aprazadas. Se não o fizer, está inadimplemente; não é que deixe de cumprir sua
obrigação principal; mas a obrigação secundária, que é a de entregar na forma ajustada, está sem cumprimento e, por conseguinte, a parte contrária
pode mover, contra tal vendedor, ação rescisória do contrato, baseada na
cláusula resolutiva tácita.
Não se pode alegar, num caso desses, que o comprador está obrigado
a aceitar, entendendo-se que, da parte contrária, houve simplesmente mora.
Neste particular, não se tem mais do que recorrer aos conhecimentos que se
têm sobre mora.
Sabe-se que, diante de um tal inadimplemento, dois caminhos se
abrem para a parte prejudicada: ou ela insiste no contrato, porque continua
a ter interesse nele, ou prefere rescindir o contrato. Se insiste no contrato,
cumpre sua obrigação de pagar o preço e constitui em mora o vendedor; se,
pelo contrário, a coisa entregue fora daquela época não representa mais asatisfação dos interesses contratuais, então a parte escolhe o caminho da rescisão do contrato, a qual terá de ser decretada judicialmente, uma vez que, a
cláusula resolutiva tácita não opera ipso iure, salvo se, no contrato, houver
uma cláusula resolutiva expressa, pois, esta, opera ipso iure.
São todas essas noções já conhecidas.
Além das obrigações de entregar a coisa na época e nas condições
convencionadas e de custodiá-la até esse momento, tem o vendedor outras
obrigações que constituem as chamadas garantias específicas do contrato.
Não são peculiares à compra e venda; são específicas a todo contrato sinalagmático. A primeira delas, já conhecida, é a garantia pela evicção
do direito; a segunda, é a garantia pelo vício oculto, pelos chamados vícios
redibitórios legais ou contratuais (Veja-se, anteriormente, a matéria atinente à garantia pela evicção de direito e pelos vícios ocultos).
Examinem-se, agora, as obrigações do comprador, que podem serreduzidos a duas. A primeira é a obrigação de pagar o preço; a segunda é a
obrigação de receber.
Quanto à obrigação de pagar o preço, cumpre fazer algumas considerações sobre a época e a sua fixação. Quanto à época, se nada se estipulou,
deve-se entender que não se está obrigado a entregar a coisa sem ter recebido o preço. Não se esqueça, nunca, de que, estas são normas declarativas,
sobre as quais a vontade das partes tem um ilimitado império. Podem decidir que se cumpra primeiro esta ou aquela obrigação, mas se nada estabele-
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cem, então, o pagamento do preço é o ato preliminar ao cumprimento de
todas as demais obrigações.
Quanto à fixação do preço, deve ter ocorrido na própria conclusão
do contrato, pois o contrato de compra e venda não está estipulado e concluído, enquanto as partes não fiquem de acordo a respeito destes dois pontos fundamentais: a coisa que se vende r o preço que, por ela, se paga. É
verdade que, algumas vezes, o preço pode ser deixado indeterminado, mas
esta indetenninação nunca pode significar, ou que uma das partes fixará o
preço a seu arbítrio, ou, então, que as duas partes convencionarão posteriormente o preço.
Quando se disser que uma das partes, compradora ou vendedora, vai
fixar o preço, no futuro, rompe-se a eqüidade do contrato, que é um acordo
a respeito dos elementos essenciais, e, se a respeito de um dos elementos
essenciais há declaração unilateral, é sinal de que não há acordo, é sinal de
que não há contrato.
Por conseguinte. é nula e inaceitável qualquer venda em que se diga
que uma das partes fixará o preço no futuro. Tampouco se poderá dizer que
ambas as partes fLxar5o o preço, conjuntamente, no futuro, porque se isto
acontecer, dir-se-á que ainda não há contrato.
Será, quando muito, um pré-contrato ou mera tratativa.
A indeterminação do preço já referida é outra. É, por exemplo,
quando as partes deixam esta fixação ao arb ítno de um terceiro. Então, sim,
o preço é i.ndetemü.nado, porque as partes já decid1ram quem deve fixá lo.
mas só quando este alguém fLxar o preço é que se saberá o montante.
Também há indeterminação, quando as partes deixam o preço ao
sabor de uma taxa de mercado, de um curso, de um chamado preço corrente.
ex.: vendem-se cinqüenta sacas de algodão ao preço de fechamento de mercado do dia tal. Neste dia. não se terá de fazer outra coisa senão recorrer às
tabelas publicadas pela bolsa de mercadorias e verificar qual o preço do produto, no fechamento do mercado daquele dia. e saber-se, então, o montante.
E~ses são os casos de preços indeterminados, porque não existe defeito de espécie alguma e em que o contrato é válido desde o momento em que
se convencionou.
Veja-se o caso em que se tenha deferido ao comprador o Pagamento
tardio do preço. a chamada venda a prazo ou a termo, em que já se estaheleceu que o preço será pago depois da entrega da coisa, dizendo-se, freqücnte·
mente, qual é o tempo que deve decorrer para o cumprimento da obrigação.
Muitas vezes acontece que, embora a<; sim se tenha convencionado.
aquele que vai pagar, dá sinais claros de insolvência, antes que o vendeJor
tenha felto a entrega da coisa. Aí. não se tem mais que fazer senão recorrer,
também. à regra geral c deve-se. então, autorizar o vendedor a suspender a
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entrega do objeto até que o comprador tenha dado caução de que está hábil
para efetuar o pagamento.
Estude-se, agora, a outra obrigação do comprador, consistente em
receber a coisa. Receber a coisa, a bem dizer, é um direito, pois aquele que
compra, evidentemente, espera esta satisfação do seu interesse, que a coisa
lhe seja entregue. Mas, numerosas vezes, na estrutura de um contrato, descobre-se uma mesma operação desempenhando, simultaneamente, o papel
de direito e de dever, o papel de direito e obrigação, como acontece, todas
as vezes em que uma prestação, sendo causa da outra, resulta, como é natural, que uma das partes não pode encontrar satisfação para o seu direito, se
a parte contrária não se satisfizer de seus próprios direitos. Evidentemente,
receber a coisa é direito do comprador, mas se o comprador não receber a
coisa, se se rec;usar a esse recebimento? Isto pode determinar, da parte do
vendedor, uma situação de inadimplemento involuntário e, estando inadimplemente, não está em condições de exigir as vantagens que espera do contrato, de modo que aquilo que parecia, simplesmente, um direito, e, também, uma obrigação; e na verdade é obrigação apenas por isto: porque é a
maneira de permitir que a parte contrária se satisfaça, ela própria, dos seus
interesses, dada a relação de coisa mútua que existe entre as prestações de
um contrato sinalagmático.
Note-se que poucos processos há, tão usuais na prática de inadimplemento, como a recusa de receber. É esse um estratagema freqüente, do mau
pagador. Alguém compra uma mercadoria, qne lhe deve ser entregue dentro
de um prazo, este desde já estipulado. Ou, porque variem as condições, ou,
porque variem as finanças do comprador, o certo é que, na data em que
deve ser feita a entrega da coisa e o pagamento, está o comprador desejoso
de esquivar-se ao pagamento.
Tendo recebido a coisa, é situação tão claramente ilícita, que não há
comprador que a arroste, a não ser quando não tem mesmo outro meio, por
estar insolvente, de modo que é o recebimento que ele nega e não o pagamento do preço e, para isso, não lhe faltam pretextos: seja porque a coisa não é
a encomendada, seja porque o vendedor se afaste de suas prescrições. De um
modo ou de outro, ele se coloca, não na posição de inadimplemente, mas na
posição de alguém que não recebe e que está se preparando para acusar de
inadimplemente a parte que com ela contratou.
Nesse momento, não há outro caminho senão a consignação da coisa.
Sabe-se que. assim como se paga em consignação, por dinheiro, paga-se por
qualquer objeto e, portanto, este é o processo: pagar em consignação. E se
for uma daquelas dívidas quérables, para as quais se admite a constituição em
mora, mediante simples interpelação, para que daí se consiga aplicar os
efeitos moratórias e diminuir o risco de uma demanda.

Capítulo XXVI

VENDA DE DIREITOS

Venda de Coisa Alheia - Venda de Coisa FuturaPromessa de Compra e Venda.
Veja-se, agora, penetrando num estudo especializado das vendas,
aquelas figuras que parecem afastar-se mais claramente das regras gerais deste
contrato.
A primeira é a venda de direitos.
A rigor não há venda senão de direitos. Dir-se-á que esta é uma afirmativa que vem contrariar toda a tradição do contrato de compra e venda,
onde continuamente se fala de venda da coisa corpórea e não de venda do
direito. Mas, para que se retifique esta impressão, basta recordar o que se
estudou a respeito das coisas corpóreas.
Lembre-se que os romanos viam no conceito de propriedade uma
situação tão material, que não diferenciavam o direito de propriedade do
objeto sobre que este direito recaía e, por essa razão, chamavam o direito de
propriedade, coisa corpórea, confundindo a relação jurídica de que a coisa
era objeto, com a própria coisa. Isto é característico da propriedade.
Chama-se com este nome - propriedade - tanto o direito que tem,
como o objeto sobre que este direito recai e tanto se diz que esta coisa é
propriedade de alguém, como diz - esta coisa é sua propriedade. No primeiro caso, está-se falando do direito e, no segundo, da propriedade.
Há uma interpenetração dos dois sentidos e é por um hábito razoável
e perfeitamente tolerável que se continua, no contrato de compra e venda,
a falar em venda da coisa, embora fique entendido, que se chama venda da
coisa - venda do direito de propriedade da coisa.
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Pode-se, agora, falar em venda de direitos, expressão com a qual se
designa, precisamente, a venda de outros direitos que não a propriedade.
A venda de direitos, a rigor, está sujeita à mesma disciplina da venda
da co!sa. Não haveria, até, motivo para distinguir-se uma figura da outra, se
não fosse uma regra particular às vendas de direitos e que já se teve ocasião
de estudar resumidamente.
Quando se vende uma coisa e, porventura, vem-se a descobrir que
esta não existia no momento em que a venda foi feita, a venda é nula. Haverá perl:as e danos se o caso for de dolo ou culpa. Mas, se não tiver havido dolo; se tiver havido um simples erro, então, a venda da coisa que não existia é
pura e simplesmente nula.
Não acontece, assim, nas vendas de direitos, em que a parte vendedora assegura à parte compradora a existência do direito, no momento da transação. É essa uma regra inerente à cessão de crédito, como é natural, no interesse da maior segurança dessas transações.
Outro caso é o da venda de coisa futura.
Só se pode vender uma coisa certa e existente, mas esta regra se tempera num caso: é aquele em que, ambas as partes, sabem que a coisa não
existe, mas aceitam contratar, contando com sua existência futura. Está-se
no mês de junho e uma determinada produção agrícola frutifica no mês de
novembro. Têm-se as terras plantadas com esse produto; nada impede que
alguém compre de quem as possui, desde já, aquela produção, que o possuidor, provavelmente, terá na época em que os campos vão frutificar.
Está-se, então, fazendo a venda de uma coisa, que, no momento,
ainda não existe, mas com cuja existência se conta, razão pela qual se chama
a esta coisa res sperata. É a coisa da qual se tem esperança e a venda, que disto se faz, é uma emptio rei speratae.
Costuma-se, porém, fazer uma distinção muito sutil e de conseqüências práticas muito importantes, entre a emptio rei speratae e a emptio spei,
venda da coisa esperada e venda da esperança.*
A venda da coisa esperada é a venda da coisa que vai existir futuramente; a venda da esperança, é a venda da possibilidade de se vir a produzir

•
Uma das melhores dissertações a respeito do tema é aquela deixada por Friedrich
Endemann, sob o título Die Lehre von der Emptio Rei Sperate und Emptio Spei
und deren Bedeufung für das heutige Rech (Wien, 1885, 82 pp.), separata da Revista
de Grünhut, vol. XII. Pode-se verte-la para o vulgar como A Teoria da Compra da
Coisa esperada e compra da Esperança e sua Relevância no Direito Atual. Exemplar,
autografado pelo Autor, mais tarde propriedade de Giuseppe Messina, a seguir de San
Tiago Dantas e, hoje, pertencente ao Autor destas breves anotações.
O mais típico exemplo de compra de coisa esperada, rei speratae, além daquele
ventilado no texto, é o da compra de uma safra de algodão, que, na linguagem do Nor-
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alguma coisa, num determinado lugar; ex., tem-se um campo e nesse campo
está-se fazendo uma plantação qualquer e, então declara-se vender 50 sacas
de café que serão ou não produzidas. Se o café produzir-se, tomar-se-ão as
50 sacas, faz-se entrega delas c se receberá o preço; se uma geada inutilizar
o cafezal e nada colher-se, então, voltar-se-á para o comprador e se dirá que
n:io há café; se tiver re..:ebido o preço, será este restituído, desfazendo-se,
naturalmente o negócio.
Pode ser, então, que este comprador queira arriscar um pouco mais
e declare que compra o que se produzir em sua fazenda estabelecendo um
preço, 50 ou 100 mil cruzeiros pelo que se produzir. Chega o fim do ano e
a fazemla nada produziu e, portanto, nada se lhe pode entregar, mas conserva-se o dinheiro que foi pago, pois este pagamento representa uma alea.
Uma diferença fundamental, por conseguinte, intercede entre os dois
negócios, pois a emptio spei é o mais aleatório dos contratos, uma das partes
paga c já sabe que nã0 terá possibilidade de repetir o que pagou e outra parte terá ou não uma ..:ontra prestação a fazer, conforme o êxito da spes. Já na
emptio rei speratae, a situação é completamente mudada, a co1sa que se quer
comprar está definida e não é em nada aleatória; o que é aleatória é a sua
ex;sténcí:t.
(J problema da prova e do acertarnen to de fato é muito delicado,
porque, geralmente. as partes convencionam essas coisas sem precisão de linguagem e. muitas vezes, será um atonnentado problema de interpretação do
contrato.

deste, antes da difusão da rede bancária, na década de 1940, do financiamento. se dizia,
usualmente, compra na folha. hoje expressão, por assim dízer, obsoleta. Era de tal
maneíra generalizada, que seu e;nprcgo se aplicava, até me~mo, à compra de futuras
cnas de animais, dt' gado vacum, sobretudo.
Quanto à emptío speí, é de reputar-se a aquisição de um bilhete de loteria
um clássico exemplo. O eminente professor da Universidade de Heidelberg, Gcorg
Cohn, consagrou ao assunte excelente dissertação, intitulada Die Lotterie
und
Ausspie/geschâfte IAs Loterias e as operações de jogo), inserida no Handbuch des
deutshen Haldels -, See- und Wechselrechts. voL UI (Leipzig, 1885), sob a díre~•ão
de W. Endemann. Quanto ao seu caráter, entende ele que não constitui um contrato de
compra e venda sob condição (bedingtter Kaufvertrag), nem compra de um direito,
nem, por derradeiro, um mandato, a loteria, conclui, por sua natureza jurídica, é a
compra de uma esperança (Hotj'nungskauf7
A conclusão, como contrato. perfaz-se através do concurso de vontades dos
contraentes envolvendo o risco e a expectativa de lucro. A natureza do contrato,
as questões que pode envolver, enseja muitas e infindáveis controvérsias. Aqui mesmo
no Brasü, houve pleitos que se arrastaram vários anos, e a dissertação de Georg Colm
teve m.uitas objeçôcs, mas. seja como for, a loteria, como forma de jogo. não só tolerada e permitida, mas patrocinada pelo próprio Estado, interessanao, acima di.! tudo,
ao fisco, há de caracterizar-se como um contrato - compra e venda de uma esperança.
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Veja-se, agora, a venda de coisa alheia, que é muito mais simples do
que a venda de coisa futura e que até aproveita um pouco, a teoria que para
esta se estabelece. É claro que se pode vender a coisa futura, que ainda não
foi produzida, também se pode vender a coisa alheia. Não nos pertence, mas,
amanhã, pode pertencer; nada impede que se comprometa alguém a vender a
outrem aquilo que é de outrem; o que fica entendido é que vai se esforçar e
empenhar-se para comprar essa coisa, tomando-se seu dono e em seguida
cumprir a sua obrigação.
Entretanto, sabe-se que os códigos francês e italiano dizem ser a venda de coisa alheia nula. Mas, aí, não há mais do que uma confusão, a confusão característica do sistema francês e italiano de compra e venda, que é a
confusão entre o contrato e o ato traslativo da propriedade. É claro que é
nulo o ato traslativo da propriedade da coisa alheia. Aquele que transferir
a outrem a propriedade do que lhe não pertence, não só do ponto de vista
civil pratica um ato nulo, como do ponto de vista criminal incide numa das
figuras clássicas do crime contra o patrimônio: o estelionato. Mas, para que
seja estelionato, criminalmente falando, para que seja ato nulo, civilmente
falando, é necessário que a venda se tenha consumado, no sentido de que se
tenha praticado o ato traslativo sem que a coisa estivesse na propriedade do
vendedor.
A própria doutrina, francesa e italiana, faz a análise dos artigos, que
se encontram nos seus códigos, e assim os interpreta: a venda real não pode
versar sobre coisa alheia, e, nesse caso, será nula; a venda obrigatória sim,
pode.
Como só se conhece venda obrigatória, pode-se explicar de uma forma bem mais clara: a venda de coisa alheia sempre se pode praticar, mas não
se pode praticar o ato traslativo, enquanto a coisa não estiver na propriedade
do vendedor.
Se sobrevier o dia da entrega sem que o vendedor se tenha tornado
dono, então, a sua situação é a de um devedor inadin)plemente.
Resolve-se a prestação em perdas e danos, que por ele serão devidas.

Cap(tulo XXVII

VENDA COM RESERVA DE DOM(NIO

Venda Contra Documentos - Venda a Contento - Retrovenda Prelação - Pacto de Melhor Comprador -Pacto Comiswrio Cláusulas e Modalidades Usuais.
Cumpre estudar, rapidamente aliás, as modalidades da compra e ven-·
da.
Quando o contrato de compra e venda versa sobre a transferência de
um direito e o pagamento de um preço, sem que se encontrem outras obrigações ou modalidades, além dos inerentes ao negócio, diz-se que a compra e
venda é pura.
Freqüentemente, porém, a venda é condicionada pelo aparecimento
de cláusulas, que criam obrigações acessórias diferentes daquelas que são naturais ao negócio, ou, então, submetem a uma condição ou termo o próprio
contrato de compra e venda ou o ato traslativo em que ele se resolve.
Sabe-se que as modalidades do ato jurídico, a condi~o, o tenno e o
modo, tanto podem aderir a um ato jurídico, que seja em si próprio um contrato, como podem aderir a um outro ato jurídico qualquer. De maneira
que, a condição ou o termo, que numa compra e venda podem surgir, tanto
podem se referir ao contrato como ao ato traslativo que as partes se obrigam
a praticar posteriormente.
Recapitule-se: as modalidades do contrato de compra e venda, que
geram uma grande variedade de figuras, neste contrato, ou são obrigações,
que as partes acrescentam às naturais do negócio ou são modalidaaes, que as
partes impõem ao próprio contrato ou ao ato traslativo d0 ~ireito cn·
posteriormente, se deve verificar.
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A primeira modalidade, comportada pelo estudo, é a venda feita com
pacto de retrovenda.
O pacto de retrovenda é uma dessas obrigaçóes que se acrescentam às
obrigações naturais do negócio, determinando, por conseguinte, para urna
das partes, um direito que, usualmente, a compra e venda não acarreta. É.
por assim dizer, o direito que tem o vendedor de, posteriormente, recobrar
a coisa que vendeu, forçando o comprador a lha devolver, mediante restitmção do preço e das despesas que o comprador tenha tido até aquela data
com a coisa e com as transações de que foi objeto.
A retrovenda s6 se convenciona para as coisas imóveis.
A lei não a estende para os móveis e há sempre um prazo certo, dentro do qual o vendedor pode exercer o seu direito de recobro ou de retrato,
prazo esse que pode ser convencionado pelas partes dentro do limite máximo de três anos e se nenhum limite for convencionado, entende-se que o
prazo estabelecido é o máximo, aplicam-se os três anos da lei.
Que é preciso fazer, para que o vendedor exerça o seu direito de recobro? Nada mais do que a reclamação por ele apresentada contra o comprador e a imediata e antecipada devolução do preço e das despesas feitas.
Bem se compreende que o direito de retrovenda satisfaz a muitas
necessidades, que na vida econômica se podem apresentar. Quarltas vezes se
estaria disposto a vender uma coisa, que nos pertence, se se tivesse a esperança de poder reavê-la dentro de um certo prazo.
Alguém, que possui um imóvel e dele não se quer desfazer, mas, no
momento, premido por suas necessidades fmanceiras quer dispor de tal imóvel, pretende outrossim, reservar a faculdade de recobrá-lo se as suas condições de vida mudarem dentro de um certo prazo. Algumas vezes esta retrovenda não convém ao comprador e, neste caso ele não aceitará, mas, outras
vezes, ele aceita fazer a compra, ainda mesmo com este risco.
Ele se expõe à retrovenda e, nesse caso, não há por que não convencionar o que só pode ser desvantagem para o ajuste do interesse das partes.
Outras vezes pode acontecer que o direito de recobro ou de retrato
toque a mais de uma pessoa e isto acontece, ou quando há muitos vendedores e, por conseguinte, em favor de todos ficará convencionada ou, então,
por uma outra circunstância qualquer, que se tenha tornado plural o número
dos titulares deste direito. Nesse caso, é preciso saber o que acontece quando um dos que têm direito à retrovenda, não quer exercer o seu direito, discordando, assim, da vontade dos demais.
Poder-se-ia pensar que, os que querem reaver a coisa, ao exercer o
seu direito, nesse caso, se tornem condôminos, ao lado do comprador,
uma vez que, nas mãos dele, estava sempre uma cota: a cota do vendedor
que não quer exercer o resgate. Mas essa solução seria complicada, morosa;
e a lei não vê com favor o estabelecimento de situações de condoraínio, de
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modo que a solução adotada pelo legislador é, sem dúvida, a que mais simplifica a coisa: é fazer caducar o direito de recobro, todas as vezes em que
um dos seus titulares não o quiser exercer juntamente com os demais.
O caso é muito diferente, quando a coisa era um condomínio de algumas pessoas e estas alienaram seus quinhões em atos diferentes. A diferença é total. No primeiro caso, se tem uma coisa que seria, suponha-se, de
dois proprietários; está no condomfuio de duas pessoas e estas no mesmo
ato, vendem a um terceiro e convencionam a retrovenda. Na hora de exercer
a retrovenda, um dos vendedores quer retratar e o outro não quer: caduca o
direito de ambos.
Mas, pode ter acontecido algo diverso: é que os dois condôminos não
tenham vendido a coisa conjuntamente. Um deles, hoje, vendeu seu quinhão
e, amanhã, o outro vende o seu, então, entende-se que esta distinção inicial
das vendas efetuadas, vigora, também, para as retrovendas, e, se a retrovenda
foi convencionada para ambos, pode um deles, isoladamente, exercer seu
direito, sem indagar das intenções do outro. Aí se tem o regulamento daretrovenda.
Outro pacto que, freqüentemente, se adiciona à compra e venda e
que lhe altera o regime, é aquele que os antigos chamavam pactum displicentiae e que determinou a figura da atual venda a contento.
A venda a contendo aplica-se a certas coisas, a respeito das quais o
comprador não pode dar o seu consentimento, antes de as haver exanünado.
E, por examinado não se entende, apenas, a observação da coisa pelo seu
aspecto externo, para verificar se tem, ou não, o aspecto externo que se desejava; o que por exame, aí, se entende é uma verdadeira prova, um verdadeiro
ensaio. São as coisas que precisam, ou ser pesadas, ou ser medidas ou, mesmo, provadas e experimentadas. Provadas no seu gosto, nas suas qualidades
físicas ou químicas, enfim, é preciso que o comprador tenha, ele próprio,
ensaiado as qualidades do material que lhe vai ser apresentado, para que, então, se decida se é realmente aquele a coisa que quer comprar.
As vendas a contento são muito numerosas e o comércio as favorece,
pois está um pouco no interesse do comerciante demonstrar, muitas vezes,
as qualidades daquilo que ele está querendo vender, para que a parte contrária, tendo experimentado, diga que gostou e consinta.
A rigor, pode-se dizer que numa tal compra e venda será o próprio
momento consumativo do contrato que ficará suspenso até o instante em
que a parte compradora declare que provou e gostou, mas se dá a esse contrato a estrutura de uma venda condicional. Considera-se que o provar, o
medir, ou o pesar constitui uma verdadeira condição, de cujo implemento
depende a completa eficácia do contrato de compra e venda.
Não se tenha ilusão de que chamar-se condição a essa prova, afastase, um pouco, da concepção econômica que se deu à condição, na parte geral,
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bastando pensar que, em certos casos em que a prova é muito subjetiva, o implemento da condição ficará totalmente na dependência de uma das partes,
pois vê-se que aí estaria uma condição potestativa pura, portanto, daquelas a
que o direito recusa a eficácia de modalidade do ato jurídico. Mas, pode-se
dizer que, embora aí não se trate, num sentido rigorosamente técnico, de
uma condição, ela faz lembrar a estrutura de uma condição e pode-se dizer
que funciona tal como se fosse uma condição.
Condição suspensiva ou resolutiva, uma ou outra, conforme as partes
entenderem.
Quando foi estabelecido um prazo, dentro do qual a parte deve
dizer se provou, entende-se que a falta de resposta até o fim do prazo, importa na aceitação. Aí não há prazo convencionado; pode uma parte intimar a outra que, dentro de um tempo improrrogável, declare se aceita ou
não aceita.
Convém notar que esse direito de recusar a coisa, mediante prova,
é um direito personalíssimo, dos que não se podem alienar e nem transmitir
aos herdeiros ou sucessores.
Passe-se a outra modalidade, estudando a preempção.
A preempção é uma obrigação que o comprador assume, no próprio ato da compra e venda, de quando vender a coisa, que naquele momento comprou, oferecê-la, em primeiro lugar, ao vendedor, modalidade
essa de venda, que corresponde, freqüentemente, aos interesses das partes
nos negócios civis.
Tem-se por exemplo, um bem que não se deseja ver transferido a
mãos alheias, mas que se cederá, com prazer, a um determinado amigo
ou a uma determinada instituição. Consente-se, por conseguinte, em vender
a esta pessoa, o bem pelo qual se tem interesse, mas, desde logo, exige-se dela
que se esta, no futuro, o quiser vender a terceiro, terá que fazer uma notificação, a quem a alienou, para que esta diga se quer reaver a coisa, pagando
a mesma quantia, que o comprador futuro estiver oferecendo.
Este pacto de preempção ou de prelação, que se insere muito freqüentemente, nas vendas civis, tem uma grande semelhança com a retrovenda, pois quer através de um, quer através de outra, colima-se sempre
o mesmo resultado: o vendedor, que se despojou da coisa, numa compra
e venda, volta, por força destes pactos, a adquiri-la.
Mas há mais de uma diferença bastante significativa em todas elas,
entre o pacto de retrovenda e o pacto de preempção. Em primeiro lugar.
o pacto de retrovenda é muito mais enérgico nos seus efeitos em favor do
vendedor, pois que lhe dá o direito de exigir do comprador, que lhe restitua a coisa, recebendo de volta o preço e as despesas, enquanto que, no
pacto de preempção não se confere ao vendedor este direito de exigir.
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Também a preempção pode ser estabelecida em favor de duas
ou mais pessoas, simultaneamente, sempre que as duas ou mais tiverem
sido aquelas que alienaram. Pergunta-se, então, se, num caso desses, podese admitir que uma das partes exerça amanhã a preempção e não a outra.
A regra, que vigora a respeito, é a da indivisibilidade da preempção de modo
que fique assegurado a cada um exercer em seu total este direito.
A preempção, também, é direito personalíssimo, não passa aos herdeiros ou sucessores universais ou singulares.
Entre os casos mais interessantes de emprego do pacto de preempção, não se deve esquecer das apropriações por utilidade pública, sempre que
o Estado ou a União, Estado membro ou companhia concessionária de serviços públicos, desaproprie um imóvel e resolva, depois, voltar atrás das razões
que levaram à desapropriação.
Tem obrigação de dar a preempção àquele que era proprietário.
Vejam-se outras modalidades. A venda com pacto de melhor comprador.
A venda com pacto de melhor comprador só se admite civilmente
para os imóveis. e, um caso, também, desses em que o vendedor dispõe da
coisa, por assim dizer, a contragosto, isto é, a venda que vai fazer não o satisfaz inteiramente e, por isso, trata de obter, da parte contrária, uma cláusula, que o ponha ao abrigo de prejuízos que está temendo. Convencionando, então, o pacto de melhor comprador, fica estabelecido que, se dentro de
um certo prazo se apresentar uma outra pessoa querendo comprar a coisa,
oferecendo preço maior, a venda ficará desfeita e o vendedor habilitado a
vender a coisa pelo novo preço que se apresentou.
O pacto de melhor comprador não pode ser convencionado senão
pelo prazo máximo de um ano e funciona como uma verdadeira cláusula
resolutiva do contrato. De fato, o ato jurídico, que deu execução ao contrato, já se consumou ou não se consumou.
Isto pode variar: pode haver pacto de melhor comprador numa compra e venda, em que o ato traslativo será daqui a um ano e pode ser numa
em que já se efetuou o ato. O ponto em que a condição resolutiva incide é
que varia, sendo num caso, o próprio contrato, e noutro, o ato traslativo.
Graças a este pacto cria-se uma condição resolutiva; apresentada a melhor
oferta, feita a notificação dela ao comprador, este sente que o seu direito
se resolveu e que o vendedor pode dispor da coisa. e, comum, em casos dessas ordens, se estabelecer uma preferência para o comprador, pelo preço
oferecido por terceiros. Ele poderá, então, declarar se está disposto a pagar
o preço que agora é oferecido ao vendedor e ter, então, a preferência para
que com ele mesmo se resolva o contrato já feito.
Outra modalidade, que, a rigor, não criou um tipo diverso de compra e venda, mas, que é um simples pacto, que nela se insere e que, por esta
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razão, o Código trata entre as modalidades do contrato, é o chamado pacto
comissório.
O pacto cornissório, nada mais é do que a cláusula resolutiva expressa, a respeito da qual já se falou. Há condição resolutiva expressa, quando as
partes disseram no instrumento do contrato, por suas próprias palavras,
qualquer coisa neste gênero: se a parte contrária não pagar o preço, dentro
de tantos dias, ficará rescindido este contrato, de pleno direito. Ou, então,
qualquer redação equivalente, relativa às obrigações contraídas.
Qual é a eficácia desta declaração? É que, não cumprindo a parte
contrária sua obrigação, na forma prevista no contrato, tem-se o contrato
como rescindido, independentemente de qualquer interpelação, que a parte
estivesse obrigada a fazer ou de ação, que tivesse de propor para exigir uma
decretação judicial.
O contrato fica irrito e as partes desligadas, sem que nenhuma intervenção o precise declarar.
Cabe então, familiarizar-se, neste ponto, com os efeitos práticos civis.
Quando, por exemplo, alguém aluga um prédio, convencionando sem
estipular o pacto comissório, pode acontecer que surja o inadimplemento de
uma das cláusulas contratuais. Que há de fazer a outra que quer se ver livre
da locação? Terá de promover a rescisão e, uma vez decretada, só aí é que
está apto a dispor do prédio.
Se, porém, existe o pacto comissório, então, no momento em que
se encontrar perante o inadimplemento da parte contrária, tratará de se documentar a respeito deste inadimplemento, para ficar a coberto de dúvidas e
interromperá o contrato, sem maior discussão, pois que a tanto o autoriza a
cláusula resolutiva expressa.
Outro caso, que merece estudo, é o das vendas com reserva de domínio.
Para se compreender o aparecimento das vendas com reserva de domínio, há de partir-se do sistema das vendas a prestações.
O sistema das vendas a prestações consiste na fragmentação do preço, em prestações que são pagas, periodicamente, com intervalos regulares
ou não, o que divide a obrigação do comprador, numa série de atos distintos, fazendo deste contrato um verdadeiro contrato continuativo, daqueles
que se costumam chamar a trato sucessivo.
A função econômica das vendas a prestações é muito importante,
pois estas foram introduzidas em quase todos os países, visto como conseguiu-se colocar .10 alcance das pessoas menos abastadas, muitos objetos que
elas não seriam capazes de adquirir rapidamente, em face de seus altos preços,
mas, fragmentado o preço de compra ao longo de uma série de prestações,
o contrato tornou o aspecto de uma verdadeira locação.
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É verdade, porém, que as vendas a prestações também tiveram, ao
lado destes bons efeitos, maus resultados econômicos, principalmente tornando-se mais gravosas, uma vez que, computando juros às prestações que
se deviam pagar, posteriormente, aumentaram enom1emente o custo dos
objetos vendidos, de maneira que, nesse sentido, as vendas a prestações produziram, também, efeitos ruinosos, ao lado dos favoráveis.
As prestações podem ser antecipadas e podem ser posteriores à entrega. Nisso está um ponto muito importante.
A idéia de uma venda a prestações, com a entrega da coisa depois de
paga a última prestação, não tomaria este tipo de compra e venda num ato
original, do ponto de vista jurídico?
De fato, a regra geral é que o preço se paga antes e a coisa se entrega
depois, pouco importando, do ponto de vista da estrutura do contrato, que
o preço se pague de uma vez, de duas ou de muitas. Desde que a coisa só
seja entregue depois de pago o preço, nenhuma alteração se faz na estrutura
do contrato, mas este tipo de vendas a prestações não consulta os interesses,
nem dos vendedores, nem dos compradores. Os vendedores porque querem
colocar, rapidamente, os seus artigos e o grande atrativo dessas vendas para
os compradores é serem elas uma locação, porque o comprador parece estar
pagando o uso, quando, na verdade, está pagando o domínio. O contrato
começa pela entrega da coisa e, desde aí, o preço vai sendo pago parceladamente, é o que mais satisfaz.
Qual o resultado desta entrega antecipada? Sendo a entrega um ato
que acarreta um efeito traslativo, imediatamente, o comprador se torna dono, no limiar mesmo da execução do contrato. Investe-se no domínio e o
vendedor tem, contra ele, um simples direito pessoal, um crédito que, se,
porventura, não for pago, dará lugar àquela medida executiva, própria do
crédito e nem sempre bem sucedida, pois, principalmente, na hipótese de
um imóvel, em face de uma realienação da coisa, o vendedor se encontra
diante do comprador prestamista, na situação de um credor comum e a
possibilidade de paga.rnento se torna completamente dessolidarizada da entrega do objeto do negócio traslativo originário.
Por isso, se imaginou dar à entrega preliminar da coisa, um efeito
traslativo de simples posse, mas não do domínio sobre a coisa. Algo de
semelliante ao que se passa nas vendas a contento, quando é tomada como
condição suspensiva. Recebe o comprador a coisa, investe-se na sua posse,
e, portanto, pode usá-la, pode perceber seus frutos, mas a entrega, não tendo sido feita com o anímus próprio da tradição. apenas desloca, materialmente, o objeto para o patrimônio do comprador: dá-lhe uma situação de
simples possuidor, até que termine o pagamento das prestações.
Terminado o pagamento das prestações, é como se se verificasse o
implemento de uma condição suspensiva, pois aquela coisa deixa de ser pos-
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se e passa a ser domínio, tomando-se o comprador somente daquele momento em diante, titular do direito, cuja venda se estipulou.
É uma convenção, na qual, o ato de traslação da coisa, praticado no
limiar do contrato, não tem o efeito de transferir o domínio, mas, apenas,
o de transferir a posse, ficando este segundo efeito dependente do pagamento da última prestação do preço convencionado.
Discute-se muito sobre a legitimidade deste pacto. Discute-se, principalmente, nos países que se mantêm fiéis à idéia da venda real e, por isso,
sentem um absurdo nesta dilação do efeito, consubstancial à compra e venda, que lhes parece desnaturar o contrato, mas, sem dúvida, não seriam estas
objeções de ordem doutrinária que haviam de pesar sobre o fato.
A que mais havia de pesar sobre o fato era uma objeção de ordem
tanto ética como econômica, cheia, aliás, de repercussões jurídicas. É que,
sendo o comprador um simples precarista, que estava na posse precária de
uma coisa até o pagamento da última prestação, acontecia que, muitas vezes, já tendo sido pagas quase todas as prestações combinadas, vinha o comprador a se tornar inadimplemente para a última ou interrompia a sua posse;
voltava a coisa para as mãos do vendedor, sem que este tivesse, entretanto,
nenhuma obrigação de devolver as parcelas do preço, já recebido, as quais
lhe ficavam por conta do uso.
Vê-se que este efeito do pacto de reseJVa de domínio, este sim, é que
desnaturava fortemente a natureza da compra e venda, pois, se tinha um caso em que a rescisão se operava em detrimento exclusivo de uma das partes.
Mas, a verdade é que o interesse no pacto, a sua utilidade econômica, era tão
grande, que o pacto, ainda mesmo com estas desvantagens, venceu os seus
opositores e triunfou na legislação de todos os países.
Hoje em dia, porém, fez-se por lei especial, nova regulamentação do
pacto de reseJVa de domínio, que é, sem dúvida, uma das boas soluções dadas pelo direito brasileiro a esta convenção tão fértil em resultados econômicos, mas é uma solução, ao mesmo tempo, original e cujas conseqüências
teóricas precisam ser cuidadosamente estudadas e debatidas.
O nosso atual sistema de compra e venda com reseJVa de domínio é o
seguinte: convencionada esta, é a coisa entregue ao comprador e este a recebe. Uma traslação que produz o efeito possessório, mas não transmite o direito sobre a coisa. Este direito continua com o vendedor até o momento em
que a última prestação esteja paga. E o comprador começa a fazer as amortizações do prep. Se acontece que, no decurso do pagamento, o comprador
se torna inadim <1lemente, abrem-se, então, ao vendedor, dois caminhos, por
um dos quais el. leve escolher.
O prime ·o é a renúncia ao pacto de reseiVa de domínio, considerando a coisa no domínio do comprador e propõe, então, uma ação executiva
normal para fazer valer o contrato e receber o restante do preço.

SAN TIAGO DANTAS

245

O segundo caminho, pelo contrário, consiste em renunciar a esta cobrança e fazer valer, então, a reserva de domínio que se pactuou. Tem ele,
então, o direito de reapossar-se da coisa cujo domínio lhe pertence, mas, er,·
tão, está obrigado a fazer com que a coisa seja avaliada por peritos, na forr:
prevista nas leis processuais, para que os louvados digam que desvaloriL.ação
a coisa sofreu e em quanto deve, portanto, ser orçada a composição do interesse do vendedor pelo tempo em que a coisa esteve nas mãos do comprador.
Paga o vendedor de seus verdadeiros interesses, se já recebeu prestações cujo montante é mais valioso do que estes, tendo de devolver o saldo
ao comprador para que não resulte desta composição um enriquecimento
ilícito.

Capítulo XXVIII

TROCA- VENDA

Elementos Conceituais Obrigações que Resultam da Doação - Revogação e Redução.
O estudo da troca pode ser grandemente simplificado, pela extrema
semelliança que existe entre este contrato e a compra e venda.
De fato, quando se compara a troca e a compra e venda, quer no plano econômico, quer no plano jurídico, observa-se que há uma profunda semelliança, quase se poderia dizer, uma identidade, entre os dois contratos,
pois, em ambos os casos, permuta-se uma mercadoria por outra. Apenas, na
compra e venda, uma das mercadorias permutadas é a moeda.
Economicamente falando, pode-se admitir que a troca é um contrato anterior à.compra e venda.
~ possível que numa sociedade muito primitiva, a moeda não aparecesse como instrumento efetivo das transações e que, apenas, tivesse a função de escala de valores, de termo de comparação sem que, entretanto, na
transação feita, uma das partes, desembolsasse a própria espécie. Isto explica, como já se teve ocasião de dizer, por que motivo, em certas sociedades
primitivas, encontram-se moedas muito incômodas como, por exemplo, o
gado. ~ porque esta moeda não desempenhava o papel de instrumento das
transações. Elas, apenas, existiam como um valor abstrato, ao qual as partes
sempre se referiam, quando queriam avaliar o preço ae um objeto, mas, na
verdade, as trocas se faziam de objeto a objeto.
De maneira que, o contrato, típiCo dessa sociedade rudimentar, não
é a compra e venda; era a troca a que, também, se chama permuta.
Juridicamente falando, a diferença destes dois contratos está no objeto das respectivas prestações, Enquanto na compra e venda, uma das pres-
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tações consiste, necessariamente, em dinheiro e a outra, na promessa de
transferência de um direito, na troca, ambas as prestações consistem na promessa de transferência de um direito.
De tudo isto, resultam algumas alterações importantes na estrutura
deste contrato.
Quando se compara a troca com a compra e venda, é como se fosse
uma compra e venda em que, ambas as partes, assumissem a posição jurídica
do vendedor. As obrigações dos permutantes são as do vendedor, quer dizer,
ambas devem fazer a entrega da coisa, na forma convencionada ou a transferência do direito, quando se trate de um bem incorpóreo, passível de uma
forma de transferência diversa da tradição. Ambas as partes garantem a evicção de direitos sobre as coisas permutadas; ambas respondem pelos vícios
ocultos, que as coisas possam apresentar. Em tudo mais, se encontra uma
grande semelhança, entre as regras da troca e as regras da compra e venda.
Note-se que as despesas do contrato, que na compra e venda recaem
somente sobre uma das partes, o adquirente, na troca, recaem sobre ambas.
Também a troca é um contrato bilateral, comutativo, em que há,
por conseguinte, uma presumível equivalência das prestações e, igualmente,
a troca é um contrato puramente obrigatório, como são todos os contratos
em nosso direito, havendo de distinguir-se o momento do contrato do ato
traslativo, que pode operar simultaneamente e pode operar mais tarde, em
vez de haver um só ato traslativo.
Acrescenta-se, apenas, para encerrar o tratamento deste assunto,
que, algumas vezes, uma das partes permutantes completa sua prestação com
uma parcela de dinheiro. É aquilo que se chama, em linguagem vulgar, de
troca em que se volta ou toma uma quantia, e que se poderia chamar de troca em que se refaz o preço. É porque, no caso, os objetos trocados não são
de idêntico valor e, então, a parte que dá o menos valioso e recebe o mais valioso, completa o importe de sua prestação com uma quantia.
Deve-se entender que, neste caso, o contrato deixou de ser uma troca, porque aparece uma parcela de dinheiro? As regras que se devem seguir
aí, melhor seriam compreendidas no estudo dos contratos mistos, mas, pode-se dizer que é sempre possível integrarem-se as normas da troca com as
da compra e venda, quando se tiver de analisar alguma questão atinente ao
pagamento do preço complementar.
A troca é um contrato, que na época das codificações, no século passado, do princípio ao fim, parecia em completo declínio, mas que hoje em
dia, retomou uma grande importância, principalmente depois da guerra passada, em conseqüência das dificuldades do meio monetário.
Veja-se, agora, a doação.
Nosso código, trata da doação logo depois da compra e venda e da
troca, pois assim como a compra e venda é o contrato bilateral oneroso, por
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excelência, a doação é o modelo de contrato benéfico. Pode-se dizer que
estes dois tipos de contrato são paradigmas e muito bem andou o legislador,
quando os colocou no início das disposições.reguladoras dos contratos em
especial.
Todos têm uma representação bastante nítida do que seja a doação,
e é até com surpresa, que verificamos a extraordinária complexidade de sua
conceituação jurídica.
A doação corresponde a uma função econômica e civil muito complexa. B através dela que se opera esta cooperação desinteressada, que um
homem dá a outro homem, seju por motivo de ordem afetiva, seja por simples razões de solidariedade social, seja, até mesmo, por desejo de remunerar serviços, que não foram prestados contra pagamento de um preço, seja
para estimular atividades, etc. A função econômica e, principalmente, a função ética das doações é tão importante, que o direito não pode deixar de incrementá-las, mas, por outro lado, são tais os perigos em tomo da prática
dos atos gratuitos, que se encontra maior número de normas, dificultando
do que mesmo facilitando as doações e, de fato, as doações são um grande.
campo de abusos.
Ao lado daquele que, espontaneamente, dá para auxiliar seu semelhante, tem-se o caso daqueles, que extorquem doações, que se aproveitam
da fraqueza afetiva ou da incapacidade de outrem, para auferir benefícios
não merecidos, de maneira que, o perigo das doações é tão grande quanto
a sua utilidade social.
Daí, a prudência e, pode-se dizer, o duplo princípio que orienta o
legislador: de um lado, facilitando, impulsionando as doações; de outro,
criando entraves e medidas fiscalizadoras.
No campo da faml1ia, principalmente, tem a doação, ao mesmo tempo, seu uso mais natural e seus maiores perigos.
Através da doação, muitas vezes, o pai injusto aquinhoa de modo
diverso os filhos, fazendo a uns, situações econômicas privilegiadas e, deixando a outros, resíduos de herança.
Através da doação, poderiam os cônjuges, prevalecendo-se da autoridade de um sobre o outro, exigir deste vantagens patrimoniais, entrega de
bens, que iriam alterar o equil1brio patrimonial do matrimônio, de maneira
que, por todos esses perigos, o direito de fam11ia e o próprio direito das obrigações, criam limites muito severos à exploração deste instituto exercido pelo
homem através da doação.
Compreende-se, assim, a razão de ser de muitas normas limitativas.
A definição de doação constitui um problema básico.
B tão vária a opinião dos autores a respeito do conceito de doação,
que as discordâncias vão até à sua colocação na distribuição geral de matérias, no direito civil. E a discordância não é só dos autores; é, também, das
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leis, pois, cada código prefere um sistema, cada um dá ao instituto uma
posição diversa na estrutura geral.
Têm-se, assim, em primeiro lugar, aqueles que ligam o instituto da
doação ao da sucessão, e, ao mesmo tempo, que tratam da sucessão mortis
causa; tratam da doação, que lhes parece um ato afun à sucessão mortis
causa. Para eles, sucessão e doação, constituem duas manifestações da mesma gratuidade, do mesmo intuito de beneficiar, uma das quais se realiza
através das disposições de última vontade, nos atos que só se consolidam
com a morte, enquanto que outros se realizam entre vivos, por meio de
a tos jurídicos, que operam imediatamente seus efeitos.
O segundo grupo toma posição totalmente oposta e entende que a
doação não é, nem um instituto que deva encontrar seu lugar no direito das
sucessões, nem, tampouco, um contrato ou negócio jurídico determinado,
mas, simplesmente, uma causa, que pode determinar o aparecimento de uma
grande variedade de negócios. Pode ser a causa de a tos de traslação da propriedade, pode ser a causa de remissões de dívidas, pode ser a causa de desistência de uma propriedade em curso de aquisição, enfun, todo e qualquer
ato jurídico, praticado gratuitamente para beneficiar a outrem, pode receber
como conteúdo a doação.
De maneira que, dizem eles, o lugar próprio de tratar-se da doação,
não é nem entre os contratos, nem entre as sucessões; é na parte geral do direito civil, onde as doações aparecem como uma causa comum a todos os tipos de negócio. Escusado dizer que impressionam muito a esses autores certas afinidades entre a doação e outros atos jurídicos de intuito benéfico,
como, por exemplo, a constituição dos dotes.
Finalmente, uma terceira corrente, conceitua a doação, deliberadamente, como um contrato e dá-lhe, como lugar de tratamento, a teoria dos
contratos em especial. Nesta última corrente é que se encontra nossa legislação, mas, antes de tratar-se dela, cumpre repassar, ligeiramente, os argumentos das outras.
A aproximação, entre as sucessões e as doações, tem sua origem doutrinária, principalmente, nos autores do direito canônico, mas o que lhe deu
uma posição de realce foi seu perfilhamento pelo direito francês.
No código francês~ as doações se tratam juntamente com as sucessões e é interessante observar como há uma relação, entre estas duas ordens

Verifica-se do texto submetido ao exame do Conselho de Estado, embora
inseparáveis - doações e testamentos - que a doação era, em verdade, considerada
um contrato, mas assim não aconteceu na redação do que veio mais tarde a constituir
o art. 894, do Cód. Civil. Diz-se, textualmente, que la donation entre-vifs est un contrat, mas o 1? Cônsul, mais tarde Imperador Napoleão I, logo fez observar que le con-
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de fatos, diante do conceito muito especial, que o direito francês tem das sucessões.
Para compreender-se isto, de modo suficiente, tem-se que fazer uma
antecipação superficial, sobre o direito das sucessões. Há dois tipos de sucessões: aquele, que se chama sucessão legítima e a que se chama sucessão
voluntária. A legítima decorre da lei, a voluntária, dos testamentos.
Quando alguém morre intestado, a quem vão ter seus bens? Aos herdeiros designados pela lei; são os herdeiros legítimos. Quando, porém, houve
testamento, é facultado, ao testador, alterar a ordem de sua sucessão legítima.
Em alguns casos, o testamento pode versar sobre a totalidade dos
bens; em outros, só pode versar sobre uma parte, em que, havendo herdeiros
necessários, descendentes ou ascendentes, só pode o testador dispor da me·
tade dos seus bens. É a metade disponível, pois, a outra, a legítima, só pode
ser objeto de uma sucessão legítima.
No direito francês só se chama, a rigor, herdeiro, aquele que é sucessor legítimo. Não se conhece, como no nosso direito, herdeiro testamentário, que, aliás, é comum também ao Direito romano. O herdeiro nomeado
por testamento chama-se, no direito francês, simples legatário.
Ora, legatário, para nós, é uma coisa totalmente diversa de um her·
deiro. Legatário é aquele a quem se deixa, na sucessão, um objeto determinado. Se deixar-se, por exemplo, a quinta parte da fortuna, então, é que seria
herdeiro, porque, este, tanto participa do ativo como do passivo. Mas, não é
assim, no direito francês, em que o legatário não é mais do que um verdadeiro donatário, por obra de uma doação mortis causa.
O legatário, no direito francês, sendo um herdeiro, que vem a ser este
indivíduo a quem se deixa um objeto determinado e que é chamado legatário? No espírito do jurisconsulto francês, este indivíduo é um verdadeiro
donatário; é alguém que recebeu uma doação, embora esta se tenha feito
por via de um testamento, de modo que, é muito natural a aproximação feita, pelo direito francês, dos institutos da doação e da sucessão, porque a
estrutura por ele adotada, aproxima, naturalmente, a instituição do legado
da instituição da doação.

trat impose des charges mu:uel/es aux deux contractants; qu ;ainsi cette expression ne
peut convenir à la donation. Ocioso é dizer que nenhum dos presentes, nem mesmo
Portalis, Cambacecéres, Tronche!, se opuseram a essa errônea conclusão, própria de um
leigo. atendo-se a maioria à discussão a respeito de saber-se se convinha, ou não, optarse no texto da lei por uma definição, o que afinal prevaleceu, considerando-se
a doação um ato, à semelhança do testamento, e não um contrato. (Cfr. Discussion
du Conseil d"Estat et du Tribunal sur /e Code Civil tome, II, pp. ll)2-363. Paris, 1867.
Firmin Didot Freres.
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Tem-se, assim, penetrado, um pouco, no recesso da classificação que
se impôs ao legislador francês e que não tem razão de ser para nós, cujo direito sucessório não pede, de maneira nenhuma, semelhante aproximação.
Considera-se herdeiro, todo aquele que recebe um patrimônio, total
ou por cotas, quer dizer, todo aquele que participa do ativo e do passivo hereditário e se chama legatário, aquele que recebe um objeto determinado.
Doação é coisa que, para o direito brasileiro, se passa num campo diverso, de maneira que não se tem nenhuma aproximação verbal para admitir-se esta estrutura do direito francês.
Muito mais interessante é a doutrina que vê, nas doações, uma causa
geral dos atas jurídicos. À frente desta orientação está um dos maiores nomes do direito moderno, o de Savigny. Foi Savigny, no 49 volume de seu
Sistema de Direito romano atual JSystem des heutigen Romischen Rechts,
Berlin, 1840-1849], que, partindo de uma afirmação feita, ligeirame~te, por
Puchta, no seu livro das Pandectas, desenvolveu a teoria da doação como causa geral dos atas jurídicos~
Pretende Savigny que é incomensurável a variedade de atas jurídicos,
susceptíveis de serem práticados donationis causa.
De maneira que a identificação da doação com a gratuidade, parece,
assim, tão perfeita que, na sua opinião, não existe uma figura à parte de doação, mas todo e qualquer ato jurídico pode revestir-se de seu caráter. Terse-ia doação real, visando à propriedade, doação obrigatória, visando ao estabelecimento de um vínculo obrigacional, doação liberatória, visando ao rompimento de um vínculo obrigacional, doação liberatória, visando ao rompimento de um vínculo e, assim, sucessivamente.
Essas idéias não estão expressas em nenhum diploma legislativo. O
sistema a que se filiou nosso código e que é, também, o do código italiano,
situa a doação entre os contratos. Diz o Código Civil, art. 1.165: considerase doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu
patrimônio bens ou vantagens para o de outra, que os aceita.
Esta é a conceituação legal de doação em nosso direito.
Verifique-se, primeiro, por que motivo se justifica a inclusão do instituto entre os contratos, em vez de admitir-se um dos outros partidos descritos.

*
Georg Friedrich Puchta, Lehrbuch der Pandekten, Leipze, 1838, em que se arrimou Savigny. A melhor de suas edições é a 12~, também de Leipzig, sob os cuidados
de Johann Theodor Schirmer, de 1877, em que, não obstante a extrema dedicação do
editor literário, encerra o seu frontispício incorreção do nome do Autor, inserindo-se
Friedrich Georg, em vez de Georg Friedrich, já então adotado, apenas, o título de

Pandekten.
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Quanto à aproximação com as sucessões, já se viu que não há razão
de ser em nosso direito e não se tem motivo algum para perftlhá-la. Quanto à
causa geral, pode-se justificar, nosso código, da seguinte forma: é certo que a
liberalidade, o intuito de gratificar, é uma causa geral capaz de motivar os
atos jurídicos mais variados; entretanto, há um ato que se pratica, com este
intuito de gratificar e que consiste numa estipulação entre duas pessoas, por
força da qual, uma delas se obriga a fazer à outra, a transferência de um
bem ou de um direito.
Que ato jurídico é este, que se pratica com intuito liberal e que nome se lhe pode dar? ~ claro que este ato é um contrato; é claro que se está,
aí, diante de uma convenção, que não se reduz ao tipo de nenhum outro ato
jurídico distinto.
A causa liberal, a causa benéfica, nela se insere como um dos seus
elementos, mas não se dispõe de uma denominação para este tipo de contrato, senão a que o código lhe dá doação. Diga-se, então, que a gratuidade, o
ftm de fazer a liberalidade, é comum a um grande número de negócios. Pode-se encontrá-la na remissão de uma dívida, nos próprios legados testamentários, na renúncia de uma prescrição, mas, também, pode-se encontrá-la
num contrato, por força do qual alguém se obrigue a transferir a outrem um
direito, e, neste caso, se diz que há uma doação.
Vê-se, portanto, que o único ponto em que se discorda da observação feita por Savigny, é em considerar-se que a doação não é aquela causa
geral, comum a todos os atos jurídicos, mas é um dos atos jurídicos, em que
aparece aquela causa.
À causa, podem-se dar diversos nomes, pode-se dizer que é a intenção de gratificar, que é a gratuidade, que é a liberalidade, pode-se até mesmo, se quiser-se, chamá-la de doação em sentido lato, mas, então, se terá de
falar em doação em sentido restrito, que é o contrato, no qual, esta causa
interfere como elemento modelador.
A colocação da doação entre os contratos, na sistemática de nosso
direito, exige agora que se estabeleçam seus elementos.
Em primeiro lugar vê-se, como diz o código, que a doação é um contrato. Já sobre este ponto, alguns esclarecimentos precisam ser dados. O código civil francês, expressamente, declarou, que a doação é um ato, querendo dizer que não é um contrato. É a confusão entre a idéia de contrato unilateral e ato unilateral. Não se entende que, uma vez que na doação há sempre duas partes, o doador e o donatário, há contrato, embora contrato unilateral, do qual nasce obrigação apenas para o doador.
A natureza contratual da doação está, claramente, expressa no dispositivo de lei que se possui sobre o assunto, pela exigência de que o donatário aceite a doação.
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É certo, também, que esta aceitaçlro pode ser tácita. Desde o momento em que o doador fixe um prazo ao donatário para encaminhar sua
resposta, então, se entende, salvo estipulação em contrário, que se, dentro
daquele prazo o donatário não faz chegar sua negativa, ter-se-á por aceita a
doação e o contrato se aperfeiçoou.
Outro elemento que se tem de destacar é a liberalidade.
A liberalidade é a essência, a causa da doação. Isto significa, que não
pode haver doação onde haja correspectivo para a prestação do doador. Se
o doador faz uma prestação e em troca percebe uma vantagem, simultaneamente, antes ou depois, se ele faz a doação, tendo em vista a vantagem, também, se desviou o sentido da liberalidade, aí, está-se no domínio de um
sem-número de sutilezas, porque há uma série de situações que se admitem,
sem que pareça ter desaparecido a liberalidade.
Notem-se, desde logo, aquelas que se chamam doações remuneratórias. Quando alguém faz um benefício, que não pode ser pago ou, pelo menos, a pessoa se recusa a receber pagamento, pode-se fazer uma doação remuneratória. O fato de não existir uma correspondência entre aquilo que se
recebe como benefício e a doação, que agora está-se fazendo, é suficiente
para que se admita a liberalidade.
Dir-se-á: mas, haverá casos em que o intérprete ficará na dúvida e,
inegavelmente, existem em grande quantidade, por isso que, se uma pessoa
presta um serviço e se lhe faz, imediatamente, uma gratificação, não se pode
conceituar isto como doação. Não se podem conceituar como doação, as
gratificações que uma assembléia de acionistas manda pagar a uma diretoría,
mas, certamente, considerar-se-á uma doação, aquela que se faz a alguém,
quando obtém um favor, uma vantagem qualquer como, por exemplo, um
ingresso para um espetáculo. Seu trabalho não é passível de remuneração,
por isso que não pode vender o convite e qualquer remuneração que se lhe
fizer é uma doação remuneratória.
São sutilezas, mas, necessárias e que precisam ser tratadas como sua
natureza pede.
Ocorre, também, uma segunda hipótese. É a de que, a liberalidade,
no ânimo do doador, está farta.mente compensada por certas vantagens, que
ele mira ao longe. Aí se está fora do domínio da causa, est.á-se fora do raio
de ação do negócio, e este motivo, visado por alguém, longinquamente, e
que já não tem que ver com a economia do próprio contrato, está no domínio das intenções remotas dos atos, que não são capazes de interferir no negócio ou de lhe alterar a causalidade.
Outro ponto que, também, precisa ser considerado, é o caso do encargo.
Muitas vezes, as doações são feitas cum modo, e, então, como este
modo pode repercutir sobre o próprio doador, precisa-se examinar se este
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encargo é suficiente para desviar o caráter da liberalidade. Ainda aí isto depende de indagar-se se assume o c ará ter de um correspectivo; não há dúvida
de que assim acontece, mas, muitas vezes, não há esta convergência para o
mesmo ponto, que é característica da contraprestação e, aí, pode-se considerar o ato liberal; ex.: faz-se uma doação a alguém e deixa-lhe o encargo de
cuidar de uma sepultura. Não perde por isto o caráter de liberalidade. Sabese que o modo ou encargo tem uma disciplina própria para os casos de inadimplemento, que é totalmente diversa daquela do inadimplemento da obrigação contratual.
Trate-se, agora, de outro ponto. Diz a defmição, que se considera
doação a transferência de bens ou vantagens. Apesar da maneira por que está
redigido o artigo, isto não quer dizer que, nas doações, o ato traslativo e o
contrato se confundam. Note-se que a transferência deve versar sobre bens
ou vantagens, que estejam nu património de alguém e este elemento permite
distinguir a doação de um grande número de contratos gratuitos, que têm
objeto de outra natureza. Assim, por exemplo, quando se aceita tratar dos
interesses de uma pessoa, sem receber qualquer remuneração, a gratuidade
existe no mandato; mas não se confunda este contrato com a doação, porque, no mandato, não se está transferindo nenhum bem de nosso património para o de outrem.
Veja-se, agora, a forma das doações. A doação pode ser por instrumento público ou particular e tem-se a forma escrita, que é recomendada.
Doações verbais podem haver, mas, então, é preciso: 19) que verse
sobre móveis; 29) que esses móveis sejam de pequeno valor; 39) que o ato
traslativo seja simultâneo.
Doação verbal, feita para executar-se a transferência da coisa, mais
tarde, não vale. Sobre o pequeno valor dos móveis sobre que verse a doação, será julgado pelo juiz. O officium iudicis é o que impera neste caso,
porque se há de ter em conta o lugar, as circunstâncias e as partes.
As normas, que vigoram quanto à incapacidade das partes, não são
diferentes daquelas dos contratos em geral, mas há uma regra especial, principalmente relativa ao que vai receber. Assim, pode receber doação todo
aquele que não pode contratar. Não há motivo algum para que se exija a
capacidade de negócio para aquele que vai receber uma doação. Também
pode receber doação o nascituro através, evidentemente, dos pais, mas não
se permite que o cônjuge receba uma doação do outro.
As doações entre cônjuges são proibidas, por isso que, uma das normas que vigoram a respeito do regime patrimonial do casa.111ento é o da sua
imutabilidade. Antes do casamento define-se o regime patrimonial sendo
este imutável, porque, daí por diante, seria imoral se permitíssemos que,
depois de conquistada uma ascendência de um cônjuge sobre o outro, seja
pela autoridade, seja pelo amor, fosse autorizada uma mudança do regime

256

PROGRAMA DE DIREITO CIVIL

patrimonial, quando as partes já não têm a liberdade de deliberar, que é característica da situação ante-matrimonial.
Outro ponto, que se precisa considerar, é que ninguém pode doar
todo seu patrimônio: só se pode doar uma parte dele. Uma doação de todo o
patrimônio seria uma sucessão universal entre vivos.
Também ninguém pode doar mais do que aquela parcela de que estaria, no momento, em condições de dispor por testamento. É o que se lê no
art. 1.176 do Código Civil. É que, se se têm herdeiros necessários, está-se
vinculado pela obrigação de lhes deixar a legítima. Tudo aquilo, que excede
da metade disponível e que é doado, chama-se parte inoficiosa da doação e
esta poderá ser sempre anulada, repondo-se os bens no patrimônio do doador, quando houver a sucessão.
Trata-se, agora, da revogação das doações. As doações são, como regra, irrevogáveis. Este é o grande fundamento, pelo qual, todo o direito moderno proíbe as chamadas doações mortis causa. Não se pode conceber que
alguém faça doações para só valerem depois da morte, porque isto corresponderia a um ato testamentário. Para chamar-se de doação, isto, que vai
valer depois da morte, teria-se de torná-la irrevogável desde já e admitir-se-ia
a sucessão pactícia, que é proibida, pois ninguém pode contratar a respeito
da sua própria sucessão. De maneira que só se têm doações inter vivos e não
doações mortis causa.
São as doações, todas elas, irrevogáveis, salvo num caso particular, que
é o caso da ingratidão do donatário. A ingratidão do donatário permite se
revogue a doação e os casos de ingratidão são definidos em lei. São os casos dos crimes, de atentado praticados pelo donatário contra a vida, a integridade física ou moral do doador; a recusa de alimentos, quando o donatário está em condições de dar alimentos e não o faz.
É permitido, também, ao doador, estipular que se o donatário falecer antes dele, a coisa doada reverta ao seu patrimônio. Constitui, isto, a
reversibilidade das doações, por isso que, muitas vezes, está-se pronto adispor de um bem, mas se deseja acautelar da morte antecipada do donatário,
pois, não se têm motivos para favorecer seus herdeiros.

Capftulo XXIX

LOCAÇÃO

Variedade dos Contratos Locativos - Locação de Coisa Conceitos e Elementos EssenciaisDiferenciação do Usufruto, da Enfiteuse e dos Contratos Afms
O Direito civil reúne sob o mesmo nome de locação, três contratos,
na verdade muito diversos na sua função econômica e, também, na sua estrutura jurídica. O primeiro, é a locação de coisa; o segundo, é a locação de
serviços; o terceiro, é a locação de obras ou empreitadas.
Outros contratos, que, hoje em dia, se estudam em separado, como
figuras que têm seu tipo próprio, foram já considerados variedades do contrato locativo, cuja amplitude, numa certa fase da doutrina, era imensa,
abrangendo uma congérie de negócios muito distintos. Assim, por exemplo,
o transporte, que aparece, em muitos autores, como uma das variedades do
contrato locativo.
Na locação de coisa se tem uma cessão do uso e gozo de uma determinada coisa, feita a uma pessoa, que paga por esse uso e gozo, uma remuneração. Pode variar a coisa infmitamente. Pode-se locar um móvel ou um imóvel, uma coisa corpórea e, até mesmo, um direito. Sempre o que caracteriza
a locação de uma coisa é que, alguém, faz a outrem a cessão do uso e gozo e
recebe, deste outro, urna remuneração.
Na locação de serviços, pelo contrário, o que se verifica é uma prestação de trabalho, uma daquelas obrigações de fazer que alguém assume em
benefício de uma outra parte e, essa outra parte lhe paga, também, uma
remuneração.
Na locação de obras, que mais propriamente se chama empreitada, a
figura já é outra. Alguém se obriga a executar uma obn em proveito de ou-
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tra pessoa. Esta outra pessoa não tem em mira os serviços, o trabalho em si,
mas o seu resultado.
Está-se vendo, logo, que essas três figuras de contrato são muito diversas e constituem, portanto, uma indagação preliminar teoricamente muito importante, não só para saber-se por que motivo elas aparecem agrupadas, constituindo uma única figura, como, também, a fim de indagar se este
agrupamento é possível. Se, de fato, se tem aí um único contrato ou se se
deve romper com uma unidade artificialmente introduzida, para reconhecerem-se três contratos distintos.
Comece-se por considerar, através de alguns exemplos, a imensa variedade dos contratos locativos.
Considere-se, por exemplo, que são contratos locativos: um espetáculo que alguém dá para outra pessoa assistir; a feitura de uma roupa; a condução de um veículo; o aluguel de uma casa; a hospedagem num hotel; a exploração de uma jazida ou de uma máquina; a plantação em campo que não nos
pertence; a construção de um prédio e um sem-número de outros atas que,
todos eles, aparecem diversíssimos, seja na sua função econômica, seja até
mesmo, no seu funcionamento e que, entretanto, todos estão debaixo. desta
denominação comum de contratos locativos.
A dogmática modema reage vivamente contra a denominação única.
Pode-se dizer que é um endereço mais ou menos comum aos juristas de hoje,
o repúdio à denominação de locação para todos esses contratos diversos. A
tendência modema é para descobrir nestes três contratos, aquele que se chama locação de coisa e que é o único contrato locativo, propriamente dito;
aquele que se chama prestação de serviços e que a dogmática modema prefere chamar contrato de trabalho ou de emprego, conforme a maneira por
que se apresente a relação jurídica; aquele que se chama empreitada, locação
de obras, no dizer dos antigos, e que é um contrato com uma economia totalmente diversa.
Que é típico do contrato locativo?
É esta cessão que alguém faz a outrem do uso e gozo de uma coisa.
Locar, está aí, claramente, indicando a colocação da coisa junto de outrem,
que não aquele que tem sobre ela um direito de propriedade, para que esta
pessoa, que recebe a coisa, que a conduz e que, por isso, se chama condutor,
possa prevalecer-se de suas utilidades e dos seus frutos.
Entre a locação e a compra e venda intercede uma grande diferença.
Se o vendedor é o proprietário de uma coisa, compromete-se a transferir ao
comprador esta propriedade, esse domínio, que envolve três poderes: o de
usar, o de gozar e o de dispor. Esses três poderes, que constituem o conteúdo do domínio, transferem-se do vendedor para o comprador, no momento
em que a entrega da coisa tiver lugar.

SAN TIAGO DANTAS

259

Na locação, o domínio pennanece junto ao dono da coisa, junto
àquele que se chama locador, mas, temporariamente, ele pennite que outra pessoa use e goze a coisa, privando-se ele desta faculdade. Algumas vezes se reserva o gozo sem que, por isso, o contrato esteja desnaturado.
Tenninado aquele período, durante o qual o uso e o gozo foram cedidos, voltam às mãos do dono que, assim, se vê recolocado na totalidade
de seus proventos económicos.
Aí está o que é contrato locativo na sua essência.
Por que razão se chamou, na antiguidade e mesmo nos dias de hoje,
ao contrato de trabalho ou de prestação de serviços, locação? Se considerarem-se as coisas, apenas, tendo em vista o presente, isto é, a natureza
atual do contrato, está-se obrigado a dar como explicação única uma simples associação de idéias.
Pode-se dizer que como o locador da coisa a entrega ao locatário ou
condutor, para que ele a use e goze, assim, aquele que presta seu trabalho,
cede o uso e gozo das suas energias, das suas aptidões àquele que com elas
vai beneficiar-se, mas, está-se vendo que o paralelismo, aí estabelecido, é
uma simples associação de idéias, é mais uma imagem do que uma analogia,
pois, quando se diz que se presta um serviço, isso não tem nada que ver com
o uso e gozo, porque isso significaria percepção dos frutos e não há pt>rcepção dos frutos do trabalho por parte do locatário, a não ser em sentido figurado.
Entre as duas situações, não há mais do que uma associação superficial. Mais superficial ainda é ela, quando se trata de empreitada. Na empreitada, chama-se locador aquele que encomenda a obra, porque, fundamentalmente, a empreitada, a locatio operis, aparecia no caso em que alguém
fornecesse a um trabalho certa quantidade de material, para que o trabalhador, com esse material, produzisse uma obra de maneira que, dizia-se,
quem loca é quem fornece esse material e assim como poderia ser fornecido para que o condutor dele tirasse a utilidade, no caso, era fornecido para
que o condutor, sobre ele, realizasse um trabalho. Existe agora sensível
distância da essência própria da locação, porque, em vez de uma cessão
de uso e gozo, o que se está vendo, é a percepção do objeto para sobre ele
cumprir uma incumbência. De maneira que, para bem compreender-se esta
aproximação entre a locação de coisa e as chamadas locações de serviç0s e
obras, há de remontar-se ao Direito romano e compreender, um pouco, este
contrato, na época do seu aparecimento.
A /ocatio conductio era um dos contratos consensuais. Além dele,
tinha-se a compra e venda, o mandato e a sociedade. j, loca tio coruiuctio
encontra-se muito bem exposta, por exemplo, por Gaio, nas suas !nstitutiones, e, aí, observa-se que não preocupa muito ao escritor clássico >~st::
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subdistinção em locatio rei, locatio operis e locatio operarum, que preocupa já muito os juristas da decadência.
Na época clássica, não se vê uma grande dessemelhança entre essas
várias formas primitivas, de maneira que se tem de procurar a origem delas
numa fase em que a sua função econômica devia ser mais semelhante do
que se tomou mais tarde.
Quanto ã comparação, a locatio rei e a locatio operis ou empreitada,
basta, para explicar a assimilação das duas figuras, o que se disse há pouco:
no espírito do jurisconsulto antigo, não é essencial ã locação a idéia da
cessão do uso e gozo. A única coisa que, para ele, é importante, é que alguém coloque a coisa de sua propriedade nas mã'os de outra pessoa, para
que esta realize sobre ela um trabalho qualquer ou um ato qualquer, cuja
remuneração depende do sentido econômico do ato.
De maneira que na locatio conductio primitiva não existe, obrigatoriamente, esta idéia de que um locador deve receber uma remuneração.
Ele recebe ou paga, conforme a locação seja feita no seu interesse ou no
interesse do condutor. Isto explica por que razão estas duas figuras estavam tão identificadas no espírito dos autores antigos, sem que indagassem
se era um mesmo contrato ou contrato diverso.
Essa era a estrutura da locatio no espírito do jurisconsulto antigo.
Mas, como, agora, se explica a assimilação entre a locatio rei, por excelência, e aquilo que, hoje, se chama contrato de trabalho e que, os romanos, chamavam loca tio operarum?
Chamavam locatio operis, a empreitada e locatio operarum, locação
de obras, de serviços ou contrato de trabalho ou locaçã'o de serviços.
Esta assimilação também é fácil de explicar. Não se esqueça de que a
locatio conductio, nem para as coisas, nem para os serviços. Isto porque,
suais foram todos tardios, todos eles apareceram em adiantada época republicana.
Na economia anterior, da sociedade antiga, contemporãnea dos reis,
e na economia do começo da república, nunca se sentiu necessidade de uma
locatio conductio, nem para as coisas, nem para os serviços. Isto, porque,
na sociedade patriarcal e escravocrata dos primeiros séculos, os serviços são
normalmente, ou a obra do próprio homem, ou de seus escravos. Era através da escravatura que o homem primitivo obtinha a prestação de serviços.
Não precisava de um contrato para isso e, quando se começou a pensar num
contrato, o contrato recaiu, precisamente, sobre os escravos. A primitiva locação de serviços era a locação do trabalho do escravo; é escravo que se
loca, colocando-o junto de outra pessoa, para que dele esta se sirva.
Que necessidade havia de um contrato, senão da própria locatio rei?
Quase se poderia dispensar o nome de locatio operarum; a rigor,locar o escravo é uma locatio rei. Mas a estrutura é a mesma.
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Quando, com o tempo, começa-se a admitir que o homem livre preste serviços a outro, contra uma remuneração, os romanos, se cercaram sempre de um circunlóquio. Quando alugavam o trabalho de um escravo, diziam
que se tratava de operarum servo rum loca tio; quando, porém, era um homem
livre, dizia-se, então opera seus locare.
O gênio jurídico dos romanos, fiel a esse grande princípio que rege a
economia do pensamento jurídico através dos tempos, era fiel aos seus esquemas. Não se quebrava um esquema, enquanto servia para exprimir a idéia
nova. Sempre que for possível ligar o novo ao antigo é um mau jurista aquele que preferir uma inovação.
Assim, já se tinha operarum servorum locatio, passa-se a ter opera
seus locare e, com isso, se tem o aparecimento da /ocatio operarum. Ora, isto
explica, perfeitamente, por que razão se tem, historicamente, em toda a sistemática do direito civil, o contrato de trabalho, conceituando como uma
variedade da locação; mas isso, não convence a toda dogmática moderna,
em face de conhecimento que se tem da estrutura desse contrato, segundo
as leis de hoje e não se quer insistir numa nomenclatura que antes dificulta,
do que facilita a boa compreensão da realidade.
O que, hoje em dia, se entende por contrato de trabalho, é alguma
coisa que não pode se reduzir ao tipo das outras duas. De fato, enquanto,
nas locações se tem uma cessão do uso, quer dizer, a oferta ao locatário de
todas as utilidades de uma coisa, de tal sorte que o locatário se comporta
com relação a ela e dentro dos limites de seu contrato, como se fosse um
proprietário, na prestação de serviços, toma uma posição totalmente diversa.
Aquele que presta seus serviços, o empregado, não está diante do
patrão naquela passividade em que se acha a coisa locada à disposição da
vontade do locatário. Pelo contrário, a prestação de serviços, consistindo
numa obrigação de fazer, é necessariamente livre; é necessariamente um
ato independente, praticado pelo empregado, não se pode, a rigor, fazer diferença fundamental à locação, que é a diferença entre a pessoa do locador
e a coisa locada.
Os serviços que prestam estão de tal maneira identificados à própria
pessoa, à personalidade de quem presta, que não se pode pretender o destaque daqueles inerentes à personalidade para ficarem à disposição do locatário. Não é isso; é a própria personalidade que funciona dentro do plano do
contrato de trabalho, fornecendo. incessantemente ao locatário, aquelas
utilidades de que ele precisa e que só pode alcançar por nosso intermédio.
Enquanto, nas locações, ele alcança diretamente as utilidades, em que a coisa é posta à sua disposição, no contrato de trabalho, só pode alcançar as
utilidades a que visa, através da colaboração que lhe presta o locador.
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Isto gera alterações profundas na economia destes dois contratos,
como por exemplo: enquanto a locação é um contrato, em que as obrigações do locatário se resumem na remuneração do uso e gozo, postos à sua
disposição, no contrato de trabalho, surge um sem-número de direitos e de
obrigações, oriundas, exclusivamente, dessa colaboração, dessa comunhão
pessoal que se estabelece entre o trabalhador e o patrão. Por isso mesmo,
se um homem põe ao serviço de outro sua energia e sua capacidade de trabalho, nasce entre eles um vínculo que se pode considerar intermediário,
entre o antigo vínculo locativo e esse vínculo mais íntimo, que é o do
contrato de sociedade.
Embora o trabalhador não seja uma coisa, embora o conceito de sociedades envolva alguma coisa que exceda os limites da relação de trabalho,
em todo o caso, há entre o empregado e o empregador, certos vínculos, que
estão mais próximos do contrato de sociedade do que do contrato de locação.
Só isso explica por que motivo na consciência jurídica moderna, do
contrato de trabalho, brotaram obrigações de uma incomparável riqueza e
que excedem de muito aquele simples dever de pagar o salário, o ordenado,
o vencimento, conforme o nome que se dê à remuneração. Nascem obrigações, que essa fase intermediária do direito de trabalho conceituava como
obrigação de assistência e que, na verdade, não são obrigações de assistência,
são obrigações pertinentes ao contrato de trabalho, quando não, pertinentes
à própria relação de trabalho em si.
Referem-se, antes, às férias, aos acidentes do trabalho, ao pagamento
durante o período de interrupção involuntária do trabalho, às pensões, etc.
Tudo isso que parecia benefício e que se explicava como uma assistência social, desenvolvida pela lei, pode-se ver como um correspectivo natural do contrato de trabalho, porque isto é até mesmo mais do que cessão do
uso e gozo; é, na verdade, uma colaboração, que as pessoas podem dar ou
não dar. Na verdade, todos são obrigados ao trabalho, que faz parte da nossa
condição natural e embora se possa recusar a trabalhar com A porque se
quer trabalhar com B, o certo é que sempre se tem de trabalhar.
A relação de trabalho é uma coisa tão natural, que constitui uma
das orientações doutrinárias do direito de hoje a que pretende fazer do direito do trabalho, não mais um direito puramente contratual, mas um direito institucional, semelhante ao de faml1ia, pois, assim como entre os membros de uma mesma famüia, há uma relação jurídica que não depende da
vontade deles, mas da própria natureza da instituição, assim, entre aqueles
que prestam seu trabalho e os que recebem, há, também, uma relação natural, que preexiste a todo contrato, a toda convenção e que gera deveres jurídicos, ainda mesmo que nada tenha sido pactuado entre eles.
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Quando nada foi pactuado entre as partes, num contrato de trabalho, tem-se sempre entendido que houve um contrato tácito e o que se pretende é descobrir que contrato foi esse.
Tudo isto é mera especulação teórica, porque se permanece fiel à
concepção contratual do trabalho. Entretanto, não é descabido aproximarse conceitualmente o direito de trabalho do direito de fami1ia, embora esta
concepção tão interessante, tão cheia de conseqüências, seja esquecida dos
estudiosos do direito do trabalho.
Quanto à /ocatio operis ou empreitada, quanto à diferenciaçã"o dela
em relação às locações, também é clara tal diferenciação.
Todos os contratos que, outrora, se consideravam /ocatio operis, estão, naturalmente, adquirindo sua fisionomia própria e seu tipo. É o caso
do transporte, é o caso da edição e já é hoje em dia, também, o caso da empreitada, por isso que aquela velha concepçã"o da empreitada romana, que
justificou a adoção deste contrato nos contratos locativos, já nã"o ocorre
mais na vida econômica atual e até mesmo na vida mais evoluída dos romanos já não ocorria.
Esta idéia de uma pessoa dar os materiais para alguém fabricar, com
eles, um objeto,já é um aspecto mais raro no domínio da empreitada. O que
ocorre, normalmente, é o fornecimento dos materiais pelo empreiteiro ou,
então, essas formas assimiladas que, sobretudo, nas empreitadas de construção de casas, são comuns, em que o empreiteiro compra os materiais à custa
de quem encomenda a obra, sem haver, por isso, dois contratos distintos.
O contrato de empreitada caminha para uma grande semelhança com
a compra e venda de coisa futura. Quando se chama um alfaiate e lhe encomenda uma roupa, há uma extrema semelhança entre este contrato e o de
compra e venda de coisa futura. Nã"o quer dizer que haja identidade, mas há
semelhança.
De sorte que em benefício de uma melhor evolução dessas figuras
contratuais, para agrupá-las e desenvolvê-las, o melhor é romper-se com esse
pretendido parentesco teórico, que delas faz três variedades dos contratos
locativos.
O nosso Código Civil manteve-se tradicionalista e estabeleceu, no
capítulo das locações, as três variedades, mas já não se pode dizer que é a
posição de nosso direito positivo, por isso que se tem um direito do trabalho, inteiramente autônomo.
Já se tem verificado que a unidade dos contratos locativos é mais um
resíduo histórico, nã"o se justificando em face da dogmática moderna.
Veja-se a locaçã"o de coisa, locatio rei, em sua definiçã"o, na qual se
encontram todos os elementos conceituais. É o contrato pelo qual uma das
partes se obriga a ceder a outra temporariamente, o uso e gozo de certa coisa infungível mediante uma remuneraçã"o certa.
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Inicialmente, nasce para o locador, que é a parte que entrega a coisa,
a obrigação de entregá-la para o locatário ou condutor, o pagamento de uma
remuneração certa, que é correspectiva.
Ambos os direitos que nascem para o locador e locatário dão lugar a deveres de ordem pessoal nos contratos já estudados, como a compra e venda, etc
Lá a tradição se constitui um direito real, enquanto que na locação é um direito pessoal. :e verdade que houve uma tendência para equiparar a situação do locatário à do usufrutuário, mas não tem cabimento em nosso direito positivo.
Veja-se, agora, a definição, estudando-a em cada um de seus elementos constitutivos.
1) Uso e gozo. - O locatário pode se aproveitar das utilidades das coisas e ao mesmo tempo delas prevalecer-se. Pode perceber os frutos naturais
ou civis, ex.: uma fazenda, uma fábrica, como exemplos de coisas imóveis;
ou, então, como coisa móvel, um automóvel, em que o indivíduo se utiliza
dele como condução.
Muitas vezes o contrato importa em ceder apenas o uso; em outros
casos pennite-se ao locatário o uso e gozo. Daí a distinção tenninológica
feita pelos alemães em Miete e Pacht~ A cessão de uso e gozo é mais comum nos prédios nísticos, daí distinguirem os franceses os dois tipos como
loli.age e ba ii**.
Miete e Pacht assumem empregos distintos, como entre nós locação e arrenda·
mento, na linguagem usual, o primeiro exprimindo a idéia de ptédio urbano; o último,
de prédio rústico. Destarte, no direito Alemão, a acepção de Miete circunscreve-se,
praticamente, a locação de uso, com mais freqüência, de natureza urbana, ao passo
que a idéia de Pacht exprime a obtenção de frutos, razão pela qual se diz que Mieter
gebraucht, Pachter genieJZt, quer dizer, o locatário utiliza, o arrendatário tem o gozo
e fruição, obtém os frutos. Miete implica, apenas, no uso, consoante a destinação
da coisa; Pacht importa em desfrutar, na extraçâo dos frutos, na sua obtenção. A doutrina, ali, faz questão de bem distinguir as duas noções. Veja-se, afora tantos outros,
KOHLER, Lehrbuch, II,§ § 122 e seguintes.
Foi além o Código Civil Suíço elas Obrigações (Schweizerisches Obligationenrechts), e, destarte, em seu art. 253, forneceu o conceíto de Mietvertrag, ftxando a
obrigação do locador (Vermieter), em face do locatário (Mieter), não se afastando
da idéia de uso, o mesmo fazendo no art. 275, quanto ao conceito de Pacht, em que
coexistem, por assim dizer, as dua;; fJ.gUras, a saber, uso propriamente dito ou tudo
quanto se refere aos frutos ou rendimentos (Recht zum Gebrauch oder zum Bezuge
der Früchtf der oder Ertragnisse).
Pode-se, portanto distL.,guir tais figuras, pois, enquanto uma delas envolve
apenas a idéia de uso, a outra comporta, além do uso, a obtenção dos rendimentos, naturabnente sem atingir a substância, algo semelhante à noção básica de usufruto.
*"
Louage diz respeito, com freqüência, aos móveis, mas, como bem observam
Planiol e tantos mais, nas locações de imóveis, o contrato assume, especialmente,
o nome de bail, palavra de sentido vago, sendo uma etimogia balller, deixar, dar, doar,
estar aberto, de nenhum modo correspondendo àquelas duas figuras do Direito germânico, nem, muito menos, tendo equivalência em nosso direito positivo.
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Na prática, reserva-se para a cessão do uso e gozo a denominação de
arrendamento, mas não há erro cm se dizer que foi arrendado cedendo só o
uso~ Quando se aluga uma pedreira. se diz que houve arrendamento, enquanto uma casa se diz que é alugada.
É muito importante esta distinção entre a cessão do uso e o do uso e
gozo, por causa da restituição da coisa ao termo da locação. pois a coisa cedida para uso. deve ser devolvida integralmente, enquanto que. no segundo
tipo, numa jazida, por exemplo, há necessidade de tirar-se uma parcela e a
coisa tem de ser restituída com uma diminuição. Num trabalho sobre arrendamento de jazidas. Simoncelli define este tipo de locação, como um contrato misto, uma locação e uma compra e venda, sendo que esta última para a
parte perdida, mas ao nosso ver não há necessidade desta explicação.
A entrega, na compra e venda, na doação e na troca, transfere o
uso, o gozo e a disposição; transfere-se o domínio. Já no depósito, há entrega da coisa, mas não há cessão Je uso e gozo. O depositário limita-se a custódia. E nos contratos, quando se constitui um penhor, quando o credor pignoratício, transfere-se a ele a posse, mas não o uso e gozo.
2) Temporariedade. -- Embora no direito antigo se fale de arrendamentos perpétuos, a temporariedade é um dos característicos modernos da
locação. Terminado o prazo. volta a coisa ao locador. podendo ser ele determinado ou indeterminado.
O prazo é determinado ou, estabelecendo-se um prazo proprian1ente
dito, por tantos anos, ou o tempo final. até certo dia. I: indeterminado, quando assim se convenciona ou quando não se convenciona e que se pode mterromper a qualquer momento. Pensou-se, em certas legislações. em limitar o
prazo, mas o Código Civil Brasileiro preferiu não criar entraves e a sabedoria
aconselhará às partes o tempo que julguem necessário.
3) Infungibilidade. - É uma característica essencial para que sobre a
coisa se forme uma relação locativa. Se o objeto é fungível, passa a ser mútuo, dinheiro ou coisa, que se determine pelo gênero, desaparecendo o que
é essencial à locação, que é o uso e gozo, por isso que o mutuário se utilizará
da coisa e a substituirá mais tarde por outra. Para que se possa dizer que
houve locaçã;o, é preciso que não haja substituição.
Uma outra condição é que seja inconsumível a coisa, mas isto terá de
ser entendido cm termos, porquanto um certo consumo, um certo desgaste,
é caracterhtico da locação. Dir-se-á então, se a consumibilídade é tal, que a
coisa corra risco de perecer, não é possível a locação; mas se lenta. pcxlendo
ser restituída dentro, pelo menos, da sua natureza econômica, pode-se dizer
que pode ser objeto da locação. Pode ser objeto de locação, tanto a coisa
corpórea, como a incorpórea. Podem-se, perfeitamente, ceder os direitos tais
como as marcas e patentes e, até mesmo, certos títulos.
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Quanto às coisas singulares ou coletivas, podem ambas ser objeto do
contrato de locação. Tem-se como exemplo de locação de coisa coletiva, a
locação de um estabelecimento comercial. Verdade é que, na locação de um
estabelecimento comercial, algumas das coisas, individualmente consideradas, são fungíveis. Entende-se, então, que existem alguns mútuos exclusi vos.
4) Remuneração certa. - É, também, um requisito essencial dentro
do critério moderno. Pode ser em dinheiro ou em parte. Se numa fazenda,
pode-se convencionar na locação, como remuneração, uma parte dos frutos engendrados: 1/3, 1/5, etc. Uns entendem que este tipo de remuneração
é aceitável, mas o que parece certo, quando se exigem quotas é que estamos
escapando do contrato locativo e entrando no contrato social, pois que, o
contrato se torna muito aleatório. Conhece-se a parceria rural, que é a denominação conferida a este tipo de contrato e com muita razão disciplinado à
parte. Parece que a remuneração deve ser flxada em dinheiro ou, então,
numa parte determinada. Deve-se dizer 5.000 sacas de café e não 1/5 do
café produzido, pois deve haver uma determinação, pars quanta. Um contrato de locação, onde não haja remuneração passa a constituir comodato.
A remuneração pode ser global ou parcelada. A mais usada é a rateada em mensalidades ou anuidades, o que não altera a natureza contratual.
O nome mais generalizado para se designar a remuneração é o termo aluguel,
outras vezes renda.
Compare-se este contrato com outras relações com ele afms.
Com o usufruto. Tant0 o usufl"l!to como a locação consistem na
cessão do uso e gozo a outrem que não seja o proprietário. A confusão é
possível, mas a diferença entre os dois está na natureza pessoal da locação
e na natureza real do usufnto.
O locatário tem um direito de crédito, um direito pessoal, sendo que
no usufruto o direito sofre uma desintegração, por isso que, no conteúdo do
direito de propriedade, no qual se encontram o uso, o gozo e a disposição, o
voprietário perde os dois primeiros, conservando o terceiro, passando o seu
direito a ser designado como nuda proprietas, e, significando, ainda, que o
usufrutuário não recebe a coisa como uma concessão, mas torna-se titular,
por uma titulariedade própria. Assim, se o proprietário quiser reaver a coisa,
objeto de um usufruto, fracassa no seu propósito, porquanto ele tem um direito real sobre a coisa que a vincula a sua vontade como usufrutuário que é.
Ex.: têm-se o uso e gozo e alguém tomou a coisa. Pergunta-se qual o direito
que se tem sobre a coisa? Usufruto ou locação? Se usufruto demanda-se a
cc·:Sa, enquanto que na locação demanda-se o inadirnplemento, com perdas
e danos.
Com a enflteuse. A enflteuse ou aforamento dá a quem está na posse
da coisa, o uso, o gozo e a disposição, mas fala-se que o proprietário tem um
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domínio eminente através de duas ou três prerrogativas residuais, geralmente
que se traduzem pelo pagamento de uma pequena quantia.
Uma diferença essencial é que a enfiteuse é perpétua, enquanto que a
locação é temporária. Sendo assim, qualquer enfiteuse com prazo certo
passa a ser um arrendamento. Além disso, a enfiteuse também é direito real,
enquanto que o arrendamento é direito pessoal. Se o enfiteuticador toma a
coisa, o enfiteuta pode reclamá-la.
Vejam-se as obrigações decorrentes da locação.
Para o locador.
1) Entrega de coisa. Está na própria essência da palavra local. A
entrega deve ser feita com todos os seus pertences . Se não foi expresso,
claramente, no contrato, devem os acessórios seguir o principal. O locador deve entregar a coisa em estado de ser usada e com conseqüência da
entrega, o locatário adquire a posse, o que não destrói a posse do locador, mas como que a desloca. Têm-se, então, a posse direta e a indireta
e ambos podem ser ameaçados nesta posse, lançando mão dos remédios
possessórios.
Diz-se, então, que o locatário tem a posse ad interdicta, aquela posse
imperfeita que se conhece do Direito romano. Quando a posse tem o caráter
do animus domini, diz-se que é ad usucapionem.
2) Outra obrigação é a de manter a coisa no estado de fato em que
ela se encontra. Se a coisa sofre danos por culpa do locatário, a ele cabem
as reparações; todas as demais ao locador, salvo se combinarem de outra
forma.
3) Outra obrigação, ainda, é garantir o uso da coisa, que consiste,
não em garantir o estado físico da coisa, mas a sua situação jurídica. Pode o
locatário ver-se perturbado por atos jurídicos de terceiros, demonstrando alguém, por exemplo, uína servidão, ou porque o incomode um vizinho ou
porque, ainda, lhe perturbe a posse um estranho. Constitui obrigação do locador, dar ao locatário, esta garantia . .Muitas vezes, o locatário pode se
defender mas chama o proprietário para executá-la. Explicando melhor, se
um locatário se vê perturbado em sua posse por um vizinho, ou lança ele
mão de um remédio possessório, ou, então, reclama ao locador, e se este não
providenciar a respeito, torna-se inadimplente. Isto nada mais é do que a
evicção de direitos já conhecidos.
Quanto às obrigações do locatário.
1) A primeira obrigação do locatário é pagar o preço pontualmente,
quer seja englobado, quer seja em parcelas.
Se não for pago no dia certo, ficará o locatário inadimplente. Quanto
ao montante do preço, é o convencionado. Se for omisso, toma-se o preço
médio. Se a coisa se deteriora, é lícito ao locatário pedir uma redução de
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aluguel, ou, até mesmo, a rescisã'o, quando a coisa nã'o se pode mostrar mais
capaz de servir ao uso.
2) Uma segunda obrigaçã'o, é fazer o uso convencionado. O uso diferente da coisa dá lugar à rescisã'o, com perdas e danos.
3) Outra obrigaçã'o é a guarda com custódia da coisa. A diligência é
a que ele usa com as suas próprias coisas; é um caso de culpa concreta, e não
a de culpa abstrata, como a do bom pai de famt1ia. É tã'o !mportante aresponsabilidade de guarda que a lei criou uma presunçã'o iuris tantum em caso
de incêndio.
4) Ainda outra obrigaçã'o é a restituiçã'o da coisa ou da deteriorada
com o uso normal. Devem ser devolvidas as coisas no estado normal com ressalva daquilo que resulte do uso regular.
5) Deve. finalmente, o locatário, participar ao locador as intervenções de terceiros, que possam incidir sobre os direitos do locador sobre a
coisa. É obrigado a participar todas as perturbações ou pretensões de terceiros, que envolve, ainda, aquele dever de guardar a coisa.

Capítulo XXX
PRAZO DE LOCAÇÃO

Locação por Tempo Determinado e Indeterminado - Pro"ogação
do Prazo -Renovação das Locações de Imóveis Destinados à
Indústria ou ao Comércio*
Um ponto que, na teoria da locação, assume uma importância fundamental, é o do prazo, por isso que a locação é uma cessã'o temporária do
uso e do gozo. A medida desse caráter temporário, a fixação do período que
deve durar a relação locativa, é um dos pontos fundamentais, tanto na prática como na teoria deste contrato.
*
As locações para fins comerciais e industriais não sofreram por assim dizer,
sensíveis alterações a partir do momento em que o Autor expendia os ensinamentos
aqui contidos. Em sua parte nuclear continua a regular-se pelo decreto n'? 24.150,
de 20 de abril de 1934, louvável, sob muitos e variados aspectos, pois tem resistido
a impactos económicos-sociais de todos conhecidos.
Em que diz respeito, porém, às locações para fins residenciais e ao terceiro gênero - nem residencial, nem sob amparo do Decreto n9 24.150 - têm sido
tantas e tão contraditórias as alterações que seria, como é, na verdade, quase impossível enumerá-las.
Bastaria lembrar que, meses depois de proferidas as aulas que se seguem,
sobreveio o Decreto-Lei nQ 5.169, de 4 de janeiro de 1943, que modificou um anterior,
de 20 de agosto de 1942, partinente a alugueres de residências. Dispondo sobre a locação de imóveis, promulgou11e o Decreto-Lei 6.739, de 26 de julho de 1944, alterado
por outros do ano seguinte, até que o Decreto-Lei nQ 9.669, de 29 de agosto de 1946,
regulou a locação de prédios urbanos, introduzindo sensíveis modificações, entre
as quais salientando-se e exigência de consentimento, por escrito, do locador, para
sublocação, cessão, ou empréstimo, elevação do prazo de 90 dias quanto à proposição
da ação de despejo, a restrições quanto a esta última. Tal Decreto-Lei foi ampliando
pela Lei n9 1.300, de 1950, apesar de revogado, surgindo várias leis modificativas,
até o advento da Lei n9 4.494, de 1964. Daí por diante, espantosa torrente de leis extravagantes teria de constituir verdadeiro mosaico, adequado a todas as contradições,
a todos os sofismas, tortura ora de locadores, ora de locatários, suplício infindável
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O prazo pode ser determinado pelas partes livremente. Nossa lei, ao
contrário da italiana e de muitas outras, não admitiu termos máximos, aos
quais a locação deve estar subordinada. Pode-se, por conseguinte, admitir
que uma locação seja mesmo convencionada por prazo longuíssimo, embora
isto não aconteça, porque o próprio interesse das partes aconselha ser reduzida a uma escala mais humana a duração de suas combinações.
O prazo pode ser determinado e indeterminado. O prazo é determinado, quando se lhe fixa um termo fmal, que, na técnica, pode ser fixado
por dois modos: ou dizendo-se a data em que o prazo termina, ou, então, a
data em que o prazo começa e estabelecendo a duração que deve ter.
Algumas vezes as partes são omissas quanto à fixação do prazo, mas a
própria natureza da locação, ou, antes, um outro elemento interpretativo qualquer, mostra que elas quiseram contar por prazo determinado e não por prazo indeterminado. Ex., se alguém loca uma fazenda para exploração agrícola,
bem se compreende não ser esta locação por prazo indeterminado, que poderia
ser interrompido amanhã ou depois, quando ainda fossem em meio os trabalhos da lavoura e o locatário ainda não tivesse tirado dela nehum proveito.
As locações de prédios urbanos, também, podem perfeitamente ser
explicados como locações que vão ter alguma duração, embora, não se saiba
ao certo qual tenha de ser o prazo.
Nisso a lei fornece t:ma base para integrar-se o contrato.
Tratando-se de prédio urbano, manda a lei que se observem os usos
da localidade. Se, naquele local são, via de regra, feitas por seis meses, por
um ano ou por três meses, o silêncio das partes, a respeito do prazo, pode
significar que quiseram uma locação por aquele tempo usual. Quando se trata de locação de prédios rústicos, então, se toma por base o tempo necessário
para que as partes trabalhem durante uma colheita.
É claro, porém, que isto só se entenderá, quando não ficar demonstrada, por outros elementos de apreciação fornecidos pelo próprio contrato,
que as partes quiseram outra coisa, inclusive, que quiseram uma locação por
tempo indeterminado.
O que caracteriza a locação por tempo indeterminado, é que está sujeita a interrupção em qualquer momento. Podem as partes que convenCionaram uma locação por tempo indeterminado, a qualquer instante, se darem
aviso r~cíprocc de que desejam interromper a relação locativa e esse aviso
tem o efeito de pôr fim à locação.
de quem decide, em que, ora se pretende amparar o locatário, ora ampliar o arbítrio do
locador, esquecendo-se de que uma lei de inquilinato, nos modernos tempos, deve afastar-se, o mais possível dos extremos, tentando-se sobretudo e r~ima de tudo, um
equihbrio entre senhorio e inquilino.
Vários dos princípios aqui expostos não mais vigoram, sencio de notar-se
que, ao seu tempo, tinham como base o Código Civil.

SAN TIAGO DANT AS

271

Tão importante é essa diferença, entre as locações a prazo determinado e as locações a prazo indeterminado, que se pode basear nela para dividirse, em duas partes, o tratamento do assunto, tratando, primeiro, das locações a prazo indeterminado, e, depois, das locações a prazo determinado,
pois muitos aspectos substanciais a este contrato variam, conforme se trate
de uma ou de outra espécie.
Comece-se pela locação a prazo indeterminado.
O que caracteriza, fundamentalmente, essa locação, é a possibilidade
que tem, qualquer das partes, de pôr fim, imediatamente, à relação ex locato, mediante aviso dado a outra parte. Numa locação a prazo indeterminado,
portanto, a devolução e a retomada podem ser imediatas.
Abre-se na lei uma exceção: quando a locação versa sobre prédios.
A locação de imóveis tem um aspecto social muito importante e não podia
deixar de engendrar sua disciplina jurídica. Todos sabem qne um imóvel que
é locado para habitação ou, então, para instalação de atividades profissionais, comerciais, industriais ou agrícolas, exige uma certa estabilidade. Nem
é possível ao morador entregar, subitamente, a casa que lhe é reclamada,
nem é possível ao arrendatário de uma fazenda abandoná-la, bruscamente,
no instante em que o senhorio se apresenta para reclamá-la, de maneira que
esta relação particular, que é a relação locativa sobre prédios, comumente
chamada de relações de inquilinato, tem um conteúdo social tão importante, que não pode deixar de motivar uma série de leis sobre o contrato locativo, quando este é seu objeto.
Assim, na locação por prazo indeterminado, se ela versa sobre um
prédio urbano, a devolução ou retomada, ficam dependendo de um aviso
prévio, dado com um mês de antecedência~ É esse o prazo que deve ser
da~?· porquanto se entende ser ele necessário para que o locatário ou inqmhno en_c?ntre outro l~gar para transferir sua moradia. É, também, praz~ ne~e~sano ao senhono, pois conta com aquela renda e precisa tomar
dtspostçoes para encontrar outro locatário.
Se o imóvel é rural, maiores motivos para que esse prazo exista e
até, que _seja mais longo. A lei estabelece, então, seis meses em vez de um. '
E quanto é necessário para notificarem-se, mutuamente, as partes,
quando querem terminar a locação por prazo indeterminado de prédio rural.
Outra característica de locação por prazo indeterminado é a resolu'
ção do contrato pela morte de qualquer uma das partes.*
Veja-se o que foi dito em nota no início do presente capítulo.
A legislação superveniente alterou, substancialmente, a questão, pois a morte de uma das partes - locador ou locatátio, não é suficiente para extinguir a relação
e~ focato. Persiste esta, e, tanto assim, que a ação própria é a de despejo, e não possesana, que seria a adequada, caso não persistisse o vínculo.
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Não passa, essa obrigação, aos herdeiros ou sucessores, e o mesmo
acontece, quando a coisa, que é objeto de locação, é alienada a um terceiro.
Esse terceiro adquirente não tem o menor dever de respeitar a relação locativa, e pode, por conseguinte, exigir que o locatário lhe faça a imediata entrega da coisa locada. Bem entendido: se a coisa locada, que se alienou, for
um prédio, aqueles mesmos prazos vigoram e o terceiro adquirente precisará dar um aviso prévio de um mês, para a desocupação de um prédio urbano, e seis meses do rural, mas, em caso algum, se admitirá, que este contrato prevaleça contra o terceiro adquirente, porque isto seria ferir à extrema
resolubilidade das locações por tempo indetenninado.
Mais complexa é a disciplina das locações por prazo detenninado.
Sabe-se que a locação tem tenno final, claramente reconhecido. Verse-á qual é a influência deste prazo sobre a relação ex locato.
Em primeiro lugar, que acontece no momento em que o prazo expira? Nesse momento, o contrato se dissolve e se dissolve pleno jure, sem que
as partes se precisem dar qualquer aviso, sem que seja necessária qualquer
fonna de notificação.*
Pode, porém, acontecer que o locatário continue na posse da coisa
locada, ainda mesmo depois da expiração do prazo e, então, precisa-se saber o que acontece, qual é a situação criada por essa prorrogação de fato,
decorrente da manutenção em que se encontra do objeto. Têm-se de admitir duas hipóteses. Em primeiro lugar, é o próprio contrato anterior, ditando
alguma regra para essa prorrogação. É uma cláusula muito salutar, e que,
\ia de regra, se insere no contrato locativo, a qual diz mais ou menos que
tenninada a locação, se as partes não derem, uma à outra, aviso, entende-se
que o contrato ficou prorrogado pelo mesmo prazo e nas mesmas condições, ou, então, por certo pt:azo e nas condições determinadas.
Pode acontecer, porém, que nada esteja convencionado sobre a prorrogação e é aí que se precisa saber quais são as normas jurídicas aplicáveis.
Admite-se, primeiro, que, se tenninado o prazo, o locatário continua na posse da coisa e o locador não a reclama, entende-se, então, automaticamente prorrogada a relação locativa, prorrogação que obedecerá às mesmas condições, tanto no que diz respeito ao aluguel, quanto às obrigações
acessórias, mas em vez de ser por prazo determinado passa a ser por prazo
indeterminado.
Que acontece, porém, se o locador reclama a coisa, manifestando,
por conseguinte, a sua desaprovaçlfo a essa prorrogação?
A disciplina então já é outra. Não se pode considerar prorrogado o
contrato, durante aquele período em que o locatário ainda continua de

*
Não tem prevalecido este entendimento, em tudo o que concerne, tal aspecto
da matéria.
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posse da coisa. O que se estabelece, então, é quase uma penalidade: é que
o locatário fique na posse, mas sujeito ao pagamento do alugud que for
arbitrado pelo locador.
Pode-se admitir, então, que o locador faça uma desmedida exigência? Está-se diante de um desses casos, em que a flexibilidade da nonna
abre margem àquela idéia relativa ao abuso de direito. Sempre que possível, cabe ao juiz, impedir que um senhorio se aproveite destas circunstâncias,
para transfonnar um direito criado para sua proteção, numa anna de enriquecimento à custa deste locatário.
Também há uma outra conseqüência decorrente deste estado de
coisas: é que o locatário, durante este período em que ficará na posse, apesar de notificado para entregar a coisa, responde por tudo quanto possa
acontecer a ela, ainda mesmo que decorra do caso fm tuito.
Veja-se, agora, o que diz respeito à devolução e à retomada.
É admissível que, numa locação a prazo detenninado, o locador
reclame a coisa na vigência da locação ou que o locatário a devolva antes
de esgotado o prazo? A lei coloca, aí, conseqüências muito claras. Se o
locatário quer devolver a coisa, nada o obriga a ficar com ela, contanto
que ele pague, imediatamente, todos os alugueres vencidos. Isto feito,
poderá se exonerar de todas as demais obrigações locativas. Já o locador,
se quer exercer um direito de retomada, precisará indenizar o locatário,
não porém pelo valor dos alugueres, porque, apesar da comutatividade
deste contrato, não se pode pretender que o valor dos alugueis constitua
exatamente, o valor do benefício tirado pelo locatário da locação.
Terá, então, de pagar as perdas e danos; uma vez feito o depósito
do montante, correspondente às perdas e danos, efetuará a retomada.
Esta doutrina tem uma grande significação teórica. Através dela,
observa-se a natureza pessoal, obrigacional da relação locativa. É porque
o direito do locatário é um simples direito de crédito, que o locador pode,
a qualquer momento, tomar-se inadimplente, reclamando a coisa c pagando
as perdas e danos. Tivesse o locatário um direito real, e, quando o locador
lhe reclamasse a coisa, opunha seu direito e conservaria a coisa. Mas, na
relaçfi'o !ocativa, a coisa está sempre sujeita à vontade do locador e uma
vez compvsto o prejuízo do locatário. atravé~ da~ perdas e danos, pode
o locador efetuar a retonnda .
A lei, apenas, protege o locatário, exigindo que esta composição
seja breve.
Que acontece, nas iocaçõcs de prazo determinado, quando há morte de uma das partes? As vezes, estipularam, expressamente, que o contrato se resolve, mas, quando as panes não fazem urna conven~•ão, a morte
A postenor lcgisiação tem altcraJo essa forma de arbítrio do locador.
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não resolve o contrato: passa aos sucessores e descendentes de ambas as
partes. Os herdeiros do locatário ou do locador são obrigados a respeitar
até o fim do prazo, a locação contratada, ou, se quiserem pôr termo à
ela, têm de observar as regras que se acabam de enunciar.
Outro caso a ser considerado, é o da alienação da coisa pendente
a locação.
Durante o prazo da locação por prazo determinado, o proprietário v-:-nde a coisa a um terceiro e, então, deve-se saber se o terceiro adquirente está obrigado a respeitar a locação até o fun do prazo.
A regra estabelecida pela lei a respeito é muito lógica e simples.
Como regra geral, pode-se dizer que se o terceiro adquirente desconhece
a locação a prazo determinado, pode notificar simplesmente o locatário
para que abandone a coisa, ficando entendido que, se a coisa for um imóvel, observará a regra de dar um mês para os prédios urbanos e seis meses
para os rurais. Mas pode acontecer que as partes, ao convencionarem
a locação, estipulem que ela prevalecerá contra terceiros adquirentes e,
então, as coisas mudam de figura.
Diante de uma cláusula expressa no contrato locativo, declarando
que alienada a coisa, o adquirente respeitará os direitos do locatário, então,
estará o terceiro adquirente nessa obrigação, contanto que o contrato
locativo tenha sido transcrito no registro de imóveis.
Aí estão duas exigências para que a locação por prazo determinado
prevaleça contra o terceiro adquirente:
19) que haja, no contrato, cláusula expressa neste sentido;
29) que tenha sido transcrito no registro de imóveis.*
Exige-se a transcrição no Registro de Imóveis, porque, sem esta,
o terceiro adquirente não teria meio algum de saber se a coisa estava ou não
subordinada àquele ônus.
Através dessa publicidade, então, evita-se que o adquirente de uma
coisa seja surpreendido com uma cláusula que, apesar da garantia de evicção, pode trazer sérios prejuízos.
Outra característica das locações a prazo determinado é a faculdade de sublocar.
Quem faz locaçã'o por prazo determinado, pode, por sua vez, sublocar a coisa no todo ou em parte, constituindo uma espécie de segundo contraA matéria tem ensejado inúmeras e sucessivas controvérsias, mas, tratando-se
de locação para fins comerciais ou industriais, em que há proteção do fundo de comércio, desde que o novo adquirente ou titular de direito e ação sobre o imóvel, após
irnitir-se na posse indireta, receba, sem qualquer ressalva, os alugueres que se vencem,
regularmente, subentende-se que anuiu, que aceitou a qualidade de novo locador,
ainda que não conste do instrumento aquisitivo cláusula a respeito, nem se ache registrado o contrato de locação.
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to locativo, que se acha em relação ao primeiro como numa reação hierárquica.* E nada impede que este sublocatário, por sua vez, faça outra
sublocação, criando-se, então, a respeito da sublocação, o mesmo que
acontece para a enfiteuse, em que o enfiteuta, por sua vez, ajuste com outrem
contrato no mesmo sentido, e, assim por diante, criando aquilo que um
jurista chamou, pitorescamente, o anfiteatro enfitêutico.
Esta relação contratual, que é uma nova locação, guarda com rela·
ção à locação, que está acima dela, uma relação perfeita de conteúdo para
continente. Se a locação se resolve, resolve-se a sublocação; se falta, por
qualquer motivo, o direito do locatário, expira automaticamente o direito
no sublocatário, de tal sorte que, uma se comporta sempre conforme o curso da outra e as repercussões se fazem sentir incessantemente.
Agora, o locador, não tem relação jurídica nenhuma com o sublo·
catário. * * A rigor ignora aquela relação inferior que se estabelece, salvo
num único caso: quando o locador está demandando o locatário, por
exemplo, por alugueres, caso em que pode, então, notificar o sublocatá·
rio para que deixe de pagar os seus subalugueres aos locatários, com o
que garante a própria dívida que está cobrando.
um expediente mais processual. É importante saber que a sublocação é sempre permitida, salvo se foi proibida no contrato. Aqui, a
norma declarativa é a permissão da sublocação. Se as partes quiserem evitá-la, têm de proibir no contrato.***
Diferente da sublocação, na sua natureza jurídica, embora tenha
bases semelhantes no seu aspecto prático, é a cessão da locação. Na cessão
da locação, se tem uma cessão de crédito ordinário. O locatário passa a
ser terceiro na sua própria relação contratual, porém não é um anfiteatro
locativo, permanecendo-se no mesmo plano: um locatário que se retira
e dá seu lugar a outro e a seqüência da locação está sempre em relação di·
reta com o locador, ao contrário da sublocação.

e

Essa orientação, sob o ponto de vista legislativo, foi inteiramente alterada, a
partir da vigência do decreto-lei n9 9.669, de 29 de agosto de 1946. Em verdade,
ex vi de seu art. 39, a cessão da locação, a sublocação total, e, quando o locador residir no prédio ou ocupá-lo, a sublocação parcial, dependem de consentimento, por
escrito, do locador. A legislação subseqüente, a lei n9 1.300, de 1950, a de n9 4.494,
de 1964, não discrepam de tal orientação, ao contrário, até estreitaram mais as restrições em tal sentido impostas ao locatário.
Como se vê da nota acima, é justamente o contrário o que tem ocorrido,
por isso que é exatamente o consentimento, não apenas expresso, mas por escrito,
e só este, que legitima a sublocação, a cessão, o empréstimo.
Não é mais assim, em face da legislação de emergência, pois, para que não constitua infração contratual, necessário se faz consentimento, por escrito, do locador.
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Considerem-se agora certas normas que são especiais a determinadas
categorias de coisas. Em primeiro lugar, ao prédio rústico; em segundo
lugar, ao prédio que tem uma destinação comercial ou industrial. Recapitulando: para os prédios rústicos, nas locações a prazo indeterminado,
aviso prévio de seis meses, para devolução ou retomada.
Agora, vejamos o que é novo.
Em primeiro lugar, como se sabe, quando a coisa se mostra inadequada para o uso que dela o locatário deve fazer, pode-se pedir a rescisão
da locação. Esta permissão, aplicada ao prédio rústico, poderia justificar
tremendos abusos, porque, amanhã, diria o locatário que o terreno era
estéril, alegaria, enfim, que as condições físicas da coisa não eram adequadas, de maneira que a lei preferiu adotar uma norma bem mais estrita.
A não ser que as partes tenham combinado, vigora o seguinte: ninguém pode pedir abatimento ou rescisão da locação.
Outro ponto, próprio dos prédios rústicos, é o que diz respeito
a este momento da transição da posse, de um inquilino para o outro. Num
prédio urbano é muito simples: o inquilino fez a entrega ao próprio locador
e este dá posse ao outro locatário; mas, num prédio rústico, muitas vezes,
tanto a ocupação como a desocupação, exigem uma série de atos que
podem consumir algum tempo para se realizar, como envio de máquinas,
envio de objetos, retirada de gado, etc.
Diz-se, então, que há um período dentro do qual o inquilino que
se retira deve admitir que o inquilino que entra vá fazendo chegar, aos
poucos, sua mudança e vice-versa. São essas as regras que se têm de mencionar quanto aos prédios rústicos.
Quanto aos prédios destinados a lojas, oficinas, fábricas, etc., as regras são mais complexas.
São os prédios destinados ao funcionamento de estabelecimentos comerciais ou industriais.
Pode-se dizer que, aí, se está tratando de um assunto que só assume,
realmente, importância e só obteve uma regulamentação clara, no direito
moderno.
Já há certo tempo, vinha sendo observado que as locações de imóveis, destinados a estabelecimentos comerciais, eram objeto de uma exploração por parte de seus senhorios, em que havia uma greve injustiça. O
local é um dos elementos fundamentais para o êxito de um estabelecimento
comercial.
A clientela de um estabelecimento constitui-se, indiscutivelmente,
de duas partes; daqueles que vão procurar o estabelecimento, porque conhecem sua reputação, e daqueles que vão procurá-lo, porque passaram na porta. Esta última clientela é a que o direito industrial chama o ponto ou
achalandage, e urna casa comercial depende, fundamentalmente, do pon-
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to onde se acha. Mudar de ponto constitui para um estabelecimento
comercial um grave prejuízo, é que se passará a jogar com esta valorização do imóvel em relação àquele comerciante, em todos os momentos
em que se trata de renovar o contrato locativo. Está uma loja num lugar
e termina sua locação a prazo determinado. O senhorio aumenta o aluguel ou, então, exige o pagamento de uma soma para conceder esta renovação, aquilo que o comércio designa por luvas.
Ao locatário, o que de melhor resta fazer, é pagá-las, porquanto
aquele lugar tem, realmente, aquele valor, mas basta uma análise deste
fato econômico para demonstrar que a valorização daquele prédio, não é
obra do locador nem de condições gerais da economia naquela cidade
ou naquele bairro, mas é obra, exclusivamente, do próprio estabelecimento, o qual, pelo fato de ali se estabelecer, funcionar e ftxar uma clientela,
passou a comunicar ao prédio, o valor locativo, que não teria tido, de
maneira que não é difícil descobrir-se, nestas luvas, nestas majorações
de preços, um verdadeiro enriquecimento ilícito, pois que o locador visa
passar para seu patrimônio um valor que, na realidade, não é obra de seu
trabalho, mas precisamente do trabalho daquele que loca.
De forma que a aparição de uma providência que evitasse este mal
e permitisse ao estabelecimento colocar-se ao abrigo desta exploração
dos locadores, era uma necessidade e resolvida por leis especiais.
Entre nós resolveu-a o Decreto 24.150, de 20 de abril de 1934.
Pode-se dizer que a característica de prédios destinados a estabelecimentos comerciais e industriais está na renovação do contrato.
É este o momento em que este tipo da locação exige um regulamento especial. No resto, aplicam-se aí as normas da locação em geral.
Na hora, porém, em que o inquilino precisa renovar o contrato, aí
tem que intervir o direito especial. Reconhece-se ao inquilino, de um prédio
onde funciona um estabelecimento comercial ou industrial, o direito à
renovação sem acréscimo do valor criado pelo próprio estabelecimento.
Esse valor é fácil de identificar. Isto sempre acontece nas cidades e, nestas,
pode-se sempre tirar uma média dos alugueres de um determinado prédio
e veriftcar se houver uma valorização geral, ou se, apenas, se está reclamando uma valorização só para aquele prédio.

No apanhado taquigráfico, mais precisamente, no impresso, havia uma lacuna, deixado em branco o espaço, mas, quando ministrada a aula, sem embargo de
decorridos 34 anos, foi usada a expressão francesa achalandage, susceptível de corresponder a freguesia, sem, contudo, afastar a idéia de ponto, segundo a linguagem
usual do comércio e da indústria. Na linguagem corrente, achalandage, é suscestível
de significar o hábito de passar na porta do estabelecimento ou neste encontrar-se com
alguém das próprias relações.
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Não se reconhece, porém, este direito a todo e qualquer inquilino pelo simples fato de manter um estabelecimento comercial. É preciso
que esteja nele há bastante tempo* e, então, pede-se que haja uma locação
pelo menos de cinco anos. Em segundo lugar, se tem de analisar se o estabelecimento, efetivamente, já tinha pelo menos três anos de funcionamento no mesmo ramo de negócios.
Se estes requisitos ocorrem, o inquilino pode, naquele período
que vai de doze a seis meses antes de terminar o contrato, pedir a renovação. Pedirá a renovação amigavelmente e se for recusada, pedirá judicialmente. Ele deve propor o aluguel que está disposto a pagar e, ou pedirá
o mesmo aluguel ou, então, estipulará o aumento, tendo em vista a valorização geral.
Estabelecida esta proposta, abre-se ao locador a possibilidade
de contestá-la e só pode se opor à proposta em casos predeterminados.
Em primeiro lugar, por observar no inquilino a falta de um dos requisitos
da lei ou, então, porque entende que o valor oferecido pelo aluguel não
é o valor exato e, então, trata-se de demonstrar.
Para isso, se tem toda a processualística da renovação do contrato.
Mas, além desse, há três casos que merecem uma atenção especial.
O caso em que esteja obrigado a realizar no prédio obras requeridas pela
autoridade pública, seja obra que interesse ao plano geral da cidade e que,
por conseguinte, não pode ser realizada na vigência da locação, seja por
exigência de ordem urbanística.
Em segundo lugar, porque queira retomar o prédio para seu uso
pessoal, estendendo-se ao uso pessoal e do cônjuge, ascendentes e descendentes.
Em terceiro, porque tenha obtido de outra pessoa, que não o inquilino, uma melhor oferta pelo local.
Estes dois últimos requisitos precisam ser considerados.
A retomada só se justifica, e só pode constituir motivo para ameaçar a renovação do contrato, quando o senhorio não pretende explorar
um comércio que colida com o do inquilino, ou, de algum modo, se beneficie do valor por ele criado. Também, quanto à melhor oferta de terceiro, está sujeita à mesma proibição de concorrência. Não se pode admitir que alguém, que vai explorar um comércio que se beneficiará com a
valorização do local, feita pelo inquilino, tenha de com ele competir.
Para casos diferentes, então, não se tem por onde impedir, porque já existe, um pouco, a valorização geral. Neste caso se reconhece o
direito de terceiros ofertantes, mas, em primeiro lugar, se dará ao inquilino preferência em igualdade de condições; em 2'? lugar, se não quiser
exercer o direito de preferência, ainda assim, se pagará uma indenização,
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na qual se procurará compor exatamente a valorização que houve no local,
uma vez que quem vai gozar dela é o senhorio.
De sorte que o bom funcionamento disto, depende de um sistema rigoroso de avaliações, e as regras que se possuem são numerosas e
tanto quanto possível exatas.

Capítulo XXXI

LOCAÇÃO DE SERVIÇOS

A Relação de Trabalho e sua Qualificação Jurídica - Contrato Individual.
O conceito do qual se deve partir, no estudo do contrato de trabalho
é, indiscutivelmente, o conceito de trabalho.
Do trabalho se tem um conceito muito lato, que se pode chamar
físico. Fala-se no trabalho do homem, no trabalho de uma máquina e
pretende-se, então, dizer qualquer atividade que um corpo desenvolve,
dirigido a um flm.
Quase todos os atos que se praticam entram, por conseguinte, no
conceito lato de trabalho, e, se este fosse o sentido em que se aceita a palavra na expressão contrato de trabalho, então, seria contrato de trabalho
tudo aquilo que tendesse a uma obrigação de fazer. Realmente, todo fazer,
toda execução de uma atividade, pode ser conceituada como trabalho,
neste sentido físico, que é o mais geral.
Mas, a verdade, é que o conceito de contrato de trabalho é muito
mais restrito, precisamente porque, aí, se admite a palavra trabalho noutro sentido.
Vejam-se logo, vários contratos, que têm como objeto uma prestação de trabalho, e que, entretanto, têm um outro nomen iuris. O depósito, por exemplo. Quando se entrega alguma coisa em depósito, adquire-se
a obrigação de guardá-la e essa guarda, muitas vezes, consiste em uma série
de atos, omissivos e comissivos, que, inbubitavelmente, representam um
dispêndio de nossa energia em favor de outro contratante; entretanto,
este contrato é o de depósito, com uma estrutura jurídica; que nada tem de
comum com o contrato de trabalho.
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É que, entre as obrigações do depositante, prima como obrigação
principal a de restituir a coisa, no momento em que esta for reclamada,
e toda a construção jurídica deste contrato foi sempre feita, partindo
desta obrigação principal. A custódia da coisa é uma obrigação acessória,
uma obrigação que, aliás, aparece em inúmeros contratos em que a coisa
alheia é entregue, por qualquer razão, como, por exemplo, no penhor.
Outro contrato em que, indubitavelmente, uma prestação de trabalho se desenvolve em favor de outro contratante é o mandato. Quando
se constitui um representante, urna relação se estabelece entre mandante
e mandatário, e aquilo que o mandatário faz em proveito do mandante não
se tem dúvida em reconhecer como trabalho.
Por que razão o mandato se autonomiza como um contrato distinto, sem entrar na categoria geral dos contratos de trabalho? Porque é característica do mandato, que os atos praticados pelo mandatário em proveito do mandante, sejam atos jurídicos.
No mandato, o mandatário pratica atos jurídicos por conta e em
nome do mandante, enquanto que, nos contratos de trabalho, são meros
atos lícitos de conduta, são meras atividades, sem capacidade para criar,
modificar ou extinguir direitos na pessoa do empregador.
Por conseguinte, quase se poderia dizer que o trabalho que se presta
no contrato de trabalho é um trabalho físico ou intelectual, enquanto que o
trabalho que se presta no mandato é, tipicamente, uma atividade jurídica.
Examine-se então, qual é, exatamente, o conceito de trabalho
nesta expressão contrato de trabalho. Isto obriga, desde logo, a uma primeira restrição, que é chamar-se o trabalho, não mais no seu sentido físico, como mero desenvolvimento de atividade dirigida a um fim, mas se toma,
desde logo, o trabalho no seu sentido económico. Portanto, não é trabalho no
sentido em que se admite esta expressão - contrato de trabalho - qualquer
atividade que não possa ser conceituada como ato económico.
Só um ato económico pode ser objeto de um contrato de trabalho.
O simples conceito de ato económico já restringe muito o sentido
em que se toma a palavra trabalho, mas ainda é mais amplo do que convém.
Nem todo trabalho, no sentido económico, pode ser objeto de um
contrato de trabalho, e, aí, se penetra, exatamente, naquele elemento
que vai diferenciar o conceito jurídico da prestação de trabalho, do conceito físico e do econômico. É que podem ser atos económicos e, portanto, trabalho no sentido econômico, atos instantâneos.
Um pequeno ato, através do qual se satisfaz uma necessidade de
outrem como, por exemplo, um dar, não constitui trabalho no sentido
económico.
Para que haja trabalho, no sentido econômico, é preciso que haja
uma duração do trabalho. Esta duração não tem prazo, não precisa ser
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uma duração nem de dias, nem de meses, nem de horas, mas é preciso que
se tenha a noção de que aquilo se desenvolve como uma atividade, para
que, se um homem dá um ingresso para um espetáculo, não é uma prestação
de trabalho; mas, se ele se propoe a acompanhar até o lugar onde há o espetáculo e põe à nossa disposição esta sua atividade, então, se tem trabalho
no sentido econômico, e o contrato que se fez poderá ser contrato de trabalho.
Poder-se-á dizer que esta imprecisão leva a dúvidas muito possíveis,
pois, pode acontecer que tenha uma duração, mas, tão efêmera, que não
se possa distinguir. É verdade, porém, mais no plano teórico do que no
prático, pois, na hora em que encontra-se diante de uma atividade se diz,
com facilidade, se houve ou não uma duração de trabalho.
Diga-se, então, que todas as vezes em que alguém despende, em
favor de outrem uma atividade continuada econômica, há trabalho no
sentido jurídico da palavra.
Diz-se que a relação de trabalho é uma relação jurídica, porque
surgem para as partes, que nela figuram, deveres e direitos. Isto conduz
ao problema do exame da natureza jurídica da relação de trabalho.
É esse um problema, fJ.Ue não preocupou a dogmática, senão nos
anos muito próximos.
É sabido que o direito do trabalho é o mais novo dos ramos do direito objetivo e que, por conseguinte, se podem filiar ao nosso século quase
todas as grandes especulações, que sobre esse problema têm sido conduzidas. O problema, porém, da natureza jurídica da relação de trabalho, pode-se filiar aos últimos dez anos. É que, até então, constituía um ponto mais
ou menos pacífico entre os escritores, tem uma única natureza possível, a
relação jurídica de trabalho: a natureza contratual.
A relação que, porventura, se estabelecesse sem contrato, entrava
na categoria dos atos de favor, de mera cortesia e não engendraria deveres
nem direitos, não merecendo o nome de relação jurídica.
Entretanto, a dogmática do direito do trabalho ganhou um impulso
extraordinário com as grandes reformas sociais operadas em quase todos
os países, com endereços políticos diversos, mas que, todos eles, têm o
que se poderia chamar um fundo positivo comum, um mesmo número
de instituições que se repetem nos diferentes países, com uma ou outra
inclinação diversa, os mesmos pontos regulares, as mesmas preocupações
de assistência social, de estabilidade no trabalho, de férias, de licenças, de
aposentadoria, etc.
Ora, desde cedo se sentiu que era umà grande injustiça conceder
os favores da legislação social, nos casos em que havia um contrato passado e válido entre as partes e negá-los em outros casos, em que o trabalho
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se prestava, mas aquele contrato não se havia estabelecido. O simples fato
de alguém trabalhar para outrem, já tomava o trabalhador merecedor
do apoio, que as leis conferiam ao trabalhador e seria injusto, se, depois,
se lhe negassem aquelas vantagens sob a alegação de que não houvera contrato de trabalho ou de que era nulo.
De maneira que, pode-se dizer, foram as medidas de proteção ao
trabalhador que geraram no espírito dos especialistas do direito do trabalho a intenção de fazer depender as conseqüências jurídicas do trabalho,
não do contrato somente, mas da própria prestação, da própria relação
de trabalho que se estabelece entre duas pessoas, quando uma despende
sua atividade em benefício da outra.
E, assim, surgiu toda uma dogmática que se chama teoria contratual da relação de trabalho, teoria que se acha exposta em muitos autores modernos, como Brugi, Pergolesi e, entre nós, por uma tese do Professor Onofre Mendes.
A teoria contratual da relação de trabalho pretende que a relação
em que duas pessoas se colocam, pelo fato de uma trabalhar para a outra,
gera entre elas um vínculo· pessoal e patrimonial, independente do contrato
que elas possam estabelecer.
Pode haver contrato e pode não haver. Se houver contrato, tem-se,
então, um estatuto voluntário para regular deveres e direitos das partes:
se não houver contrato, tem-se, então, um estatuto legal, direitos e deveres
que resultam do simples fato do trab$o prestado. Isto condiz, muito bem,
com a tese de que a relação de trabalho não é uma relação locativa, mas é
uma espécie de sociedade natural, em que não se partilham os riscos, mas
em que se estabelece uma certa comunhão, uma certa convivência e tal
convivência está assegurada por um vínculo, que se poderia chamar, vínculo patrimonial.
Assim como as pessoas que vivem numa famüia, estão ligadas por
um vínculo natural, que se chama o parentesco, do qual resultam direitos
e obrigações, quer as partes queiram quer não queiram, como, por exemplo, o dever de prestar alimentos, os numerosíssimos deveres do pai em relação ao filho, assim, também, a relaçã"o de trabalho é uma relação natural,
pois que a vida em ·sociedade não se pode desenvolver, se os homens não
se fizerem, mutuamente, prestações de trabalho e essas prestações, portanto, estão reguladas por leis independentes da vontade das partes.
São pessoais ou são patrimoniais esses veículos? Dêve-se dizer que
são pessoais e patrimoniais.
Patrimoniais, porque o trabalhador faz juz ao salário, mesmo
que não se tenha convencionado, não podendo o patrão dizer, depois, que
a prestação era gratuita, pelo fato de não haver contrato; antes, teria de
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reconhecer a prestação como devida, a não ser que de uma combinação
expressa de trabalho gratuito houvesse sido feita.
Pessoais, também, porque surgem certos vínculos na relação de
trabalho, que não se podem exprimir bem como vínculos patrimoniais,
e, desses vínculos, o mais importante é, sem dúvida, o vínculo hierárquico,
esta subordinação em que o empregado se encontra em relação a outros.
Esses vínculos não têm, propriamente, um conteúdo patrimonial, mas é
uma situação de dependência pessoal a ser considerada, tendo-se aí o que
é a teoria acontratual.
Não se pode afirmar que a teoria acontratual seja a teoria recebida no nosso direito, mas, indiscutivelmente, a maneira pela qual a lei extrai conseqüências jurídicas da simples relação de trabalho, sem indagar
da validade do contrato, demonstra que esta concepção não aberra dos
quadros de nosso direito positivo.
Também precisa ser examinada a circunstância do contrato nulo
engendrar todos os efeitos, salvo aqueles que são de natureza puramente
contratuais, que não pertencem à sistemática geral das relações de trabalho,
o que mostra, indiscutivelmente, que a lei reconhece uma base para essas
dúvidas jurídicas alheias aos enunciados das partes.
Entretanto, os contratualistas procuram explicar de outro modo.
Barassi e os contratualistas pretendem explicar como sendo, isto que se
acaba de ver, uma medida integrativa da vontade das partes. É como se
as partes não se tivessem pronunciado a respeito daqueles pontos, e, então a lei, com uma disposição meramente declarativa, proclama quais os
deveres que terão de vigorar, sem desconhecer a existência de uma relação contratual.
Optar por uma ou outra das teorias é uma questão de conveniência
intelectual.
Se admitir-se, no entanto, a tese contratualista, talvez a mais prudente, há de reconhecer-se que, nesse ponto, o direito do trabalho admite
medidas que discrepam um pouco das medidas gerais elo Direito Civil.
O que se tem estabelecido, é que, quando as partes silenciam sobre um
ponto, as normas declarativas entram em vigor, mas não se tem estabelecido
como princípio geral que, quando as partes convencionam um pacto nulo
as normas declarativas entrant em vigor.
De sorte que é preciso temperar essas tendências através de uma
base mais estável.
Estude-se agora o contrato de trabalho em si mesmo. Aquilo que
se chama locação de serviços, expressão ainda admitida no Código Civil e
que se contrapõe, desde logo, à locação de obras, também chamada empreitada ou como quiser-se, hoje em dia assume e denominação de contrato de empresa.
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No contrato de trabalho ou locação de serviços se tem como conteúdo, exatamente, esta prestação de uma atividade continuada que faz o
empregado ao empregador, ou, em outras palavras, que faz o locador ao
locatário, admitindo-se ainda outros termos para designar as partes, conforme a natureza particular de tal contrato.
A característica fundamental do contrato de trabalho pode ser
assim defmida: o locatário ou o empregador terá sempre neste contrato
a direção dos serviços prestados. Por outro lado, segunda característica
fundamental deste contrato consiste em que os riscos da prestação oneram exclusivamente o empregador.
De maneira que, se a prestação de serviços resulta inútil em conseqüência de um fato não imputável à culpa do empregado, o risco recai
totalmente sobre o empregador; o empregado só responde pelos danos
derivados de sua culpa, por isso que, aí, ele se tomaria inadimplente; mas
por todos os riscos_ que a prestação de serviços corre e que derivam do caso
fortuito, sob todas as suas formas, apenas responde o locatário.
O locador ou empregado tem direito a um salário. E a expressão
varia muito. Conforme a natureza do trabalho se chama salário, ordenado,
honorário, vencimento; uma imensa gama de denominações acompanha
as várias formas sob que este contrato pode apresentar-se e, além desse
direito, tem outros, que não cabem examinar na figura geral do contrato
de trabalho, porque são correspondentes a certos contratos determinados.
Trate-se desta questão da direção da prestação de serviços pelo patrão.
Existe aí a necessidade de introduzir certas idéias, para evitar uma
confusão que ocorre, com o contrato de empresa. Quando se diz que o patrão ou empregador tem a direção dos serviços, admite-se que esta dependência em que se encontra o empregado, possa ser dominada pela própria
natureza dos serviços que ele presta. Há uma ética para o trabalho, que
consiste no dever que tem o trabalhador de operar segundo as regras do seu
ofício. Esse dever vincula o trabalhador, mais ou menos, conforme a natuteza do ofício, de sorte que a esfera de direção do locatário vai, aos poucos,
se afastando. Assim, se tomar-se um empregado ao dia, para prestar serviços
braçais, como carregador ou outra qualquer atividade não técnica, está claro que a direção dos serviços, por parte do empregador é, pode-se dizer,
absoluta. Se, porém, se toma um empregado de uma categoria um pouco
mais técnica, está adstrito a certas regras técnicas, de sorte que o empregador não poderá ir além de um certo limite, o empregado tem o direito
de se recusar, sem com isto tomar-se inadimplente.
Isto se compreende na prestação de serviços, superiores, como do
médico, do professor, do advogado. Aí se vê que a direção do locatário
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está limitada, apenas, àquilo que se poderia chamar de última deliberação
sobre a prestação dos serviços.
Poderá perguntar-se se está o advogado, realmente, sob a direção
do seu cliente, uma vez que é o advogado o locador de serviço? Está. Apenas, considerada a importância técnica da função do advogado, não pode
o locatário, no caso o cliente, dar instruções ao advogado sobre aquilo
que constitui a esfera própria da competência da sua profissão. Não pode,
portanto, dizer que proponha uma ação cominatória ou intente uma consignação de pagamento. Não pode dar uma instrução deste gênero, mas
poderá sempre dizer que pretende fazer acordo; que tenciona desistir da
causa; que não recorra; aceite a sentença, etc., desde o momento em que a
exigência não tenha repercussão na esfera do_s deveres profissionais.
De sorte que pode-se dizer que à medida em que os serviços prestados pela parte aumentam em responsabilidade e exigem maior aparelhamento técnico, diminui a esfera de determinação do locatário.
Estude-se, agora, em comparação com o contrato de trabalho, aquilo
que se chama contrato de empresa.
No contrato de empresa, ao contrário do que acontece no de trabalho, a direção é do empreiteiro. O empreiteiro, aquele que trabalha
sob encomenda, tem a direção total daquilo que realiza. Toda ingerência
de quem encomenda está restrita à própria encomenda.
Pode, o empreiteiro, aceitar a encomenda por si ou por outros; pode
servir-se de operários ou não, o importante é que ele, ao fim da empresa
ou da empreitada apresente a obra que foi encomendada. Tem, aquele que
encomenda, o direito de enjeitá-la, se não preencher os requisitos da encomenda.
Daí resulta, também, que os riscos pelo caso fortuito transferem-se
todos para o empreiteiro. De maneira que, para fazer-se, por exemplo,
uma limpeza ou uma pintura numa sala, têm-se dois caminhos: ou fazê-los
por meio de um contrato de trabalho, ou dando de empreitada, essa tarefa, a algumas pessoas habilitadas. Se isto for feito pela primeira fórmula, em primeiro lugar a direção geral dos serviços pertence ao locatário e,
em segundo, os riscos também lhe pertencem; se, porém, for feito por
empreitada, acontece exatamente o contrário: a direção dos serviços e os
riscos passam para o locador.
Há diferenças, também, na forma de pagamento.
O pagamento da locação de serviços é o correspectivo da prestação,
enquanto que, na empreitada é, pelo contrário, o preço do resultado. Com
muita razão a lei denominou, a um, salário, e a outro, preço.
Entretanto, isto precisa ser entendido em termos. É muito comum,
na indústria, embora seja uma das mais odiosas práticas engendradas pela
economia capitalista, o chamado salário por peça. Isto, então, faz pensar
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que seria uma característica da empreitada e que se está admitindo na
locação de serviços, mas assim não ocorre. Apenas, a maneira de dividir
a prestação de serviços para efeito do pagamento de salários.
Esta maneira de contar a divisão do tempo para pagamento do
salário não altera a natureza do contrato.
Outro ponto importante é saber se, na empreitada, se tem uma
variedade de figuras especiais.
A única idéia que se tem desta palavra é da empreitada para construção de edifícios ou preparação de objetos móveis, mas, na verdade, os tipos deste contrato levam a inúmeras formas de prestação de trabalho. E,
entende-se, porque a doutrina modema prefere substituir a denominação
empreitada pela expressão empresa, a qual tem maior plasticidade jurídica. Chama-se empresa, não só a empreitada, propriamente dita, como o
contrato de transporte, como o contrato que se faz com um alfaiate, etc.
Uma questão importante, é saber se o conceito de contrato de trabalho é exatamente idêntico ao de locação de serviços.
B interessante observar que, neste ponto, os autores não ficam
de acordo; uns proclamam a identidade, dizendo que o termo locação
de serviços é impróprio; outros querem encontrar uma diferença, mas
a razão é mais uma repugnância terminológica: não gostam de empregar
o termo, pois há várias situações que não aparecem semelhantes à do contrato de trabalho ordinário.
Veja-se a opinião segundo a qual a locação de serviços não é, exatamente, a mesma coisa que o contrato de trabalho.
Pretende-se que se deve fazer uma diferença entre a direção de
prestação de serviços, que é comum a ambos os contratos, e o vínculo
de dependência pessoal, característico, apenas, deste contrato de trabalho
e não da locação de serviços.
De fato, quando se tem o exemplo do operário, do empregado
de escritório, nesses, verifica-se que é consubstancial ao contrato um vínculo pessoal entre o empregado e o empregador, que é o vínculo de dependência. A dependência significa, em primeiro lugar, o dever de obediência; em segundo, um certo sentimento crítico, que obriga o dependente a respeitar a pessoa de que depende e a ter, perante esta pessoa,
um comportamento que se não for respeitado, autoriza o empregador
a romper o contrato de trabalho.
Ora, essa relação de depenuênCia pessoal não existe, se for outro
caso, como por exemplo. naquele do advogado, do medico, do professor,
etc. De forma que, poderá conservar a expressão locação de serviços para
esses casos, e contrato de trabalho, para os em que há dependência pessoal.
Outros pretendem, pelo contrário, que a locação de serviços é exatamente um contrato de trabalho.
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Esta dependência pessoal, de onde emana? Emana da própria direção da prestação de serviços.
Como o patrão dirige a prestação de serviços, para que dirija bem,
é necessário que haja dependência. Quanto maior sua faculdade de direção
da prestação de serviços, maior dependência deve existir; quanto menos,
essa faculdade, menor necessidade que a dependência lhe corresponda, e,
por conseguinte, maior independência da parte do empregado. De sorte que,
naqueles graus mais altos da direção de serviços, por parte do empregador,
encontra-se a independência mínima, por parte do empregado e onde se
vê a direção do empregador restringir-se quase que a algum pronunciamento,
não se sentindo necessidade da dependência e vendo-se o empregado ter um
comportamento perante o empregador como um igual.
Dizem então, os partidários desta idéia de que ora se trata que, na
verdade, a dependência não é uma característica de um certo tipo de contrato, mas é nele um elemento variável, e que varia de acordo com a maior ou
menor amplitude de direção, reconhecida ao locatário, de sorte que se poderia aceitar um único tipo de contrato.
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Capítulo XXXII

LOCAÇÃO DE SERVIÇOS NA INDÚSTRIA E NO COMtRCIO

Direitos e Obrigações do Empregado e do Empregador- Assistência ao
Trabalhador - Organização Sindical -- Justiça Especial.

A diferenciação que a lei faz entre as várias espécies de contrato de
trabalho resulta da diversidade da feição econômica e do aspecto social
que a relação de trabalho apresenta.
O tipo regulado mais freqüentemente é o do contrato entre empregado e empregador: é a locação de serviços na indústria e no comércio.
Muitos autores chamam de contrato de emprego privado.
A existência de uma empresa como entidade empregadora e a
existência daquele vínculo de dependência são os elementos característicos desse contrato. Para bem compreender-se a definição desse contrato
se tem de recorrer ao conceito econôrnico de empresa.
Chama-se empresa a uma organização unitária dos fatores da produção: trabalho e capital.
Alguns autores, os antigos economistas, acrescentavam a esses
dois um terceiro fator, que era a natureza. Os modernos, no lugar da natureza, colocam a organização. Mas, os dois fatores por excelência são o capital e o trabalho. A associação do trabalho com o capital, formando uma
unidade econôrnica, constitui a empresa.
A empresa, muitas vezes, aparece sem que se tenha necessidade
de uma pluralidade de indivíduos. Há empresa individual, como há empresa coletiva. Há empresa individual, quando o mesmo indivíduo presta o
capital e o trabalho. Coletiva quando um presta o capital e outro, ou outros, o trabalho.
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Há casos em que o indivíduo nem presta o capital, nem o trabalho;
apenas organiza esses dois elementos- é o empresário.
É justamente levando em consideração a figura do empresário, que
os economistas modernos acrescentam aos fatores da produção o elemento
organização.
Todas as vezes em que se organiza numa entidade única, a prestação de trabalho e de capital, se tem uma empresa.
Quem governa a empresa? Na economia capitalista é o capital.
Pode-se ter capital que não governa, mas sempre há outra parcela do capital que governa. Assim, nas sociedades anônimas, pode-se ter capital preferencial, que não governa, que não tem direito de voto, mas, ao seu lado,
se tem o capital ordinário, que tem esse direito, que governa a empresa.
Em todos os casos, porém em que há numa empresa capital sem
governo, o governo da empresa está nas mãos de uma outra parcela do
capital.
Esse governo do capital se traduz de vários modos.
Sendo do capital o governo, é ele o elemento estável da empresa;
é ele que a identifica. Quando o dono da empresa, o prestador de capital,
o deseja, ele muda de empregado, podendo dispensar o trabalho, mas ao
trabalho não é admitido dispensar o capital.
Toda a reação social e ideológica do mundo moderno é no sentido
de diminuir esse irrestrito império do capital.
A empresa é obra conjunta do trabalho e do capital. O seu crescimento, o seu desenvolvimento, a sua reputação, todos esses elementos
que permitem a estabilidade da empresa, tudo constitui obra conjunta dos
elementos da produção que ali se associaram, e, muitas vezes, a empresa
é obra muito mais do trabalho do que do capital, isso dependendo da natureza da empresa.
Há empresas em que o capital é de muito maior importância.
A idéia de assegurar ao trabalho uma estabilidade na empresa, a
idéia de garantir a ele uma situação jurídica que exprima esse relevo econômico que tem a sua participação na empresa, ganhou sempre vulto no
direito. É a ratio legis do direito do trabalho.
Evidentemente a expressão jurídica dessa idéia tinha de fazer-se
através de três pontos:
O primeiro é a estabilidade. O que não é aceitável, é que o capital
tenha sempre a faculdade de dispensar o trabalhador, como se a empresa
não fosse também sua obra. A idéia da estabilidade do trabalho é o primeiro ponto.
O segundo é salário. Sabe-se que, na economia capitalista, há uma
permanente tendência para nivelar o salário, não pelo valor do produzido
pelo trabalhador, mas pelo custo de vida.
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Daí resulta a tese do salário mínimo.
Terceiro ponto: as condições gerais da prestação de trabalho.
Desde que as condições gerais da prestação de trabalho sejam fi.
xadas pelos interesses do capital, correm o risco de se desumanizar: o trabalho noturno, o trabalho por tarefa, trabalho de mulheres, de menores.
Começa-se a preferir o trabalho das mulheres, porque é mais barato, ou o
dos menores é mais barato ainda; ou, então, se lança mão do trabalho noturno, pois aí não se paga um salário, mas o pagamento é adicional.
O trabalho por tarefa é outro recurso, pois dá a impressão ao trabalhador de que o pagamento é igual ao valor do trabalho, impressão falsa,
visto como o capitalista, quando marca o valor de cada peça toma por base
o trabalho de um dia, o salário de um dia. Assim por exemplo, um empregado ganha por dia 12 cruzeiros e faz, em um dia, 6 peças; o empregador
lhe oferece remuneração por peça, dizendo que paga 2 cruzeiros por peça.
É mais um estímulo à produção intensiva do que uma valorização
do trabalho.
Todos esses expedientes, que criam condições de trabalho, extremamente desfavoráveis, só podem ser regulados por um poder alheio à
empresa, que exercerá a função de justiça.
Esta a razão por que a lei regula essa relação com tanto zelo.
Em primeiro lugar veja-se a forma desses contratos, em face da lei.
O contrato de emprego privado não tem forma alguma solene, obrigatória. Pode ser verbal ou escrito, sendo de notar que o direito do trabalho
cria um meio de prova das relações do trabalho, que é a anotação da carteira
profissional. A carteira profissional é indispensável ao engajamento do
trabalhador e contém um espaço em branco para essa anotação, que servirá de prova das relações de trabalho.
O contrato pode ser estipulado livremente. As partes podem convencionar aquilo que for do seu interesse. Há um limite: as normas coletivas, as normas já estipuladas num contrato coletivo de trabalho; ao lado
dela se tem o vínculo das normas legais. Aqui se tem uma característica
do contrato de trabalho: as normas ditadas para regular o contrato de
trabalho são imperativas, ao contrário das normas dos outros contratos.
Prazo. - Sabe-se que o prazo nas locações é matéria de suma importância, pela sua repercussão na rescisão do contrato.
As locações podem ser a prazo determinado ou a prazo indeterminado.
O determinado ou o pode ser porque a prestação de trabalho deve
cessar obrigatoriamente quando ocorre um acontecimento futuro e previsível, ou, então, porque foi fixado um termo. A lei quer que o contrato
não tenha um prazo superior a dois anos.
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O direito do trabalho mostra pela locação a prazo determinado
uma formal antipatia. E isso pela necessidade que tem o legislador de policiar os inúmeros expedientes fraudulentos de que o empregador lança
mão para obter maiores vantagens. Toda a legislação está baseada sobre
a locação a prazo indeterminado e um dos expedientes de que o empregador lança mão é esse de contratos a curto prazo, sendo prorrogados por
pequenos períodos, não dando a menor garantia ao empregado, ficando
com a faculdade de demití-lo a qualquer momento, pagando apenas os
salários vencidos.
Eis porque a lei estabelece o seguinte: 1) proíbe a locação de prazo
muito longo; 2) estabele.;e normas severas para as prorrogações.
A primeira prorrogação poderá ser a prazo determinado, mas a
segunda será a prazo indeterminado. O mesmo acontece quando, terminado o prazo, o empregador dispensa o empregado para reempregá-lo tempos depois, dando-lhe a impressão de instabilidade.
A lei determina um prazo de seis meses para o reemprego.
Partes. - às partes que tom31-n parte no contrato de emprego cha··
mam-se empregado e empregador.
As normas de proteção ao trabalhador são, de um modo geral,
nom1as de assistência:
1) assistência ao menor para evitar que o traballio seja incompatível com a sua debilidade física, e, até mesmo, mental.
2) assistência à mulher na fase de gravidez e de alimentação.
Vejam-se as questões jurídicas. O menor não poderia contratar
sem a assistência de seu tutor, e a mulher sem a de seu marido. A lei estabelece que, se nenhuma autorização for concedida, e nenhuma proibição
emitida, presume-se autorizada, presunção iuris tantum. Se há negativa,
por parte dos assistentes, mas se a negativa for emulativa, prejudicando
o menor ou a mulher e até mesmo a sua família, eles podem requerer
o suprimento judicial.
O empregador. O vínculo contratual prende-se à empresa. Tem
um grande alcance jurídico esse fato. Muitas vezes a empresa muda de dono
e, juridicamente, se tem um novo empregador. A lei quer que o vínculo
de trabalho se estabeleça com a empresa e os contratos de trabalho passam
aos novos proprietários, sem que eles possam oferecer solução de continuidade. O que se quer, é tutelar a situação do trabaihador na empresa,
pois o trabalho é um dos seus fundamentos.
Salário. Pode-se falar em salário num sentido amplo e num sentido
restrito. Salário, em sentido amplo, é toda a remuneração percebida pelo
empregado; em sentido restrito é a parcela que se convenciona que será
paga como remuneração do serviço prestado, exemplo, ,_;ontrata-se um
porteiro, com o salário de 400 cmzeiros mensais. Além disso dá-se-lhe
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casa e comida. Certo mês, como se houve com bastante diligência, dá-selhe uma gratificação. O salário, em sentido restrito, é apenas a quantia
de 400 cruzeiros mensais; em sentido amplo, abrange todas essas outras
remunerações.
Quando se fixa o montante do salário de um empregado, com o
fim principal de saber-se quais as prestações a que ele tem direito no caso
de uma redução injustificada, por exemplo, o que se toma em consideração
é o salário amplo: o salário propriamente dito, as gratificações, as gorjetas, quando são habituais naquele tipo de trabalho (empregados em restaurantes), etc. Entretanto, há certa vantagem em não se computarem
no salário aquelas importâncias que, por sua natureza transitória, não se
consideram como parte do salário. Assim as diárias e ajudas de custo ( diárias de viagem) não entram no cômputo do salário.
A lei ainda estabelece certos princípios, cujo alcance prático é muito
importante: pro1be-se o pagamento do salário em crédito ou qualquer
prestação equivalente (em gêneros alimentícios, por exemplo). Esse dispositivo veio corrigir os abusos nos contratos rurais, onde era muito comum
o pagamento com cartão,* cartão que dava direito a crédito em determinado estabelecimento comercial, de propriedade do empregador, onde
o emprego poderia ir buscar gêneros alimentícios e, na venda desses
gêneros o empregador ainda auferia vantagens, conseguindo um desconto
do salário.
Outra proibição é a de fazer descontos no salário. Só há duas espécies de descontos permitidos:
1) os do adiantamento do salário, devidamente provados;
2) descontos legais.
O empregado deve dar quitação dos salários, mediante assinatura
em folha ou em recibo. Quando o empregador discute com o empregado
sobre questão de salário, não pode reter a parte líquida por causa da ilíquida, sobre a qual se está questionando. Assim, por exemplo, se se discute
a existência de uma gratificação ou de seu não cabimento, o empregador
não pode reter o pagamento do salário propriamente dito por causa dessa
dúvida.
Direito ao emprego. Cumpre distinguir o direito ao emprego do
direito à função. Direito ao emprego é o direito da manutenção da relação
contratual. Direito ao cargo, direito à função, é o direito de permanecer
no mesmo cargo, na mesma função, para a qual o empregado foi engajado.
Veja-se como a lei assegura ao trabalhador o direito ao emprego.

Usuahnentc chamado vale.
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Todo o problema reside no estudo da estabilidade. A estabilidade
varia conforme a duração da prestação de trabalho. Quando o empregado
se acha na empresa há apenas um ano, a estabilidade de que ele goza, é
nula; só tem direito ao pagamento de seus salários vincendos e de receber
o aviso prévio, que é previsto na lei.
Esse primeiro ano é considerado um ano de experiência.
Desde que tenha um ano de trabalho, começa o seu período de
estabilidade relativa. Esse período vai do primeiro ao décimo ano. A característica da estabilidade relativa é que o trabalhador só· pode ser despedido
havendo justa causa, enumerada pela lei. São, de um modo resumido, os
casos em que se cria por culpa do empregado uma incompatibilidade entre
ele e o empregador, ou, então, quando o empregado se torna inadimplente.
Há casos, porém, em que o empregador não dá o aviso, mas é o
empregado que fica com o direito de se retirar da empresa, como se tivesse sido despedido sem justa causa. Além dos casos de inadimplemento
do empregador, os serviços excessivos, as ofensas que faça ao empregado
ou à sua família, todas são razões para o empregado retirar-se da empresa.
Qual a conseqüência disso? É a indenização, que se fixa em um
mês de salário por cada ano de trabalho que conte o empregado.
Às vezes o salário é ajustado por dia (malícia patronal para ajustar
esse cômputo). Torna-se o salário por dia como se o mês tivesse vinte e
cinco dias.
Quando o salário é por hora, considera-se que duzentas horas perfazem um mês.
Quando a empresa termina por morte do empresário, por força da
lei ou por vontade do empregador, a mesma indenização é devida a todos os
empregados.
Essa indenização não é um ressarcimento, não visa a ressarcir a
culpa de ninguém; é do mesmo gênero daquelas que se concedem a um
proprietário, quando desapropriado de seus bens; mas não deflui de uma
lesão do direito.
A lei atenuou um pouco essa dívida para os casos em que o fechamento é feito por força menor, dizendo que o empregador pague apenas a metade. A empresa sofreu um golpe, sendo natural que os empregados também
sofram as conseqüências desse golpe.
Do décimo ano em diante começa o período da estabilidade absoluta. A empresa não pode mais demitir o empregado, salvo se, mediante
um processo regular, se apure falta muito grave ou reiterada. Se o empregador demite o empregado sem uma causa suficientemente apurada, ele
fica sujeito a pagar os salários desse empregado indefmidamente. Entretanto, esse critério é muito severo.
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Há casos em que se justifica que se ponha termo à relação contratual e que não se apura judicialmente. Nesses casos admite-se que se resolva a relação locativa mediante uma indenização: um mês por ano de serviço e depois duplica-se, exemplo, se tinha 15 anos de serviço, tomam-se
30 meses de salário.
Essa base é importante, porque se toma como base de cálculo
quando a empresa se extingue.
Se for por caso fortuito, fica-se pela metade, isto é, 15 meses.
Estabilidade no cargo. A lei a admite, pois que é uma das maneiras
que tem o empregador de forçar o empregado a demitir-se, é rebaixá-lo
de cargo, ainda mesmo conservando o mesmo salário. Se o cargo é ef~ti
vo, o trabalhador tem a mesma estabilidade.
Há cargos de confiança e esses não podem ser permanentes: diretor, assistente, secretário, etc. Cessando a confiança, pode fazer voltar
o empregado ao seu cargo efetivo; se ele só exerceu cargos de confiança,
depois de 10 anos também ficará com estabilidade, isto é, tem direito
àquela indenização.
O empregador pode transferir o empregado de uma cidade para
outra? É uma questão de importância, pois esse é também um dos expedientes usados para forçá-lo a demitir-se. Não poderá fazê-lo, salvo se provar a sua boa fé, a sua necessidade de transferí-lo, o seu interesse em fazê-lo,
pois a empresa abriu uma sucursal lá, ou se transferiu para lá, enfim, provar
que é realmente uma questão de interesse, pois, Jo contrário, seria isso
uma arma a favor do empregador.
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EXEMPLO DE REDAÇÃO DE UM CONTRATO DE LOCAÇÃO

(Ementa)

Contrato de locação do imóvel situado na rua N... , n<? ... que entre si fazem
R.eF.

(Preâmbulo)

F., brasileiro, casado, comerciante, domiciliado e residente à rua... , n<? ... ,
ora denominado o senhorio e R., etc. (qualificação), ora denominado inquilino, têm
ajustado a locação ao segundo imóvel de propriedade do primeiro, sito à rua N., n<? ... ,
segundo as cláusulas e condições seguintes:
(Cláusulas)

1~ - Cessão de uso e gozo. - O senhorio cede ao inquilino, em locação, o
imóvel sito da rua N., n9 ... , permitindo-lhe o uso e gozo de todas as dependências,
vantagens e serventias do referido imóvel, inclusive a exploração da pedreira que nele
se encontra, desde que a isso não se oponham as entidades municipais.
2\l - Uso convencionado. - O inquilino poderá utilizar o imóvel para moradia e para estabelecimento de qualquer comércio, indústria ou atividades que, de
acordo com as leis e autorizações do poder competente, possam ser exercidos naquele
local.
3~- Prazo. - O prazo da locação será de três anos, contados a partir da data
da assinatura deste contrato. Se nenhuma das partes der à outra, até trinta dias antes
de terminado esse prazo, aviso de que deseja pôr ftm à locação, esta se entenderá
automaticamente prorrogada por idêntico prazo.
4~ - Aluguel O aluguel será de tantos cruzeiros mensais, pagos até o quinto
dia útil do mês seguinte ao vencido, nos escritórios do senhorio à rua L., n<? ... , ou
no local do centro urbano que for por ele indicado.
~ - Estado do imóvel e restituição. - O imóvel, que consta de uma área
de tantos in 2 , com um edifício de alvenaria de tijolo de 2 (dois) pavimentos, ocupando tantos m2 de superfície, é entregue ao inquilino em perfeito estado de asseio e conservação, com todos os seus aparelhos e serventias em perfeito funcionamento, sem
quaisquer móveis ou utensílios, e assim deverá ser entregue ao senhorio, finda a
presente locação.
6~ - Benfeitorias. - O inquilino poderá executar no imóvel as benfeitorias
e obras necessárias à exploração da pedreira nele existente, bem como quaisquer outras que aproveitem à utilização do edifício, mas não poderá retirar, finda a locação,
senão as que puderem ser removidas sem dano ou depreciação para os lugares em que
se acharem. Pelas benfeitorias irremovíveis, seja qual for a sua natureza, o inquilino
não terá direito a qualquer indenização.
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7~ -- Ris,..os de exploração da pedreira. -·· Correm por conta exclusiva do inquilino o~ riscos de exploração da pedreira. quer perante as autoridades administrativas, quer perante terceiros ou pe.rante o próprio senhorio. No caso de ser vedada
ou cerceada tJ.l exploração, ao inquilino não 3.ssiste qualquer direito a abatimento
do aluguel.

aa -·

Responsabilidade dos sucessores. ·- A presente locação prevalecerá
entre os herdeiros e sucessores de ambas as partes e deverá ser respeitada por terceiros, que venham a adquirir o imóvel durante a vigência do contrato.
qa -- Proibição de sublocar - O inquilino não poderá sublocar o imóvel,
no todo ou em parte, sem consentimento expresso* do senhorio, o qual, entretanto, não o puderá recusar se •J sublocatário for pessoa idônea e de bons costumes.
10~ - Seguro ::ontra fogo. - O inquilino fica obrigado a segurar o prédio,
contra fogo, pelo valor de tantos CTuzeiros em Companhia indicada pelo senhorio,
renovando o seguro nos primeiros quinze dias do ano, sob pena de rescisão automática do contrato.

11 ~ -· Rescisão E: garantiiL -- A fim de garantir o pagamento regular dos alugueres e o cumprimento da> demais obrigações contratuais, o inquilino efetua na
Ca1xa Econômio1 Federal o depósito de tantos cruzeiros, que ficam à disposição do
senhorio para cobertura dos seus prejuízos em caso de rescisão do presente contrato
por culpa do inquilir10.
12a -- Foro do contrato. - O foro do presente contrato será o do Distrito
Federal.

(Fecho)
E por e~tarem justo e contratados, lavraram o presente instrumento particular, que assinam em três vias para um único efeito, pagando na primeira o selo
pruporcJonal na forma da lei.**

O consentimento expresso, na época (1943 ), deu margem a muitas controvérsias, incluindo-se na legislação a cláusula por escrito.
Este modelo de contrato de locação foi ditado, palavra por palavra, e não
medümte apanhado taquigráfico.
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Capftulo XXXIII

EMPREITADA

Nas locações de serviços, as partes podem ter em mira o próprio
serviço ou o resultado dela. paí a distinção entre a locatio e a loca tio operis.
No Direito civil brasileiro a locatio operarnm está regulada sob o
nome de empreitada.
Vejam-se as diferenças existentes entre o contrato de trabalho,
e a empreitada.
Em primeiro lugar, no contrato de trabalho, o que importa é o
serviço em si, enquanto na empreitada é o resultado. Daí, surgem conseqüências quanto à direção e quanto aos riscos.
Na empreitada, quem dirige é o empreiteiro; é ele quem fiscaliza
as diversas etapas do trabalho, enquanto no contrato de trabalho isto compete ao locatário.
Quanto à segunda conseqüência, a dos riscos, o empreiteiro é quem
os suporta, e se a coisa se perde, ainda mesmo por caso fortuito, nada pode pretender, devendo pelo mesmo preço atingir o mesmo resultado.
No contrato de trabalho, os riscos correm por conta do locatário
e se a obra tem necessidade de ser recomeçada, quem suporta é o locatário, sendo ele, ainda, o responsável pelo pagamento dos salários que,
na empreitada, ficará a cargo do empreiteiro.
Já se teve ocasião de esclarecer que alguns autores preferem para
o contrato de empreitada, a denominação de contrato de empresa. Na
verdade, a palavra empreitada é empregada num sentido material e, assim,
quando se celebra um contrato com o chefe de orquestra, vê-se, aí, um contrato de obra, mas não uma empreitada, e, entretanto, este contrato que
se celebrasse com o chefe de orquestra não era um contrato de trabalho; era,
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indubitavelmente, uma locação de obras, um contrato com a mesma estrutura da empreitada, embora se tivesse dúvida cm dar esta denominação. De fato, o chefe de orquestra é que seria o responsável pelo
trabalho; ele é que teria a direção dos serviços; é que teria a responsabilidade, apenas interessando ao locatário que o espetáculo se realizasse,
isto é, que seu resultado se verificasse e não em prestações parcíais do
trabalho.
De maneira que a denominação contrato de empresa tem a vantagem de ser muito ampla, na sua compreensãO e de exprimir muito claramente
aquilo que é o conteúdo econômico deste contrato.
De fato, quando se pensa na realização de um trabalho qualquer,
na produção de um valor econômico, das duas, uma: ou se dispõe a cot~u
gar os fatores da produção, para obter-se este resultado, e, neste caso, conjugam-se capital e trabalho, formando uma unidade capaz de produzir,
ou, então, pede-se aquele resultado econômico a uma unidade já constituída.
Economicamente falando, pode-se dizer que a diferença entre estes
dois modos de agir, está em que, no primeiro caso, forma-se uma empresa,
e, no segundo, pedem-se os serviços de uma empresa já formada.
A esta diferenciação econômica corresponde, rigorosamente, a diferenciação jurídica desses dois contratos. Aquele que, para obter wn resultado econômico qualquer, conjuga capital e trabalho e forma uma empresa, celebra, com seus empregados, um contrato de trabalho; aquele que,
porém, apela para uma empresa já formada, celebra um contrato de empreitada ou de empresa.
Eis porque a expressão contrato de empresa é fiel, pois exprime
bem o conteúdo econômico da relação. Contudo, pode-se dizer, indiferentemente, de empreitada ou de empresa, porque, foi a empreitada, que nossa lei civil regulou e tudo que se diz para ela, aplica-se a qualquer contrato de empresa, com exceção daqueles cuja materialidade já os vinculou
a determinado tipo de contrato.
As empreitadas podem ser de três categorias: empreitada de lavor;
. empreitada de materiais; empreitadas mistas.
As de lavor são aquelas em que o empreiteiro apenas fornece seu
trabalho, sua mão-de-obra. Os materiais lhe são entregues por quem encomendou a obra para que trabalhe esse material. Convém notar que, com
isso, não se rompe aquela independência de direção, características da empreitada. O empreiteiro trabalha como quer, mas trabalha sobre o material
que lhe foi fornecido pelo proprietário.
A empreiteira é de materiais, quando o empreiteiro não só fornece
seu trabalho como, também, os materiais.
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E este, aliás o tipo mais usual.
A empreitada é mista, quando a coisa se faz, em parte, com materiais
fornecidos pelo proprietário; em parte, com materiais fornecidos pelo empreiteiro.
Parece que se pode ver como empreitada mista a de construção de edifícios, em que o empreiteiro entra com os materiais de construção, mas
para trabalhar sobre o solo pertencente ao proprietário r que é entregue
ao empreiteiro para que coloque ali a construção. Outros querem, porém,
que não havendo uma posse de empreiteiro sobre o solo onde vai construir,
pode, esta empreiteira, ser chamada de empreiteira de materiais.
Quanto à empreitada de lavor, o que se deve observar a propósito
dela, é que, como já se disse, foi também o tipo originário da locatio operae.
Nesta empreitada de lavor é que os romanos puderam descobrir, aliás, sua
conceituação de uma locatio, por isso que só nela se verificava aquela entrega de um objeto, por alguém a um terceiro, para que este terceiro trabalhasse
o objeto e com ele fizesse alguma coisa. Não podia haver locatio na concepção antiga do Direito romano, sem que alguém, proprietário de uma coisa,
colocasse esta coisa junto a outrem, com um objetivo qualquer, fosse o
objetivo de que o locatário usasse a coisa, nela habitasse, fosse o objetivo
de que o locatário tomasse a coisa, para com ela fabricar uma nova espécie. Esse fundo comum é que permitiu a identificação do novo contrato,
na famt1ia das /ocationes, perdendo, depois, a razão de ser desta terminologia, quando se passa a conhecer, até como tipo predominante, a empreitada com materiais.
A empreitada de materiais é uma das questões prediletas dos que
gostam de aprofundar conceitos, no campo do direito das obrigações.
Que contrato é este, por força do qual, alguém se compromete
a fazer para outrem, um objeto, fornecendo todos os materiais que dele
passarão a fazer parte?
Imediatamente, impõe-se ao espírito de quem reflete sobre a natureza deste contrato, uma comparação com a compra e venda de coisa
futura, pois que, dentro do ponto de vista de quem encomenda a obra,
parece que a diferença é mínima. Se se combina com alguém, que entregue
dentro de seis meses, um móvel, cujo desenho ou modelo, neste momento
se lhe fornece, parece que, do ponto de vista jurídico, existe muito pouca
diferença entre os casos em que a pessoa a quem se fez a encomenda vá
comprá-la a terceiros ou que terá de fabricá-la e depois entregar, segundo
o modelo.
Parece que a diferença é grande, do ponto de vista natural, mas do
ponto de vista jurídico é semelhante e não faltaram autores que dissessem
ser a empreitada de metariais, a mesma coisa que a compra e venda de
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coisa futura, que se rege pelos mesmos princípios e não apresenta mesmo
nenhuma diferença conceituai (Troplong, Laurent e outros).
Entretanto, a idéia de ver na empreitada de materiais uma compra
e venda de coisa futura, choca-se, de certo modo, com certos elementos
naturais, que se encontram diferenciando este contrato. Assim, em primeiro lugar, quando se encomenda uma obra a alguém, algumas vezes pouco importa, ou não que esta obra seja feita pelo empreiteiro ou por outra
pessoa.
Outras vezes, a encomenda é feita intuitupersonae;yensa-se na pessoa
do empreiteiro; é na sua habilidade que se confia.
Desde esse momento, já se sente que existe uma diferença entre
as duas situações contratuais.
Uma outra diferença de grande importância prática está na hipótese
das alterações da coisa.
Quando se faz uma compra e venda de coisa futura, sabe-se que está perfeita, no momento em que houver acordo no preço e na coisa. Ora,
na empreitada, pelo contrário, é essencial a este a faculdade que tem,
quem encomenda a coisa, de ordenar modificações. Essas modificações,
poderiam ser, todas elas, repelidas pelo vendedor de coisa futura, o qual
poderia responder ao comprador isto não se ajustara, não estava obrigado
a vel}der senão o que se ajustara.
Se, no vencimento, a coisa não for aceita, há inadimplemento,
podendo reclamar perdas e danos.
Muito diferente é o caso da empreiteira, onde as modificações podem ser feitas.
Há necessidade, por conseguinte, de fazer uma diferenciação, o que
Aubry et Rau pretendem fazer, distinguindo, neste contrato, um tipo misto,
com dois momentos sucessivos: um, locati~o, de locação de obras, correspondente ao período de feitura da coisa; e, outro, o momento em que
o contrato se equipara ao de compra e venda de coisa futura, que é posterior
à feitura da obra, quando se trata de sua entrega.
Mais interessante parece a opinião dada por Vita-Levi, no interessante estudo monográfico a respeito da empreitada, no verbete correspondente do Digesto Italiano.
Segundo Vita-Levi, só se pode saber se o contrato é compra e venda de coisa futura ou empreitada, levando em conta dois elementos que
podem variar: o primeiro, é a maior ou menor importância do trabalho
propriamente dito, ou da espécie, res de simples expectativa da coisa; o
segundo é a ·consulta a intenção das partes, as quais, podem ter querido,
ou uma compra e venda ou uma locação.
Graças a este critério, o problema se resume numa interpretação.
Quando, por exemplo, alguém dirige-se a uma fábrica, suponha-se de te-
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cidos, e encomenda para três meses depois, uma certa quantidade de um
tecido usual, não se tem dúvida de que existe uma compra e venda de coisa futura e não uma empreitada, e a razão é que, em primeiro lugar, estáse verificando que as partes não podem ter tido a intenção especial no trabalho, pois que, pode aquele tecido, sem nenhum prejuízo, ser fornecido
por aquela fábrica ou por outras; em segundo lugar, poderá verificar-se
se as partes consideram a encomenda uma fixação irrevogável da vontade,
ou se, pelo contrário, admitiram a possibilidade de variação por pedido
do comprador. Outras vezes, entretanto, o aspecto da questão, é totalmente diferente.
Se alguém dirige-se a um marmorista e lhe encomenda uma sepultura, que deveria ser entregue depois de certo tempo, tudo está indicando
que há empreitada e não compra e venda de coisa futura. Em primeiro lugar, pela relevância do trabalho, que faz com que se pense num marmorista de preferência a outro: em segundo, pela feitura da coisa que requer,
naturalmente, até um projeto.
Essa divisão de Vita-Levi tem um alcance prático muito grande.
A cada passo, na execução de um contrato deste gênero, se está obrigado a
indagar se houve empreitada ou compra e venda e precisa-se ter um critério guia, já que as conseqüências práticas, de uma e de outra, são diversas.
Não pode haver melhor critério do que o exame dos elementos que estão
no contrato, para saber qua. prevalece em importância, e o exame da intenção das partes.
Passe-se ao estudo das obrigações do empreiteiro e do locador,
no contrato de empreitada.
Obrigações do empreiteiro em primeiro lugar.
A primeira obrigação do empreiteiro é a de executar a obra. Do
vendedor, seja mesmo de coisa futura, diz-se que a obrigação principal
é a de entregar a obra; o empreiteiro, também, tem a obrigação de entregar, mas. antes disto, tem obrigação de executar. Não pode o empreiteiro
transmitir a outrem o encargo da execução, salvo se isto ficar estipulado
entre as partes.
Normalmente. a execução lhe pertence, no sentido de que deve,
ou fazer o trabalho pessoalmente ou com que o trabalho seja executado
por operários sob sua direção. Isto depende da natureza da prestação. Um
escultor, um pintor, que tomam por empreitada a execução de uma escultura ou pintura. devem executar a obra pessoalmente, mas o chefe de
orquestra deve executar, naturalmente, por meio de seus prepostos.
Conforme a natureza da empreitada, de materiais ou de lavor, deve
o empreiteiro prestar ou não os materiais necessários. Se não lhe cabe prestar os materiais, deve examinar os que o proprietário lhe apresente e se
julgar que não são adequados à execução da obra, deve, imediatamente,
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sob pena de incorrer em responsabilidade futura, acusar sua má qualidade.
Deve, além disso, na execução da obra, obedecer ã encomenda. A
encomenda pode consistir, ou numa simples defmição verbal das características da coisa encomendada, ou, até mesmo, na apresentação de um
projeto, que pode conter plantas e outros elementos técnicos, e, tudo
isto, ficará fazendo parte integrante da declaração de vontade, constituindo
o rumo a que se deve cingir o empreiteiro.
Não pode o empreiteiro afastar-se da encomenda; não pode inovar
o projeto, nem para mellior nem para pior, embora possa, em benefício
da segurança e do exato cumprimento da solução indicada no projeto,
fazer alterações de ordem técnica, que não repercutam sobre elementos
decisivos do acordo de vontades.
Entretanto, note-se, se fiZer essas alterações sem o consentimento
expresso e escrito de quem encomenda a obra, nã'o poderá pleitear, por
elas, qualquer acréscimo de preço.
Todas as alterações do projeto devem ser dadas por instruções escritas de quem encomenda.
Durante a execução, a coisa corre riscos. Quanto aos danos que llie
advieram por culpa do empreiteiro, já se sabe que a responsabilidade estará, naturalmente, a seu cargo, mas se têm os casos ocorridos por causa
fortuita e a eles se equiparam os fatos de terceiros. Esses tem-se que pensar a quem compete e a regra é muito simples: se a empreitada é de materiais, o empreiteiro suporta todos os riscos e nã'o pode haver nenhum abatimento de preço pela circunstância de ter havido aumento de preço de
materiais ou mão-de-obra; se é de lavor, então, o prejuízo recai, na parte de materiais, sobre o proprietário e na parte de salário pago e trabalho j~ feito,
sobre o empreiteiro.
Veja-se a segunda obrigação do empreiteiro, que é a de entregar.
Deve a entrega da coisa efetuar-se dentro do prazo que foi estipulado, e se nenhum prazo foi estipulado, aquele que corresponde aos usos
e costumes para aquele tipo de obra.
No vencimento, se o empreiteiro não faz a entrega da obra concluída, cai automaticamente em mora debendi, e o proprietário, por conseguinte, pode llie cobrar todos os prejuízos que essa mora acarreta. Algumas vezes, no contrato de empreitada, costuma-se converter esta liquidação
de prejuízos numa multa, que se paga por dia de retardamento e que o proprietário pode abater do preço, se ainda llie resta alguma prestação a fazer.
As conseqüências do retardamento da entrega, por parte do empreiteiro, são as usuais da mora; de maneira que todos os riscos, a que a
coisa está exposta durante o período moratório, são imputados ao empreiteiro, ainda mesmo que a empreitada tenha sido, simplesmente, de
lavor.
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Pode a entrega algumas vezes ser parcial, como acontece nas em·
preitadas que, por sua natureza, são divisíveis, ex., construções de estradas
de ferro e de rodagem.
A terceira obrigação do empreiteuo é a de dar garantias dos vícios.
No caso da empreitada, essa garantia exige uma aplicação especial.
Entregue a obra, aquele que a encomendou deve verificá-la. A verif1cação
se refere à identidade entre a obra feita e a encomenda c pode, desde logo,
ser observado se houve concordância, com o projeto, como também, os vícios aparentes e até mesmo algum ocultos.
Os vícios ocultos, entretanto, surgem geralmente depois; por sua
natureza, não se descobrem à primeira inspeção do proprietário e, nas
empreitadas, só se descobre, muitas vezes, ao cabo de anos.
Aí está, então, uma característica das empreitadas para as grandes
construções: estabelece-se um longo prazo, dura..'1te o qual o empreiteiro
responde por todos os vícios que possa afetar a solidez da construção.
Não se indaga da causa destes, bastando que se demonstre que a solidez
da construção não resulta ameaçada por uma causa fortuita e imprevisível como, por exemplo, por um cataclismo, etc., para que a responsabilidade do empreiteiro se estabeleça.
Deve, portanto, o empreiteiro sempre examinar o serviço, para
verificar se a construção projetada pode ou não ser suportada, e, se descobrir que não pode, deve dar parte disto ao proprietário, sob pena de responder pela sua segurança.
A respeito do prazo algumas observações devem ser feitas.
Em primeuo lugar, saber se a norma que estatui o prazo é declara·
tiva ou imperativa.
As opiniões variam. Há quem sustente ser a norma declaratória
e que o prazo pode ser marcado por uma cláusula do contrato de empreitada, porém, a opinião mais digna de ser seguida é a que sustenta que o
prazo é imperativo, porque não foi colocado na lei exclusiva.rnente para
atender os interesses do pwprietáno. Este prazo só se refere às grandes
construções, essas que constituem perigo comum, uma ameaça à vida dos
que estejam com etls em qualquer relaç:Io.
Eis porque a norma que estatui o prazo é i;apositiva.
Outro ponto importante é saber & os danos que ocorrem dentro
dos cinco anos devem ser reclantados pelo propriet<irio dentro de tal prazo,
•JU se, para apn::scr::,ar su~ rccbma~Jo dispõe do prazo geral de 30 a.'los~
AinJa aí ,1::; opiniõc~ ,e dr:i(knt. mas p~moce razoável permitir
a r:.:clamação dentro dos )(J anos. pois ha um direito pessoal e j:i que o !e-
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gislador não deu prazo especial de prescrição, o que deve vigorar é a prescrição geral das ações in personam.
Vejam-se agora, as obrigações do condutor.
Em primeiro lugar, o condutor da empreitada tem a obrigação
de pagar o preço na forma do contrato. Ou paga por medida ou paga por

forfait.
O pagamento por medida é a forma elástica do contrato de empreitada e permite a variação de preços, conforme a extensão da obra, a qual,
muitas vezes, não é previsível no momento em que as partes estipulam.
Quando se quer, por exemplo, remover uma certa quantidade de terra, não
se sabe que tempo de serviço vai consumir, mas pode-se combinar uma empreitada e estabelece-se um preço por metro cúqico de terra retirada.
b mesmo pode-se admitir em aterros, pedreiras, etc., em que, em vez de
se ftxar um preço global, ftxa-se um preço unitário, que permite uma grande variação. B o processo do preço por medida. O preço se diz a forfait,
quando, pelo contrário, é ftxado globalmente.
A importância do critério de ftxação do preço é muito relevante.
A empreitada é um contrato aleatório, não talvez naquele sentido em que
se chama aleatório aos contratos de seguro e outros, que os antigos chamavam contratos de sorte, mas é um contrato em que a comutatividade das
prestações pode romper-se sem que uma das partes ftque autorizada a pedir a outra um ajuste, para sua contraprestação.
O empreiteiro que visa a construir um edifício de 100 mil cruzeiros,* não pode, amanhã, alegar aumento de preço dos materiais ou da mãode-obra e que, por isso, o contrato deixa de ser comutativo, pois, ao ftxar
o preço de custo, ele assumiu uma alea. Isto é caracterítica dos contratos
de empreitada e apenas desaparece, algumas vezes, nos contratos de empreitada por medida, quando na maneira de a estipular, entende-se o elemento variável, capaz de provocar o reajustamento.
Já se teve ocasião de discutir se, na empreitada, se aplica a teoria
da imprevisão.
O emprego da cláusula rebus sic stantibus não se aplica, precisamente porque o legislador, num dos artigos que trata do assunto, declarou
que o empreiteiro não pode pretender aumento de preço, a vista da alta
d!l materiais e mão-de-obra, o que acentuou o caráter aleatório do contrato, tornou-se expressa, de maneira a impedir qualquer condição de se
invocar a cláusula rebus sic stantibus. **
Note-se que era isso em 1943.
Essa tese tornou-se bem discutível, ensejando sucessivas e intermináveis

SAN TIAGO DANT AS

309

Outra obrigação do condutor é receber a obra.
Tem de receber a obra e verificá-la. Se ele recusa receber na época
própria entra em mora de receber, o que engendra conseqüências muito
especiais. Se a empreitada é de materiais, isto é, se os materiais forem
fornecidos pelo empreiteiro e se estabeleceu mora de receber, quer a lei
que os riscos, durante o período moratório, sejam partidos por metade
entre o empreiteiro e o condutor.
E, por que não somente para o condutor?
A lei entende que, para que o risco recaia totalmente sobre o condutor, é preciso que o condutor proceda ao depósito da coisa. Como que se prorroga nesta responsabilidade, o dever de guarda da coisa, que o empreiteiro
tem. Se colocar-se, a partir do aceite, a coisa totalmente sobre o condutor,
como que se exonera o empreiteiro do dever que lhe cabe de guarda da coisa, até sua entrega definitiva.
Pode, porém, a recusa de receber ser fundada. Isso acontece, quando
a coisa não corresponde à encomenda, ou quando apresenta vícios tais que
autorizem sua rejeição. Neste caso, a lei deixa ao condutor uma alternativa:
ou ele pode recusar a coisa, movendo contra o empreiteiro a ação própria,
que é a redibitória, e pedindo perdas e danos, ou, então, pode aceitar
a coisa com abatimento, valendo-se da ação quanti minoris.
Discute-se, apenas, na empreitada, se essa alternativa é da livre
escolha do condutor, ou se há casos em que pode ser compelido a receber
com abatimento, caso qua a lei não esclarece.
A tendência, porém, da jurisprudência e da doutrina é para entender que sempre que a coisa apresente defeito, mas defeito sanável por
meio de obras complementares, ou ainda mesmo defeitos toleráveis, deve
aceitar a coisa com redução.

controvérsias, mormente sabendo-se que, muitas vezes, não reajustado o preço, não se
conclui a empreitada. De mais a mais, a atualização, a correção monetária, como se
tem visto, nada mais exprime do que uma equivalência, sendo a Equivalenztheorie,
a teoria da equivalência, a base da correção monetária, e, não, jamais, nunca, forma de
sanção, ou pena, dependente de lei anterior ou cláusula contratual, como tantas
vezes entendido.

Capítulo XXXIV

COMODATO E MÚTUO.

Segue-se o estudo do comodato e do niútuo, que são dois contratos representativos, ou melhor, variedades de um gênero muito conhecido - o empréstimo.
Apareceram com as primeiras formas de obrigações, como compromissos solenes que estabeleciam. A forma contratual é de aparecimento
recente.
O comodato é um contrato de cuja existência quase não se apercebe,
tal a forma como nele aparecem relações de cortesia. ~ o empréstimo de
favor que se faz a outrem sem qualquer espécie de remuneração, como,
por exemplo, o empréstimo que se faz de um livro, de um animal.
Ao leigo parece que são relações que se formam fora do campo
do direito.
A denominarão de comodato no Direito romano primitivo é a
utendus dare, passando, posteriormente a ser chamado_ de como datu,
isto já no período juliano da época clássica, quando ele se formava re,
da mesma forma que atualmente.
O comodato é um contrato que terá' de ficar condicionado ã entrega da coisa, sendo em geral gratuito, embora, algumas vezes, possa para
nós representar um benefício, quando, por exemplo, se cede em cornadato um cavalo, que volta mais adestrado, o que na verdade, traz um benefício indireto.
O que é da essência do comodato é a cessão gratuita do uso, pois
que se houver estipulação em dinheiro converte-se o contrato em loca-
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Pode se dar o caso de ser exigido, em vez de prestação de dinheiro,
wna prestação de serviços, o que, para os romanos, entrava na categoria
dos contratos inominados, mas ainda mesmo assim não era comodato.
Outro característico do comodato é o prazo, pois que este é sempre temporário, não podendo haver cessão perpétua.
Alguns sistemas modernos admitem a irrevogabilidade do comodato, mas no nosso direito, pode-se revogá-lo a qualquer tempo, sendo
de notar que ele sempre .tem um prazo, embora muitas vezes não esteja
sujeito a um termo.
Quando se empresta wn livro, não se diz o tempo, mas subentende-se que ficará o tempo necessário para a leitura.
Quanto à questão de prazo, o legislador é tão rigoroso, que só
permite ao comodante interromper o prazo, judicialmente, ficando a critério do juiz a relevância dos motivos. Inicialmente, isto choca, mas compreende-se perfeitamente que não há quem recuse ao comodante a devolução da coisa. Caso o comodatário fique com a coisa, não pode ser constituído em mora e pode se utilizar dela até que a autoridade judicial o
interrompa.
Outra conseqüência do comodato é a entrega da coisa, sendo de
notar que o comodato se forma re e não mediante apenas o consentimento.
Só se estabeleceu o contrato no momento em que o comodante entrega
a coisa ao comodatário.
A 4~ característica do comodato é a da coisa sobre a qual versa
o contrato, que deve ser infungível e inconsumível, pois que não se poderia admitir que se desse em comodato o dinheiro ou um saco de café,
que não podem ser conservados na sua unidade como também têm de ser
utilizados mediante wn conswno.
Note-se, porém, que até mesmo as coisas fungíveis podem ser consideradas de tal modo que se pode considerá-las em determinados casos como infungíveis. Assim, quando se empresta dinheiro para fms de numismática, vê-se nesta universitas facti, não o dinheiro, mas wn uso excepcional, que conduz à infungibilidade e por isto mesmo a denominação
dada pelos romanos de ad pompam vel ostentationes.
Uma distinção importante faz-se quanto às pessoas que se acham
sob assistência ou representação, pois que a entrega de coisas que fizerem
aos pais, tutores, não se pode entender que tenha havida contrato, wna
vez que não podem praticá-las causadonationis.
Quando várias pessoas recebem a coisa em comodato, quer a lei
que se conservem solidárias.
Vejam-se as obrigações do comodatário. A rigor, só há obrigações
do comodatário mas, dada a bilateralidade imperfeita, pode-se falar em
obrigações também do comodante.
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As obrigações do comodatário começam pelas usuais, e a primeira
é a obrigação de restituir a coisa, ao fim do prazo determinado pelas partes,
ou daquele reputado suficiente ao uso a que se destina e que se teve em
vista quando se fez o contrato.
Entende-se que se constitui a mora de restituir de.sde o momento
em que se tomou inadimplente.
Transforma-se, então, o comodato em locação, e o comodatário
passa a dever aluguel, que é o fixado pelo comodante, tal como acontece
nas locações por prazo indeterminado, ficando ao comodante a faculdade de fixá-lo.
A segunda obrigação é fazer da coisa o uso convencionado que pode
ser expresso, ou que se deduz da própria natureza da coisa. Assim, um livro
é emprestado para que se leia ou para que se extraiam as citações, mas não
para que se o dê em penhor ou a fim de que dele se tire uma nova edição.
Quando se faz uso diferente, ocorre furtum usus que dá lugar a cessação imediata do comodato, cabendo ao comodante exigir as perdas
e danos.
A terceira obrigação é a guarda da coisa. É o caso de culpa in concretu, que será avaliada de acordo com o cuidado que se tem com as suas
próprias coisas, e a lei ainda exaspera mais, e, assim, numa situação de
perigo, ainda mesmo num idêntico plano de igualdade, quer que sejam
salvas, em primeiro lugar, as coisas do comodante, sob pena de responder
como se fosse culpado; isto compreende-se perfeitamente, porquanto está
no próprio caráter benéfico do contrato. Ainda mais, quando o comodatário
faz despesas, não pode ser indenizado, mas quanto às que são feitas em
defesa da coisa, estas devem ser reembolsadas.
Esta é, aliás, a primeira das obrigações do comodante e a única.
Vejam-se as obrigações do comodante:
1~) - Indenizar as despesas feitas com a coisa; 2~) - indenizar
os danos que a coisa tenha ocasionado por vícios, e dos quais o comandante não tenha dado ciência ao comodatário. Assim, se emprestar-se
um cavalo vicioso e este causar um acidente, caso não se tenha avisado o
comodatário deste defeito, será o comodante responsabilizado.

Mútuo. - Ao contrário do comodato, que é uma cessão de uso,
no mútuo é cessão de consumo; enquanto no comodato são infungíveis
as coisas, no mútuo são fungíveis, isto é, coisas que se determinam pelo
peso ou tipo ou se pode admitir até mesmo que verse sobre coisas infungíveis que podem em certos casos considerar-se como fungíveis. Exemplifiquem-se: no comércio de gado podem-se tomar as cabeças como coisas
fungíveis.
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Os elementos do mútuo são:
Primeiro a entrega da coisa. Sendo um contrato que se forma re,
se a coisa não é posta à disposição do mutuário pelo mutuante, o contrato não se chegou a formar, havendo, simplesmente, uma promessa, pois
que a entrega é uma verdadeira tradição, transmitindo a propriedade da
coisa e o mutuário pode comportar-se como verdadeiro proprietário, podendo dá-la em penhor, movimentá-la nos armazéns. Difere da compra e venda,
essencialmente, porque o mutuário contrai a obrigação de devolver a coisa,
não em espécie, mas no mesmo gênero e quantidade.
Outro característico é a fungibilidade. Destarte, quando se faz a
cessão de uma coisa infungível, com a possibilidade de ser restituída no
futuro, se terá feito urna venda com pacto de retrovenda, ou seja um contrato inominada, uma venda ou doação atual, ou uma venda ou doação no
futuro.
Vê-se, então, ser preciso que a coisa seja fungível.
O terceiro elemento é a temporariedade.
Sabe-se que os prazos podem ser determinados e indeterminados,
ao cabo dos quais devem as coisas ser devolvidas. Para os produtos agrícolas, o prazo é de uma colheita; para alguns, de 30 dias, e outros casos,
ainda, ficará à vontade do mutuante.
Outro característico é a gratuidade, salvo se as partes combinaram
uma recompensa para o empréstimo; em caso contrário, tem as características de um favor.
Presume-se, hoje em dia, oneroso o mútuo comercial e gratuito
o civil.
O pagamento pode ser feito por uma prestação de dinheiro ou uma
prestação de juros, pelo tempo em que a coisa permanece em poder do
mutuário.
Os juros permitidos são de 12 por cento ao ano, denominados
taxa moratória. Quem ultrapassa essa ta.xa, incorre em sanções penais e
o crime se chama de usura. Sobre a natureza da conceituação da usura, dentro de um regime liberal, é uma questão que interessa mais sob o ponto de
vista social, podendo ser melhor estudada em Direito penal. Na Idade Média
já não se aceitava qualquer juro, que era conceituado como usura. Foi o
moderno liberalismo que o deixou livre, sendo que atualmente já existe uma
limitação.
Vejam-se as obrigações do mutuário.
Em primeiro lugar, deve restituir a coisa e pagar os juros se forem
convencionados.
Quanto ao problema dos riscos, é este mais complexo do que no
comodato.
No mútuo, a coisa mutuada, passando à propriedade do mutuário,
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este suporta os riscos, quer por sua culpa, quer por caso fortuito ou força
maior, de sorte que não há problema do risco. Parecendo a coisa, perece
sempre por conta do dono, e o mutuário tem de haver-se com o prejuízo. Se está constituído em mora, os efeitos são os da mora em pagamento.
Se os juros foram convencionados, eles têm o caráter de uma multa,
sendo preciso notar que são os juros previstos e permitidos em lei. Se não
foram convencionados os juros, e o mutuário os pagou, ocorre um caso
interessante, indagando-se se pode repeti-los. Entende-se que não, porquanto diz a lei que o contrato se presume gratuito in vi tantum
As obrigações do mutuante quase não se podem imaginar, tal a
unilateralidade do contrato, mas podemos admiti-las, ainda mesmo sabendo-se que as despesas que o mutuário faz com a coisa, correm por sua
conta, mas ficará o mutuante com a obrigação de indenizar o mutuário
pelos vícios ocultos.
As promessas de mútuo são muito freqüentes na vida modema,
e constituem o que se chama vulgarmente de fmanciamento, tendo-se
também uma outra de abertura de crédito, que se estudará a seguir.

Capítulo XXXV

CONTA CORRENTE E ABERTURA DE CR~DITO

Dois contratos merecem maior desenvolvimento no estudo do
direito comercial do que no civil, mas enfim, nada têm de especificamente
comercial, tanto podem apresentar-se como atos de comércio, como, também, como simples negócio civil. São contratos que dizem respeito ao
crédito e, portanto, antes de apresentarem-se suas características e as obrigações que deles decorrem, convém fazer-se uma pequena recapitulação
dos conceitos econôrnicos que lhes servem de base.
Toda operação econôrnica, todo ato, no processo da circulação
das riquezas, quando é bilateral, quando representa uma prestação e uma
contraprestação, pode ser praticada à vista ou a termo. A termo, pode-se
dizer, a crédito, pois que a termo é uma expressão restrita, somente para
os casos em que se determinou o momento em que deve ter lugar a contraprestação. Uma 0peração se diz à vista, quando se fazem simultaneamente
a prestação e a contraprestação; uma operação se diz a crédito, quando a
contraprestação é adiada para o futuro.
O crédito é, por conseguinte, tomado aí, no sentido econôrnico,
e não no sentido jurídico, em que se identifica tão freqüentemente a palavra
crédito com direito pessoal.
O crédito, no sentido econômico, é, portanto, esta expectativa,
esta confiança, que uma das partes faz a outra, permitindo que ela só se
desobrigue no futuro e aceitando, por conseguinte, um risco de inadimplemento muito maior do que se as prestações fossem simultâneas.
A importância econômica do crédito pode-se dizer, cresce à medida que se desenvolvem as atividades econômicas num grupo social. Numa
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sociedade menos evoluída, o ~rédito desempenha um papel insignificante,
seu emprego é raro; numa sociedade muito evoluída, pode-se dizer que o
crédito é a instituição chave da vida econômica.
As principais formas de utilização do crédito resumem-se no deferimento para o futuro, de uma determinada prestação. Assim, nas vendas, quando se acerta que o preço deve ser pago numa época posterior
à entrega da coisa, tem-se aí uma operação de crédito. O comprador recebe
a coisa e ficará devendo; o vendedor entrega a coisa e espera o pagamento
no futuro, isto é, faz crédito ao comprador.
Aparecem, também, operações como o mútuo, em que urna das
partes empresta a outra um objeto, para que este lhe seja restituído no
futuro, caso em que, embora não seja, juridicamente falando, um contrato bilateral, sempre há, no sentido econômico, dois atos que se compensam: o ato de emprestar e o ato de restituir, atos que são separados pelo
tempo, de modo que é da essência da operação o ser a crédito, o ser mesmo
uma das mais espontâneas formas e mais antigas do crédito.
Com o tempo, os negócios creditórios enriqueceram-se de muitas
possibilidades novas. A mais importante delas, pode-se logo compreender
através de uma operação muito comum na vida modema, que é a seguinte:
alguém vende uma mercadoria a crédito e, em sinal do crédito estabelecido,
passa-se um documento qualquer que, na nossa legislação, é a conta assinada com sua respectiva duplicata, mas que, em outras legislações, pode
reverter qualquer outra expressão formal, e graças a este documento, patenteia-se o crédito do vendedor, quer dizer, verifica-se que ele tem, realmente,
um direito dentro de um certo prazo a uma contraprestação.
Espera ele, por exemplo, que dentro de três meses, lhe sejam pagos
mil cruzeiros.
Ora, se em vez de ser daqui a três meses, esta prestação pudesse ter
lugar antes, isto significaria para o vendedor uma indiscutível vantagem.
O capital, estando em suas mãos, desde hoje, cresceria daqui até aquela época,
graças às muitas formas de emprego, que um homem de negócios pode
fazer do seu capital. De maneira que o interesse que ele tem de haver o
capital, hoje, faz com que admita a possibilidade de haver o capital, diminuído de urna certa quantia, quer dizer, que aceite um abaúmento
sobre o mesmo, para obtê-lo com esta antecipação.
Evidentemente, não é o comprador que lhe vai pagar o capital
com aquele abatimento, mas um terceiro, às vezes um banco, a quem o
crédito é cedido, mediante o desconto de uma quantia. A quem recebe
o crédito convém a transação, porque, decorridos os 90 dias, receberá uma
quantia maior do que aquele que paga neste momento.
Esta segunda operação, esta operação de desconto, já é caractf'rística de uma economia evoluída; não é simplesmente o adia..'nento de uma
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prestação; já é um negócio sobre a expectativa da prestação, de maneira
que o objeto desta operação foi um negócio sobre o crédito.
Variadíssimas são as operações econômicas para obter-se o crédito,
e, também, variadas são as suas formas jurídicas. Tem-se, hoje em dia, crédito
em todas as fases do processo econômico. Tem-se o crédito, na circulação das riquezas, quando uma pessoa cede a outra um bem e fica na expectativa de outro bem para o futuro; tem-se o crédito, na produção das riquezas, através das mil formas de contratos de fmanciamento; tem-se,
enfim, o crédito, todas as vezes em que uma pessoa necessita de um bem
econômico e não está, imediatamente, em condições de fazer uma contraprestação equivalente.
Pode-se dizer que o contrato de mútuo atende às necessidades
do crédito, numa sociedade pouco evoluída.
Todas as vezes em que alguém tiver necessidade de um bem econômico nesse instante, só desejando pagar a contraprestação no futuro, apelará para o mútuo, quer dizer, procurará uma pessoa de quem receberá
uma soma, na qualidade de mutuário; com esta soma realizará as operações econômicas que tem em vista, e, no futuro, no vencimento do mútuo, fará a devolução. Mas, numa sociedade mais evoluída, surgem, imediatamente, outras operações que, todas elas, se prendem aos diferentes
tipos contratuais, introduzindo-se, porém, certas novidades que fazem
com que se possa considerar estas operações como figura nova de contrato. Sempre será possível dizer, todavia, que esta figura é quase um mútuo;
é quase uma venda a termo, mas se terá de reconhecer que há uma especificidade na operação e que a prática civil e comercial têm encontrado mais proveito em discipliná-la como figura contratual autônoma.
Então, assim, neste caso, os dois contratos de que se trata: o contrato de conta corrente e o de abertura de crédito.
Ambos são contratos mais característicos da vida comercial do que
da civil; são raros entre não comerciantes.
Conta Co"ente. - A primeira dificuldade que se tem de remover
no estudo do contrato de conta corrente é a confusão, freqüentemente
feita, entre conta corrente e contrato de conta corrente. São duas coisas
distintas: conta corrente é o nome que se dá, simplesmente, a uma modalidade de lançamento contábil, que um comerciante ou qualquer outra
pessoa pode fazer, para registrar as relações que tem, freqüentemente, com
um seu correspondente.
As contas correntes costumam formular-se em duas colunas: a do
débito e a do crédito. Numa, se lançam os recebimentos feitos, do correntista; noutra se lançam os pagamentos a ele feitos. Em qualquer
momento se pode saber se se tem, ou não, crédito ou débito, e isto pela
simples inspeção dos lançamentos ali efetuados.
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Isso é uma conta corrente, mas não é um contrato de conta corrente. Para que haja contrato de conta corrente, é preciso que as partes tenham
assumido, antes, e por mútuo consentimento, o compromisso de não se
exigirem mutuamente aquelas parcelas, senão no fechamento da conta
corrente.
Alguém faz a outrem vários empréstimos durante o ano e registra
isto numa conta corrente. Sempre estará habilitado a mover uma ação
para reaver aquela dívida. Poderá dizer sobre a dívida tal ou qual e se
as dívidas são da mesma natureza, vigoram as regras da compensação, mas
a qualquer tempo pode reclamar as dívidas lançadas, sem que nada obste
o processamento da cobrança. Se, entretanto, fizeram um contrato de conta
corrente e, não obstante, move uma ação para receber, aí, o demandado
pode se defender, alegando o contrato de conta corrente e é quanto basta
para que a cobrança não possa ter lugar, salvo se, em primeiro lugar, se
precedeu ao encerramento do contrato, quer dizer, se tiver-se chegado ao
tempo previsto para que o contrato se extinga ou, então, se as partes previamente o denunciaram, no caso do contrato não ter prazo determinado.
Veja-se uma definição do contrato de conta corrente. Ninguém
a ofereceu mais clara e precisa do que Vivante.
Conta corrente é o contrato pelo qual duas partes se concedem,
temporariamente, crédito, para suas recíprocas remessas, de modo que a
parte credora no fechamento da conta somente possa exigir a diferença
entre o deve e o haver.
Essa conceituação do contrato de conta corrente CLmtém todos os
elementos essenciais à boa compreensão de tal figura. Em primeiro lugar
explica o que se leva à conta corrente: leva-se o crédito correspondente
à remessa periódica feita por uma parte à outra.
Um exemplo, para conceituar-se bem o assunto. Suponha-se que
um industrial do interior, que venda café, firme um contrato de conta
corrente com uma casa comissária. Essa casa também faz remessas, suponha-se, também remessas de sacarias e até mesmo outras, porque a casa
comissária pode ser um verdadeiro correspondente. Essas remessas são,
portanto, feitas em dois sentidos: o fazendeiro do interior ou industrial
remete o café e a casa comissária as outras mercadorias que lhe encomenda o fazendeiro.
De cada uma dessas remessas nasce um crédito. Quando, por exemplo, a casa comissária remete uma mercadoria, cujo valor é de dez mil
cruzeiros, nasce um crédito desta importância em favor da casa comissária e contra o fazendeiro.
São esses créditos, nascidos das remessas recíprocas, que entram
na conta corrente e assim é que, quando o fazendeiro recebe dez mil cruzeiros de mercadorias, ele adquiriu as mercadorias, mas, em vez de ficar
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devedor desta quantia em conta simples, ficará devedor em conta corrente,
lançando-a a crédito do seu correspondente.
Se, pelo contrário, fez um embarque no valor de 50 mil cruzeiros,
lança-os a débito do seu correspondente. Nas mãos de cada um dos correntistas existe, por conseguinte, uma conta corrente cm que as posições
das partes aparecem invertidas: o que nesta conta é crédito, na outra é débito, pois que elas assinalam as posições recíprocas.
Essas remessas recíprocas constituem o primeiro elemento que
se deve examinar em tal contrato.
Podem ser remessas homogêneas ou não, pouco importa, uma vez
que o que entra em conta corrente é o crédito que delas resulta.
Assim, podem ser lançados em conta corrente, os créditos resultantes de uma venda, de uma locação de serviços, de um empréstimo, de
uma benfeitoria a indenizar, tudo isso pode entrar em conta corrente,
pois esta não se refere à prestação em si, mas ao crédito que delas resulta,
isto é, a contraprestação pecuniária.
Outra questão importante é indagar se as remessas no contrato de
conta corrente são facultativas.
Não há, neste contrato, para uma das partes, a obrigação de efetuar
remessas, sob pena do contrato desnaturar-se. Assim, não se pode dizer
que alguém ficará obrigado a fazer tantas remessas durante o ano. Uma tal
convenção pode existir entre duas pessoas, mas é uma promessa de venda
ou outro contrato de qualquer natureza, nada tendo a ver com o cc-ntrato
de conta corrente. A conta corrente não obriga por si só a execução de
remessas, mas as remessas que se efetuarem entrarão em conta corrente.
As remessas que vão efetuar-se, darão origem a créditos e esses
créditos não são exigíveis, como seriam, se não existisse entre as partes um
contrato de conta corrente. Eles vão sendo levados à conta e a única coisa
que se poderá exigir, é o saldo, no dia em que a conta for fechada.
Outro aspecto importante a observar, é que, embora esses créditos,
por sua natureza, sejam à vista, não vencem juros de mora. Esses começarão no dia em que a conta for fechada e extraído o saldo, cqmeçarão,
então, os juros moratórias.
Quanto aos juros convencionais, dependem da combinação entre
as partes. Podem combinar que cada uma das prestações, desde o dia em
que é lançada na conta corrente, vence juros, ou, então, que não vence.
Se combinam que vence, assume muita importância a eXIstência da conta
corrente, porque nesta, as prestações lançadas no débito e no crédito não
se compensam durante a conta corrente.
Em que consiste o fechamento da conta?
É uma operação contábil que consiste na extração do saldo. Somase o débito, soma-se o crédito, deduz-se a parte menor da maior obtendo,
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assim, o saldo. Se o maior era o débito, consideramos o saldo devedor;
se o maior era o crédito, tem-se o saldo credor e, imediatamente, torna-se
exigível aquela diferença, começando a fluência dos juros de mora, começando também a prescrição.
Quer dizer que outra importância fundamental do contrato de
conta corrente é que a prescrição, em vez de começar a contar-se da data
em que a operação foi realizada, só começa a contar-se do dia em que a
conta foi fechada e em que o saldo se tornou exigível.
O fechamento de uma conta pode ser intermédio ou defmitivo.
O fechamento definitivo é aquele que se faz depois de extinta
a conta corrente e encerrada a relação contratual; o fechamento intermediário é o que se faz no correr mesmo da conta corrente, para apurarse periodicamente o saldo devedor ou credor.
Geralmente as casas comerciais saldam as contas correntes no fim
do ano, para apurar os lucros, pois essa é uma imposição do direito fiscal e é sobre os lucros que pagam o imposto sobre a renda. Mas, isto não
significa que o saldo seja exigível: apura-se o saldo para efeito de verificação de lucros, mas o saldo é levado à conta corrente do ano seguinte para
continuarem os lançamentos até o dia em que a conta corrente encerrarse.
Muitas vezes, também, se faz esse fechamento intermediário com
o fim de ·creditar comissões e outros interesses, que as partes, às vezes,
prefiram ajustar periodicamente.
As obrigações do correntista são simples.
A obrigação do correntista é lançar o crédito e o débito das respectivas parcelas e fornecer os extratos de conta corrente, quando a parte
contrária tem necessidade para conferência. Todas as outras obrigações,
que dizem respeito ao contrato de conta corrente, dizem respeito àqueles
vários contratos, dos quais nascem os créditos.
De sorte que, na conta corrente, vão repercutir vários outros contratos, os quais têm suas obrigações próprias, suas características próprias,
enquanto que, no de conta corrente, encontra-se apenas um sistema de obrigações muito limitado.
Veja-se, agora, como se encerra a conta corrente que pode ter
sido estipulada por prazo determinado ou indeterminado. Por prazo determinado, ou mediante a fixação de um termo, ou então, porque a conta
corrente está subordinada, na sua duração, a alguma outra operação, que se
desenvolve, operação econômica ou evento de qualquer natureza. Quando as contas correntes são a prazo determinado, só podem ser fechadas,
depois de terminado o prazo ou verificado o evento.
Agora, quando o contrato de conta corrente é a prazo indeterminado, o fechamento pode ser antecipado pela denúncia de qualquer das
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partes. Uma declara à outra que quer fechar a conta corrente e procede-se à liquidação. O saldo é exigível.
A muitos comercialistas, entre eles Vivante, repugna muito esta
faculdade de encerrar a conta corrente a prazo indeterminado por uma
simples notificação. De fato, a conta corrente, leva os correntistas a uma
certa imprevisão.
Muitas vezes, pela natureza mesma do negócio, o fluxo das prestações faz sentir-se numa direção mais acentuada a princípio e, depois, na
outra direção como, por exemplo, na conta corrente em que o objetivo é um
financiamento. O financiamento, por exemplo, de uma fazenda de café. Aí,
a conta corrente, primeiramente, só se inclina na direção favorável ao
fornecedor: é ele quem fornece o dinheiro, até que, depois, verificada a safra
e cumeçadas as remessas, a conta corrente pende no outro sentido e se
equilibra.
De maneira que, a faculdade de interromper a conta corrente, mediante uma simples notificação, se bem que absolutamente aceita pelo comércio, não deixa de ser, algumas vezes, gravosa para as partes.
É verdade que, quando temem muito esse resultado, elas se precavêem, subordinando o contrato a um prazo determinado.
Com isso corrige-se o exagero da solução.
Veja-se, agora, o contrato de abertura de crédito.
No contrato de abertura de crédito, uma das partes se compromete
a prestar à outra um bem fungível, no futuro. Pode ser um bem fungível
qualquer, mas via de regra, é o dinheiro.
É muito semelhante o contrato de abertura de crédito ao de promessa de mútuo e tão grande é essa semelhança que a doutrina civilística
francesa, durante longo tempo, se recusou a fazer qualquer distinção.
Mas o argumento mais decisivo em favor de um tratamento à parte,
das aberturas de crédito, está em que, algumas vezes, não se abre o crédito sob a forma de mútuo; pode-se abri-lo sob uma outra forma qualquer,
ex., abre-se o crédito de 100 mil cruzeiros, na praça do Rio de Janeiro,
para o giro de certo negócio, mas ficará entendido que nada terá de empréstimo: concederse-á, apenas, o aval aos teus títulos ou se dará, apenas,
uma fiança para que se possa negociar nos bancos.
São casos em que o crédito está aberto, quer dizer, em que há
uma parte concedendo crédito à outra, mas não está concedendo este
crédito mediante mútuo; está concedendo mediante prestação de garantia.
Outras vezes, pode não ser, também, prestação de garantias e
também pode não ser mútuo. Pode-se, por exemplo, abrir um crédito
para fornecimento de matérias-primas, e, neste caso, será mais fácil descobrir-se na transação uma promessa de venda do que uma promessa de mútuo. Pode-se dizer a um fabricante que se venderá a matéria-prima de que
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ele necessita para sua indústria até o limite de 100 mil cruzeiros. Abre-se,
portanto, em uma casa um crédito de 100 mil cruzeiros, para que seja levada matéria-prima durante este ano.
Todas as vezes em que o industrial quiser, tira mercadoria e ficará devendo à casa e quantia correspondente. Faz-se o crédito correspondente, houve abertura de crédito, e não há promessa de mútuo nenhum;
há outra relação jurídica.
A melhor solução a dar-se é a seguinte: o contrato da abertura de
crédito, em si, é um contrato autônomo, quer dizer, é um tipo de transação, visando ao fornecimento do crédito. O crédito que surge numa sociedade qualquer é sempre em conseqüência de um contrato de venda ou de
mútuo, ou de locação ou do que se quiser' mas que admita uma contr~
prestação em dinheiro. O retardamento desta contraprestação é que é o
crédito, quer dizer, o que joga com o crédito, fornecendo, retirando, compensando,· concedendo ou como quiser-se, sempre são contratos que estão
em relação direta com um outro contrato do qual nascem créditos.
~ o que acontece na conta corrente; é o que acontece na abertura de crédito.
Veja-se, também, urna defmição da abertura de crédito: é o contrato pelo qual, uma das partes, se obriga a conceder crédito à outra, no futuro, com limite ou sem este. ~ da essência da abertura de crédito que
a parte ainda não disponha de crédito, este lhe vai ser dado no futuro;
é aberto neste momento. No futuro é que vai se realizar a operação da qual
nasce o crédito.
Há duas espécies de contrato de abertura de crédito: a abertura
de crédito simples e em conta corrente. A abertura de crédito simples é
que, realmente, é o contrato mais assemelhado à promessa de mútuo.
Consiste sempre no fato do creditador colocar à disposição do creditado
um certo crédito, para que ele lance mão dele, ficando certo que, depois,
o creditado deve reembolsar o creditador de todas aquelas somas. Contrato muito raro, mas que, enfim, aparece algumas vezes na vida civil.
Mais normal forma de abertura de crédito é a em conta corrente.
Abre-se o crédito e estabelece-se entre o creditador e o creditado uma
conta corrente. De maneira que, hoje, o creditado leva 50 mil cruzeiros,
volta amanhã e leva mais 20; volta depois e paga 30, e assim por diante,
de modo que, constantemente, ele está sacando, e, constantemente, pagando, ficando porém entendido que o crédito aberto é só de cem mil
cruzeiros, nunca podendo existir na conta um saldo devedor superior
àquele limite.
Os bancos costumam chamar a este sistema, sistema de rotatividade do crédito, dizendo que o crédito é rotativo, porque está constantemente se reconstituindo e é o sistema adotadn normalmente, pelo co-
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mércio, para o fornecimento dos capitais de giro aos estabelecimentos.
Abre-se amanhã uma fábrica. Essa fábrica precisa financiar sua produção e é muito raro que uma fábrica, qualquer que seja, possa financiar,
ela própria, sua produção. Financiar a produção, quer dizer, quando vende
seus produtos obter dinheiro de que necessita para fabricar novos produtos.
O fabricante vende, suponha-se, 100 mil cruzeiros, e sua despesa
normal é de 80 mil; põe isto na produção do mês seguinte. Isto acontece,
quando se considera o período de um ano; dentro de um ano, a fábrica
vendeu mais do que precisa para seu tráfego econômico. Mas, em períodos
curtos, de um mês, de dois meses, isto não acontece, pois que as fábricas
têm seu tempo próprio de lançamento mais intensivo da produção. Se é,
então, um desses negócios em que a produção não é contínua, como os
negócios agrícolas ou de matérias-primas, mas em certas épocas, então,
é totalmente impossível a esses períodos em que não têm renda nenhuma
e que, entretanto, têm despesas, fmanciarem suas produções, e, então,
precisam do financiamento, mediante a abertura de um crédito rotativo.
O bom chefe de empresa estima suas necessidades e diz que precisa
para seu giro comercial de 300 mil cruzeiros por mês. Comparece a um
banco e celebra com ele um contrato de abertura de crédito, em conta
corrente, no limite de 300 mil cruzeiros por mês. Às vezes declara que é
por mês; outras não declara. É um contrato intimamente ligado à economia de qualquer empresa. É, como se está vendo, um contrato bilateral,
comutativo, etc., características sobre as quais não se precisa insistir.
Este contrato pode ser aberto por tempo determinado ou por tempo indeterminado.
Por tempo determinado, significa que a parte pode lançar mão do
crédito até o final do prazo, sem que haja necessidade do creditador notificar, como acontece com todos os contratos por tempo indeterminado.
E quanto ao montante do crédito, pode ser limitado ou ilimitado. Parece
absurdo que se fale em abertura de crédito ilimitado, mas não há banco
nenhum que não faça abertura de crédito ilimitado, apenas, sabe a quem
a faz. Quando um capitalista, de cuja fortuna o banco tem uma representação bastante eloqüente, pede uma abertura de crédito ilimitado, o banco a concede.
Já se sabe que haverá uma maneira de parar, se, porventura, houver
abuso do crédito, e essa maneira consiste em serem as aberturas de crédito
ilimitado, por tempo indeterminado, de sorte que, diante de um exagero,
o banco pode interromper o contrato mediante notificação.
Quanto às obrigações de creditador, elas se resumem em atender
às requisições do creditado; deve prestar o crédito na forma estipulada.
Quanto às obrigações do creditado, elas se resumem em pagar o crédito.

326

PROGRAMA DE DIREITO CIVIL

De maneira que toda a teoria do seu inadimplemento se rege pelas normas
gerais já estabelecidas para o pagamento.
Na economia moderna, o grande uso do crédito levou as autoridades públicas a interferirem, freqüentemente, no contrato de crédito. Tem-se
no nosso direito especial numerosas ocorrências de intervenção da autoridade pública, para regular as relações oriundas de contratos de crédito,
diante de grandes desnivelamentos econômicos, diante, sobretudo, da
grande crise 1929-32.
Destas intervenções, a mais importante e a de que todos precisam
ter uma idéia, foi a concessão de moratória à lavoura, que submeteu os
créditos contra os lavradores a um regime de proteção especial do lavrador. Em conseqüência da grande crise econômica mundial e sua repercussão no Brasil, a lavoura brasileira, por volta de 1930, estava toda ela
insolvente, incapaz de atender os seus compromissos contratuais, assumidos com seus financiadores.
O sistema de financiamento de crédito à lavoura, era um sistema
que, no Brasil, se desenvolvera extraordinariamente, menos através do aparelhamento bancário, do que através do aparelhamento comercial que
negociava com os produtos da lavoura. Assim, por exemplo, as casas comerciais dos grandes centros exportadores, principalmente as casas comissárias de Santos, eram grandes credoras da lavoura de café, a quem financiavam e viram-se, assim, numa crise gravíssima, desde o momento em que a
lavoura se encontrava impossibilitada de pagar.
Como a maioria dos créditos eram concedidos com garantia hipotecária, os efeitos da insolvência da lavoura eram ruinosos, para toda a
economia brasileira, porque,' determinada a falência, estava exposta à
perda de seus bens e, por conseguinte, a destruição da classe agrícola, classe com a qual toda a economia brasileira tem uma grande dívida, uma
vez que toda nossa riqueza pública tem repousado sobre a exportação de
produtos agrícolas.
Sabe-se que se se pode importar, é porque existem cambiais no
mercado, originárias das exportações feitas, sobretudo com o café e, de
um certo tempo para cá, com outros produtos agrícolas, de sorte que,
nesse momento, era mais que razoável, que a economia brasileira, toda
ela, suportasse pelo menos metade da crise que recaía, fundamentalmente,
sobre a lavoura e, então, fez-se o chamado reajustamento econômico.
o reajustamento econômico das dívidas da lavoura consistiu em
mandar o Tesouro avaliar os bens de cada lavrador, reduzir os créditos
ao montante deles e emitir apólices da dívida pública, correspondentes
à metade do valor dos débitos que oneravam a lavoura. Essas apólices
da dívida pública serviam, então, de pagamento aos credores.
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Quer isso dizer que a comunidade brasileira paga, naquele momento,
a metade das dívidas da lavoura, porque foram transformadas em dívidas
do Estado.
Está ainda em vigor o reajustamento. É o caso das dívidas dos
lavradores que, ainda hoje,* existem e que estão protegidas pela moratória. Todo lavrador que ainda está vinculado à dívida originária de exploração de seu fundo agrícola pode requerer a sua quitação, mediante a transformação dessa dívida em letras hipotecárias.
Em que consiste essa operação? Ela se faz com o Banco do Brasil
S.A .. Receber ele o pedido de quitação, requerido por qualquer lavrador,
e manda. então, que se proceda à avaliação dos bens que possui. Entendese que todas as dívidas devem ser reduzidas ao valor desses bens, pois
que o credor não tem expectativa de melhor pagamento.
Se não for dado o favor pedido pelo devedor, às letras hipotecárias,
que pode fazer o credor? Executar a hipoteca. Executando a hipoteca,
obtém uma soma que não pode ser maior do que o valor atual dos bens,
por conseguinte, a lei pode ordenar, que as dívidas sejam reduzidas ao
valor dos bens.
Aceita a avaliação pela parte, quer dizer, pelo credor, o Banco do
Brasil S.A, emite, letras hipotecárias no valor exato dos bens avaliados,
e essas letras são entregues ao credor, para que ele as desconte no próprio
Banco do Brasil S.A., ou em outro estabelecimento de crédito. Passa o
lavrador, então, a ser devedor apenas daquele que for o portador da letra.
No dia do vencimento da letra, se não for paga, pode, o portador da letra,
executar a propriedade.
Com isto se conseguem duas coisas: reajustar a dívida, que deve
estar acrescida de juros e ao valor exato dos bens, e, em segundo lugar,
deferir para o futuro o pagamento destas dívidas.

Em 1943.

Capítulo XXXVI

OBRIGAÇÕES DERIVADAS DO ATO JUR(DICO UNILATERAL

Tl'tu/os ao Portador -Sua Função Económica Teorias sobre sua Natureza Juridica.
Cumpre estudar a matéria de certa aspereza teórica, mas de grande
importância- os títulos ao portador.
Sabe-se que as obrigações podem derivar do ato jurídico, do ato
ilícito ou da lei e os que derivam dos atos jurídicos podem derivar, ou
do ato jurídico unilateral, ou do bilateral, isto é, dos contratos.
Já estudado o contrato como fonte de obrigações, sabe-se que
essa é uma fonte mais abundante, e, também, a mais variada, porque as figuras de obrigações ex contractu são, pode-se dizer, numerosas ao infmito, por isso que, o único limite ao aparecimento de novas figuras contratuais está nas necessidades da vida econômica e na capacidade de invenção da mente humana.
As obrigações por atos unilaterais são mais restritas em número
e é delas que se vai tratar-se.
A concepção tradicional, vinda do Direito romano, negava que
o ato jurídico unilateral pudesse ser fonte de obrigações.
O acordo de vontades, aquele consensus in idem, era elemento
essencial para o nascimento de uma obligatio. Se não havia uma parte que
assumia um compromisso e uma outra parte, para quem o compromisso
era assumido, a declaração de vontade, por mais clara, por mais expressa
que fosse, não operava nenhuma conseqüência jurídica. Fora disto, ficava-se na fase preliminar dos entendimentos inconclusos, que não conferem, a pessoa alguma, o direito de reclamar de outra uma prestação.
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Isto se observava, apesar do Direito romano ter conhecido, com
grande precocidade, os chamados contratos abstratos, contratos cuja
causa está, exclusivamente, na própria forma por que se manifesta a vontade. Assim, por exemplo, aqueles contratos que se formavam verbis, como
a sponsio, em que, uma das partes, prometia à outra alguma coisa, sem precisar dizer porque prometia.
Não se sabia se a obrigação, nascente de um tal contrato, era ex
mutuo ou ex-qualquer outro contrato; sabia-se, apenas, que tinha havido um
motivo, por força do qual, alguém prometera aquela prestação e não se
indagava do motivo pelo qual a prestação se tivesse tornado devida. Ainda
mesmo nesses contratos abstratos, entretanto, não há declaração de vontade unilateral: é preciso que alguém estipule e que outra pessoa receba
a estipulação.
De maneira que, sem existir o autor da promessa e alguém que a
receba, não se forma o contrato, apesar de toda sua abstração, e isto, para
qualquer das formas contratuais primitivas.
À medida, porém, que se amplia a consciência jurídica e que se
tornaram, também, mais delicadas as facilidades do povo, de perceber
a existência de um vínculo jurídico, gradualmente vai-se compreendendo
que há certas promessas que não podem deixar de vincular as pessoas,
ainda mesmo quando não houve alguém que recebesse a promessa, que
desse a ela seu consentimento.
O Direito romano mesmo, timidamente embora, deu entrada a certas promessas deste gênero, como por exemplo, no caso das pol/icitationes, *
As obrigações oriundas de declaração unilateral de vontade, incorporada
sua disciplina ao Direito positivo brasileiro, como se vê dos arts. 1.505 usque 1.517,
do Cód. Civil, envolvem duas categorias: o título ao portador e a promessa de recompensa. O primeiro tipo, já se diz noutra passagem, tem como precursor Karl Einert.
A segunda figura é mais controvertida, podendo-se, até mesmo, acentuar que é mais
antiga.
Quando promulgado o Código Civil, já existia, noutros sistemas, valendo
salientar o alemão e o suíço. Tem, ali, a denominação de Auslobung, regulada nos
§§ 657 a 661, do BGB, mas a doutrina de há muito a reconhecia, desde, pelo menos,
o século XIV, quando um certo Hermann a definiu como promissio incertae personae
propter futuram praestationem [acta.
Se indagar-se de determinados imigrados daqueles países o que vem a ser
Auslobung, é bem possível que, desdenhosamente, respondam não existir tal vocábulo, ignorando-<>, ou fingindo ignorá-lo, como tem acontecido tantas vezes em casos
análogos, a propósito de muitas expressões técnicas, cujo significado se pretende.
Respondem, com indiferença, como se a cultura e a ciência fossem vedadas a quem
quer resida do outro lado do Atlântico, e/ou não tenha o estudioso credenciais, salvo
quando portador daqueles requisitos que constituem a couraça da mediocridade a pose e a arrogância.
Auslobung é vocábulo de origem latina. Seu radical, na mais remota origem,
é nada mais do que lucrum Do verbo lohnen, na acepção de pagar, recompensar,
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feitas em favor de um município ou de uma cidade. Se alguém fazia uma
promessa, uma oferta qualquer, não em benefício de um particular, mas
em benefício de uma cidade, então, embora o representante da cidade
não tivesse ocasião de manifestar sua aceitação, nem mesmo mostrar que
teve conhecimento da oferta, apesar disso, a parte solicitante ficava obrigada, e aquela proposta podia ser exigida, no futuro, por qualquer um que
estivesse em condições de representar os interesses da cidade.
Procuraram, os autores, explicar isto, como uma razão de direito
público, atendendo ao interesse de ordem pública que, no caso, ocorria,
mas isso pouco importa. Aceite-se até mesmo que fosse assim; o que é certo é que, por uma razão ou outra, já naquela antiguidade se sentia a necesmas de origem latina, sobreveio loben, a que fora acrescida a preposição aus, equiparável à nossa preposição a, no dizer de Santos Valente, a mais vaga, a mais indeterminada, a menos especificativa. Já no século XVI surge tal vocábulo, segundo revela Konrad Duden com seu grupo de etimologistas, mas, do ponto de vista jurídico, Aus/obung
foi pela primeira vez, com esse nomen iuris, versado com propriedade, por G. Ph. Bü- ·
low, em 1817.
Muitos confundem Aus/obung com a pollicitatio, mas Oertel, em sua preciosa, senão a melhor de todas as monografias que se conhecem - Die Lehre von der
Auslobung, Leipzig, 1895, e, tanto assim que faz parte de uma seleção de teses divulgadas pela editora Veitg & Comp., fixou uma distinção, que até dispensaria tantas
outras. Por sua precisão, simplicidade, pertinência, é de reputar-se insusceptível de
comportar controvérsia.
Na po/litatio, diz ele, arrimado, do cit. Hermann (século XIV), Exner e Schilling,
trata-se com pessoa certa; na Aus/obunK (até o gênero é duvidoso, mas talvez o femi·
nino melhor se ajuste à sua índole; os dicionários, na maioria, omitem sua averbação),
na Auslobung, reitere-se, seguindo o emitente monografista, trata-se com incerta pessoa. Textualmente: bei den Pollizitationen um eine certa, bei den Auslobungen um
eine incerta persona handelt (op. cit., p. 46 ).
Aus/obung, portanto, consiste numa forma de recompensa, de prêmio, de
gratificação, a pessoas indeterminadas. Embora alérgicos os juristas alemães às defini·
ções, Oertel oferece um conceito do instituto (op. cit., p. 24 ), que não se afasta, ao
contrário, serve de arrimo às conclusões acima.
Há autores, como Kuntze, por exemplo, que enxergam em tal instituto,
sob o ponto de vista contratual - e com justa razão - uma forma de anomalia, pois,
para ele, um contrato com uma pessoa incerta constitui uma contradictio in adjecto,
textualmente, Vertrag cum incerta persona eine contradictio in adjecto ist, conforme se
verifica de aditamentos, seus, à Theorie und Casuistik, do Barão von Holzschuher
(vol. III, p. 298, § 235, ed. de Leipzig, 1864).
Bibliografia das mais ricas é a que se contém na monografia de Alfredo Walter
Oertel, cit., de que se possui um exemplar, outrora pertencente à coleção de Giuseppe
Messina, por este lido e relido mais de uma vez, conforme atestam vestígios inconfundíveis de seus estudos, inclusive notas manuscritas.
·
Ato unilateral, sem dúvida, mas seja como for, gerador de obrigações, podendo, até mesmo, originá-las para ambas as partes, de qualquer maneira instituto que
exige cuidadoso exame e acurado estudo na sua indagação, e, sobretudo, em sua aplicação e casos ocorrentes e não raro complexos, quando à sua solução adequada e justa.
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sidade de, em certos casos, dar força obrigatória a urna declaração de vontade que não fosse recebida por ninguém.
Esta idéia, gradualmente, vai-se imprimindo na consciência jurídica. Os códigos europeus, do começo do século XIX, resistiram à idéia
de fazer do ato unilateral uma fonte autônoma de obrigações. Nem o
código francês, nem o italiano, introduziram essa novidade no seu sistema,
porém já são muito mais numerosas as oportunidades em que se admite
como uma derrogação aos princípios comuns que a declaração de vontade,
feita por uma pessoa sem o acordo de nenhuma outra, gere, entretanto,
obrigação.
Isso aparece logo em toda a disciplina da promessa de recompensa
e a dogmática procura explicar de vários modos esta figura extravagante,
reconduzindo através de deduções muito sutis, a um tipo qualquer de
contrato.
Os códigos do fim do século XIX a princípio do XX, entretanto,
deram passagem ampla à idéia do ato unilateral, como fonte de obrigação.
Encontra-se no código alemão de 1896, em vigor a partir de 1900,
no suíço das obrigações e no brasileiro, o ato jurídico unilateral, transformado em fonte das obrigações, ao lado dos contratos, sem a mesma importância quantitativa deste, mas com a mesma importância ou, por outra,
com a mesma eficácia, podendo criar obrigações tão válidas como aquelas
que nascem de acordo das partes.
Não podia deixar de ser esse, no Direito brasileiro, o sistema adotado, uma vez que, no tocante à formação dos contratos, há uma inclinação pela tese da proposta obrigatória.
Ora, essa elevação da proposta à categoria de uma declaração de
vontade com força obrigatória, já é uma explicação do princípio de que
o ato unilateral pode obrigar.
Na proposta, nada se tem senão uma declaração de vontade de uma
só pessoa - o proponente; ainda não se sabe o que pensa, o que qu r,
a parte a quem a proposta foi encaminhada e, entretanto, já se entende
que o proponente está vinculado; que não é livre de retirar a proposta,
senão depois que passa o prazo necessário para ele concluir que a pessoa
a quem se dirigiu se desinteressou.
A proposta é um ato unilateral, já criador de obrigações e pode-se,
portanto, dizer que é o primeiro exemplo de ato jurídico unilateral, criador de obrigações. É um ato unilateral transitório; ele se resolve mais adiante num ato bilateral, porque, das duas uma: ou a proposta é aceita e, neste
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caso, é absorvida no contrato; ou, então, não é aceita, e tomba sua força
obrigatória.
Ao lado, porém, destes atos, que se podem dizer, transitoriamente
unilaterais, outros há, que são declarações de vontade de uma só pessoa
e a que não corresponde qualquer aceitação ou qualquer declaração de
outrem, e que, entretanto, criam uma obrigação tão válida e tão coativa
como a que nasce do contrato.
Os exemplos, que logo terão, são a promessa de recompensa e o
título ao portador.

É o título ao portador, aquilo que irá ocupar a nossa atenção.
Um título ao portador, é um documento em que alguém promete
ao portador uma prestação determinada.
O primeiro elemento, que nesta definição de deve salientar, é essa palavra documento. O título ao portador sempre se materializa num
documento.
O documento não tem para o título ao portador a mesma importância que tem para o contrato o instrumento escrito, em que as partes tenham
lançado sua vontade. O instrumento escrito nada mais é do que um veículo,
através do qual as partes externam sua vontade e, por conseguinte, funciona no maior número das vezes como uma prova, como uma demonstração
do que pela consciência se criou.
Ora, no título ao portador, o documento não é prova: é um elemento substancial; é um elemento de cuja existência não se pode prescindir,
sem, com isso, aniquilar-se mesmo a idéia de título ao portador. Isto se
explica: a existência do documento é indispensável para verificar-se quem
é o credor. Só se sabe quem é o credor, porque se verá o documento nas
mãos de alguém.

De sorte que o documento não prova um vfuculo ideal entre devedor e credor, como nos contratos; no título ao portador, o documento
designa o credor, o qual, se o documento não existisse, não teria outra
maneira de se revelar como tal. Esta materialização do crédito num documento é noção indispensável para compreendermos a difícil dogmática destes títulos.
O segundo ponto a observar é esta expressão em que alguém pro-

mete ao portador.
Que é o portador?
É, apenas, quem detém o título. Pouco interessa saber se o detém legítima ou ilegítimamente; se aquele direito lhe foi
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transmitido em conseqüência de um ato jurídico válido ou nulo. Se alguém aparece, exibindo o título ao portador, paga-se a quem o exibe, e
com isso se exonera quem efetuou o pagamento. A não ser quando a autoridade judiciária tenha impedido de fazer o pagamento, caso em que a própria liquidez do título está perturbada pela existência de um processo,
etc. Fora daí, paga-se ao portador do título, ainda que se tenham todas
as razões para saber de ilicitude de sua posse, e nem por isso se deixa de
exonerar-se quem pagou, porque não se tem outro critério para individuar
quem é o credor, senão o de perguntar quem é o portador do título.
O vínculo jurídico existe entre quem pagou e aquele que tiver o
título nas mãos.
O terceiro elemento, para o qual se deve voltar a atenção, é essa
promessa de uma determinada prestação que é feita ao portador.
Em que pode consistir esta prestação? Em qualquer coisa. Pode consistir na promessa de um fato ou na promessa de uma coisa; num dar ou
num fazer. Título ao portador, em que se tem como objeto a prestação de
um serviço, é, por exemplo, o bilhete de passagem para transporte pessoal.
Quando alguém compra no guichê de uma estrada de ferro um bilhete para viajar, sabe muito bem que aquele bilhete é um título ao portador, que se entregá-lo a outra pessoa, esta é que viajará com o bilhete,
pois só viajará quem detiver o bilhete. Assim, uma série de outros documentos.
Poderá dizer-se que todos esses documentos nascem de um contrato cujo nomen iuris é conhecido. Isto pouco importa.
O título ao portador pode nascer dos contratos mais variados
de um mútuo, de uma compra e venda, etc. A partir do momento em que o
título é emitido, originará esta obrigação ao portador.
Justamente os títulos ao portador, que têm por conteúdo uma prestação certa em dinheiro, é que a lei tolhe de muitos modos.
São muitos os títulos ao portador, contendo uma promessa de
uma prestação certa em dinheiro, mas só nos casos em que a lei, expressamente, os autorize, como, por exemplo, nos bilhetes de loteria, nas obrigações ao portador, chamadas debêntures no direito comercial. A não ser
isso, qualquer título, qualquer pedaço de papel em que se escreva que se pagará ao portador, no dia tal, a quantia de tanto, é um documento nulo.

e, nulo por uma razão muito simples; porque o Estado receia criar,
. com a livre circulação dos títulos ao portador, tendo por objeto uma pres-
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tação em dinheiro, uma espécie de moeda particular, de moeda privada,
cuja inflação poderia desequilibrar, perfeitamente, a conjuntura econômica, aumentando o meio circulante, independentemente das intenções
do Estado.
Este é o argumento teórico, com o qual se justifica a proibição
consignada, expressamente, no nosso Código Civil e que em outros códigos
não está consignado, o que faz que a doutrina ora se incline para sua adoção, ora para sua proibição.
Os títulos ao portador, que têm por objeto prestação em dinheiro,
que são autorizados por lei e de uso mais freqüente, são, em primeiro
lugar, a cambial ao portador, letra de câmbio; em segundo lugar, as debêntures, que são, como se sabe, obrigações emitidas pelas sociedades anônimas
e pagas ao portador, em troca de uma garantia real. Também os cheques e
outros títulos, cujo uso é mais freqüente na vida comercial que na civil e
que, dada sua natureza de ato de comércio pertencem ao Direito comercial,
até mesmo os não praticados pelos não comerciantes.
Os títulos ao portador, que têm por objeto uma prestação em
dinheiro, entram, via de regra, na ampla categoria dos chamados títulos
de crédito.
O estudo dos títulos de crédito não pertence ao campo do Direit(;
civil, sim ao comercial, pois são atos de comércio.
Em todo caso, é bom recordar que os títulos de crédito se dividem
em três grandes categorias: títulos de créditos nominativos, são aqueles
em que a promessa ou ordem de pagamento é feita em favor de determinada pessoa; os títulos se dizem - à ordem - quando, além do nome do
beneficiário, admite-s~ que este beneficiário o transfira a outra pessoa,fazendo-o circular por meio de um expediente próprio do título de crédito,
que é o chamado endosso. Através do endosso, faz o beneficiário de um
título de crédito a cessão do título a outra pessoa, e esta, então, pode
recebê-lo como credor, porque o título foi emitido à ordem e, por conseguinte, tanto pode ser ao beneficiário deste, como a qualquer outra pessoa que este credor designe pelo endosso; a terceira categoria é a dos títulos ao portador, isto é, os títulos de crédito em que não está individuada
a pessoa do beneficiário e esta resulta da simples posse do título. Ver-seá, mais tarde, que o título à ordem pode converter-se num verdadeiro
título ao portador, o que acontece, quando seu beneficiário, em vez de
transferir o título a uma outra pessoa determinada, transfere-o ao portador, e, então, o título que até certo momento era à ordem, passa a ser
em conseqüência desta inovação, ao portador.
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I! o chamado endosso em branco.
Veja-se a função econômica do título ao portador na vida moderna.
Essa função é muito ampla e se enriquece dia a dia. Pode-se dizer
que o título ao portador está ligado, intimamente, à história da cambial.
Foi a história da letra de câmbio que revelou de que modo começou o
comércio do mundo inteiro a se prevalecer das promessas unilaterais, consignadas no título ao portador, como um meio de mobilizar sua riqueza. Em vez de apresentar, para o pagamento de certas transações, o próprio dinheiro, a própria moeda, aquele que tinha de pagar, apresentava
apenas a promessa de pagamento e esta, então, começava a circular como
se fora uma verdadeira moeda, em face da confiança que inspirava o nome
de quem a fazia.
A extraordinária flexibilidade que o uso do título introduziu no
comércio, fez com que seu emprego, cada dia, se generalizasse mais, sem
falar que ele serve, admiravelmente, pela proteção jurídica especial de que
está dotado, para substituir até mesmo obrigações originárias, cujo modo
de cobrança é menos seguro. Ex., se uma pessoa contrai com alguém um
mútuo e disso passa em simples contrato ou confissão de dívida, já sabe
que no dia do vencimento da obrigação poderá reclamá-lo, mas esta reclamação faz-se pelas vias ordinárias do direito. Se, em vez de ser credor
ex mutuo, fosse credor por força de um título ao portador, desses a que
a lei confere proteção especial, os meios de proteção seriam muito mais enérgicos. Poderia, por exemplo, prevalecer-se do protesto, instituição que,
pelo grande abalo que produz no crédito, serve de sanção moral eficacíssima nesse gênero de obrigações.
De maneira que, quase todas as pessoas que contraem um mútuo,
preferem, em vez de uma confissão da dívida ou de um contrato, substituí-los por um título de crédito nominativo, ou à ordem, ou ao portador que asseguram as seguintes vantagens: primeiro, quanto à proteção
de que gozam; segundo, quanto à facilidade de circulação, por isso que
estes título de crédito, vão servindo para pagamentos intermédios e permitem, até, que a pessoa deles portadora obtenha imediatamente o dinheiro
que representam, levando-os a desconto num estabelecimento de crédito.
Destarte, aqueles que contraem um mútuo, em vez de tratarem
de obter um documento provando-o, preferem um título ao portador.
Que fenômeno jurídico é este?
É, evidentemente, uma novação. Contrai-se um mútuo, depois
emite-se uma nota promissória, faz-se uma novação sobre o mútuo. Tem-se
uma novação objetiva, e, assim, um sem-número de outras aplicações, que
serão um extraordinário interesse para facilitação dos negócios.
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Convém, entreta:1to, logo aqui, dizer-se que o conceito de título
ao portador é, hoje em dia, mais amplo do que esta defmição preliminarmente estabelecida- documento, por força do qual, alguém se obíiga a uma
prestação.
Nem sempre o título ao portador corresponde a uma obrigação.
As fronteiras deste instituto dilatam-se dia a dia, tanto que se vê o título
ao portador encobrir mesmo direitos reais. Desde logo se tem um exemplo
nas letras hipotecárias. Nas próprias debêntures, que, sendo dotadas de
garantia real hipotecária, permitem ao portador do título, ao credor debenturista, exercer sobre a causa de propriedade do devedor, um direito real, o
direito real de hipoteca.
Tem-se também, um caso merecedor de estudo: o caso das ações
ao portador. Título societário, que representa antes uma sociedade do que
um crédito, pois personifica a propriedade de uma cota de capital no seio
de uma sociedade anônima.
Vê-se, portanto, como é difícil a dogmática dos títulos ao portador.
Tem-se a maior dificuldade em fornecer um conceito tão amplo deste
instituto que contenha todas as aplicações que o título comporta na vida
eçonômica moderna.
Faça-se, então, uma tentativa de fixar esta natureza jurídica do
título ao portador.
No Direito romano, tinha-se sobre isto, um conceito pessoal muito rígido do vínculo obrigacional. A obrigação se estabelecia entre duas
pessoas: credor e devedor e não se admitia a cessão, a transmissão dos
créditos, Nem a transmissão ativa nem a passiva. Quando se quisesse passar a obrigação da cabeça de uma pessoa para a de outra, tinham-se de realizar duas operações distintas: extinguir a primeira e contrair a nova.
O direito moderno fez já um grande progresso no sentido da despersonalização do vínculo, pois admite-se a transmissão ativa, livremente, e
através das nevações subjetivas, podem-se também, transmitir passivamente as obrigações.
Entretanto, é sempre da essência do vínculo obrigacional, que
este se estabeleça entre duas pessoas, de modo que o bem econômico, representado pela obrigação, é um bem que só se pode esperar das mãos
de uma determinada pessoa, das mãos do devedor.
Os direitos reais, pelo contrário, são parcelas autônomas do patrimônio; são bens de que se dispõe livremente e a respeito dos quais se
tem um senhorio direito.
No titulo ao portador, se tem um direito que fica entre os direitos pessoais ou de crédito e os direitos reais. Juntam-se na mesma figura,
no mesmo instituto, características que pertencem e essas duas instituições.
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E como se consegue isto? Graças à materialização do crédito no
título. Graças à circunstância do direito, do vínculo jurídico, consubstanciar-se inteiramente naquele bem corpóreo, que é o documento. O
documento, que, como já se disse é indispensável à existência do título
de crédito, do título ao portador, é um bem corpóreo, e, sendo um bem
corpóreo, sobre ele se pode exercer um verdadeiro direito real, tanto assim,
que se diz serem os proprietários do título ou seus possuidores, expressões
que correspondem, exclusivamente, ao direito real.
Mas, como, se é um crédito?
~ verdade que é um crédito, mas é um crédito que se materializa
num papel, se consubstancia num bem corpóreo e sobre este bem corpóreo
pode-se estabelecer um verdadeiro domínio e pode-se estabelecer uma
posse, o título ao portador dispõe de toda a proteção privativa dos direitos
reais. Podem-se reivindicar títulos, podem-se exercer ações possessórias
sobre títulos, pode.,.;e, enfim, prevalecer daqueles meios jurídicos inerentes ao exercício dos direitos reais.
Mas, o que é curioso, é que, sendo um bem corpóreo, sendo objeto mesmo de domínio e de posse, seja, entretanto, também um crédito.
Por quê? Porque o bem que este título representa, aquilo que se adquire
quando se incorpora ao nosso patrimônio de alguém, é o direito a que
alguém faça uma prestação. Eis porque o título ao portador é um compromisso entre o direito real e o direito pessoal; uma tlgura em que se
encontra uma fecunda convergência das duas grandes categorias em que
se divide toda a dogmática dos direitos subjetivos.
Agora, esta expectativa será por acaso uma spes, uma simples esperança? Não. É um valor atual, pois que se dá este crédito à venda e pode-se fazer com ele uma série de negociações. Apenas, onde está, onde
reside o valor deste título? Reside no nomen debitoris. O valor maior
ou menor do título advém de saber-se quem é o devedor. O devedor é que
inspira ao título confiança e faz com que se possa, imediatamente, vendê-lo com facilidade ou sem facilidade.
O problema, em torno do qual se formam as teorias sobre a natureza jurídica do título ao portador, é o do fundamento do direitc. do credor.
Em que quantidade, com que fundamento, o portador do título
se apresenta para exigir do devedor que pague, em seu benefício, a prestação prometida? É ele um cessionário dos créditos dos portadores anteriores? É ele um mandatário presuntivo ou real, que age em nome deles o
que prova o seu mandato com a simples exibição do título? Qual é a razão, pela qual, se obriga o devedor a fazer a ele o pagamento e não a outro,
ainda que duvide da legitimidade da posse de seu título?
Para bem compreender-se este problema, tem-se de começar por uma
observação tirada do exame do próprio direito positivo, consistente em
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que a característica fundamental dos títulos ao portador é que o devedor,
ainda mesmo quando tenha fundamento para negar o pagamento do título, ao seu primeiro detentor, aquele que recebe o título em conseqüência de um negócio jurídico qualquer, não pode alegar os mesmos motivos
contra nenhum dos portadores seguintes.
Vai-se compreender bem e observar esta peculiaridade do título
ao portador que, desde logo, diferencia completamente o instituto das
cessões de crédito normais.
Quando se faz uma cessão de crédito, o direito do cessionário
não pode ser melhor do que o direito do cedente. Quem faz a cessão
de crédito tem um direito, com com suas qualidades, e, também, com
seus defeitos, com suas nulidades, com seus casos de revogação e de rescisão.
O cessionário, portanto, não pode ter um direito mais perfeito
do que aquele que o cedente tinha, de maneira que, na hora de satisfazer
o débito, o devedor pode alegar contra o cessionário tudo quanto alegaria
contra o cedente. Assim, por exemplo, alguém tem um crédito, resultante de uma compra e venda, com o prazo de dois meses, e no correr deste
tempo, o credor, vendedor, cede seu crédito a outra pessoa. Eis, porém,
que o comprador, o devedor da relação de crédito, descobre um vício
oculto na coisa, então, poderá alegar este vício oculto contra o vendedor, na hora em que este venha exigir o pagamento. A mesma exceção
pode apresentar contra o cessionário, por isso que, aquela cessão deriva
da própria relação de crédito, da própria obrigação não extinta.
No título ao portador, ocorre o oposto. Neste exemplo mesmo,
se o crédito do vendedor fosse consubstanciado num título ao portador,
suponha-se, numa nota promissória, emitida pelo comprador na ocasião
em que recebeu a coisa, acontecendo que no dia do pagamento o vendedor
apresente a nota para o comprador resgatá-la, então, se houver vício oculto ou outro qualquer defeito, pode o comprador imediatamente, alegar vício ou defeito, pois que o título está nas mãos do próprio vendedor e o título
originário daquela relação contratual, é a compra e venda.
Mas, se tiver acontecido que o vendedor haja negociado o título
ou o transferido a novos detentores, de tal sorte que, no dia do vencimento quem se apresenta para receber não é mais o vendedor, mas aquele que
recebeu dele o título, então, sejam quais forem os argumentos que o devedor tenha contra o credor originário, não poderá mais lançar mão deles
contra os atuais detentores.
Isto é coisa fundamental para a boa compreensão do que é o título ao portador.
Existe aí, uma discordância fundamental em relação a toda a teoria da cessão de crédito, por isso que, por esta teoria, o cessionário tem
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o mesmo direito que o cedente e, portanto, o que porventura tivesse a alegar contra o cedente poderia alegar contra o cessionário. No título ao
portador, pelo contrário, aquilo que se poderia alegar contra o primeiro,
não se poderia alegar contra os portadores subseqüentes. Cada um deles
tem o direito íntegro, que não tem outro limite senão aqueles que lhes
estão determinados pelo próprio instituto.
A razão prática disto é, apenas, facilitar a circulação dos tituios
de crédito. Se se estabelecesse que o título de crédito que se transmite
a outra pessoa poderá ser pago, ou não, conforme se verifiquem ou não
fatos pertinentes ao contrato de que aquele título se originou, não haveria
ninguém que aceitasse um título de crédito, a não ser depois de fazer
um exame muito cuidadoso daquele contrato, para verificª-f se haveria
ou deixaria de haver o perigo do pagamento ser sonegado.
Mas, por isso, a lei estabeleceu a independência entre o direito
dos sucessivos portadores.
Já se sabe que isto não impede a reparação da nulidade ou do defeito
do negócio originário, mas a reparação é feita independentemente do título
de crédito.
Suponha-se que alguém estabelece uma compra e venda, que pode
ser desfeita mediante uma condição resolutiva qualquer e o preço é representado por um título de crédito, com vencimento para 90 dias. Enquanto
este prazo estiver correndo, o vendedor, que é o. primeiro portador do
título de crédito, pode negociá-lo, pode passá-lo às mãos de outra pessoa
e pode acontecer, ainda, dentro do prazo do vencimento do título, que
ocorra a tal condição resolutiva, desfazendo a venda. Desfeita, a venda, a
coisa tem de ser devolvida a quem a vendeu e o preço a quem comprou; mas,
agora, o título está em mãos de terceiros. Como resolver? De uma maneira muito simples: em primeiro lugar, o vendedor reclama o preço das mãos
do comprador - este paga. No dia, porém, em que o título vencer-se, terá
de ser pago e, aí, se estabelece uma verdadeira compensação.
Outro ponto que se precisa focalizar bem, antes de entrar-se nas
teorias sobre a natureza do título de crédito, é esta peculiaridade de permitir que o devedor de um título de crédito pague o título, ainda mesmo quando está convencido de que é injusta a posse do portador. Se pagar
ao portador, está exonerado da obrigação. E o detentor do título de crédito pode sempre cobrir o pagamento; só será interceptado, se a própria
autoridade judicial ordenar. Sem isto, o título mantém uma extraordinária liquidez; é com o título que se passa a relação jurídica.
Postas estas regras, que são as dificuldades do problema, vejam-se
as teorias para resolvê-las.
A teoria tradicional, em matéria dos títulos de crédito, é a chamada
teoria francesa muito bem exposta por Albert Vale.
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O grande problema do direito positivo, obrigações por ato unilateral da vontade, sem necessidade de explicar o título ao portador como
um contrato. O título ao portador lá existe, mas precisa-se explicá-lo como
um contrato, de maneira que esta teoria tem um fundo contratualista, que
é sua característica principal. A idéia básica, nesta concepção francesa, é
que o título ao portador prova, apenas, um negócio jurídico, do qual ele
resulta, o que é sempre um contrato. ·
O título nada mais é do que a prova de um negócio bilateral anterior, negócio este que pode ser mútuo, uma compra e venda ou até mesmo
uma locação, em que os alugueres sejam pagos mediante títulos, mas sempre o título é engendrado por um negócio bilateral e não é mais de que
um resíduo documental, que se põe nas mãos de uma das partes, por comodidade, mas, na verdade, o que se vê através do título é o negócio de que
ele se originou.
Por que esta comodidade? Apenas para facilitar a cessão do crédito resultante do contrato?
Para se negociar o crédito sem os incômodos da cessão de crédito,
criou-se, então, o título. Este nada mais visa do que tornar fácil, mais prática, a cessão de crédito.
Como, porém, explicar à vista desta teoria, aqueles fatos para os
quais se teve, preliminarmente, a atenção despertada?
Em primeiro lugar, esta circunstância de não se poder alegar, contra
o último cessionário, as exceções que se tenham derivado do negócio originário? Como explicar que. nada se possa alegar contra o portador se ele
é simples cessionário dos portadores anteriores? Esta dificuldade, a teoria
francesa procura remover com um artifício, admitindo que houve uma
renúncia às exceções originárias; que, quando uma pessoa emite o título
de crédito, renunciou às exceções que, porventura, tivesse a alegar contra
o negócio primitivo.
Mas sente-se a natureza artificiosa da explicação como, aliás, é
artificiosa e frágil toda esta teoria. Compreende-se que se renuncie a certas vantagens, mas não se compreende como a própria nulidade do negócio originário não fulmine, também, o título que dele resultou.
Não se pode compreender, se o título é a simples prova resultante do negócio, que o negócio seja eventualmente nulo e inexistente, pois
que esta não é vantagem que é concedida. A nulidade é a própria inexistência do negócio, e não tem cabimento que alguém renuncie à nulidade.
A teoria é, portanto, manifestamente frágil: é um simples compromisso gerado pela necessidade que têm os autores, num sistema de
direito em que não se admitem as obrigações unilaterais, de procurar uma
base contratual para explicação do título ao portador.

342

PROGRAMA DE DIREITO CIVIL

Outras teorias existem, de base contratualista, já imaginando esse
mecanismo da cessão de uma maneira mais delicada. Assim, por exemplo,
a chamada teoria do direito derivado, exposta com variantes por vários
autores. Por Gierke, Brinz e outros. Esses declaram que não é verdade
seja o título ao portador uma simples prova, um simples reflexo do negócio jurídico originário; é um negócio distinto. Tem-se um negócio jurídico originário.
Imagine-se um mútuo, uma compra e venda ou outro qualquer,
mas, depois, celebra-se um outro negócio, independente deste e do qual
resulta a cessão do título ao portador. Que negócio?
Digam eles que é contrato de reconhecimento de débito. Este contrato se exprime no título. Através dele, uma das partes reconhece que
deve à outra certa importância. Por que deve? Isto pertence a outro negócio anterior. O negócio de que o título é expressão é um simples reconhecimento do débito; é exatamente aquilo que os romanistas sempre chamaram uma promessa abstrata, que não tem ligação com nenhuma coisa;
que é, ela própria, a causa de si mesma, tal qual como era no Direito romano a sponsio, a stipulatio e outros contratos, que se formavam verbis
ou literis.
Qual é o momento, então, em que este contrato se forma? Dizem
eles que é o em que se faz a entrega do título ao seu primeiro portador.
Essa é explicação contratualista dada por esses autores.
Dizem eles: como explicar, então, a situação dos detentores posteriores do título, que o adquiriram irregularmente e que, entretanto, têm
o direito de cobrar? É, este, um ponto de maior importância e que a teoria,
assim, prontamente, não explica. De fato, reflita-se que o título de crédito
exprime o tal contrato de reconhecimento de débito. Aceita-se
isto. Acontece, agora, que o título transita das mãos de um para outro,
injustamente, clandestinamente até por furto. Pode-se pretender que aquele
contrato de reconhecimento de dívida se transmita desse modo, a um
novo detentor? É alguma coisa de absurdo, pois se está sentindo que isto
não é uma modalidade para transmitir a obrigação oriunda de nenhum
contrato.
Admiti-se-á, caso este detentor cobre o título, que aquele que
foi injustamente desapossado, reclame, depois, a quantia. O devedor tem
de pagar ao portador do título, mas pode, depois, mover uma ação contra
quem dele o desapossou, sinal de que o direito não se transmite àquele
detentor.
É, aí, então, que aquela teoria excogita de um artifício teórico
muito sutil, fazendo uma distinção entre o direito de crédito contido
no título e a transmissão do simples direito de cobrar. Dizem que o crédito, o poder de receber e guardar a prestação, este só se transmite, quando
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se passa regularmente a propriedade do título; mas passa-se a simples detenção, por exemplo, por que o novo portador se apossou do título, e então,
o crédito não se transfere, mas transfere-se o direito de cobrar, pois o
direito de cobrar resulta do título.
É esta a explicação dada para a contradição. Isto é uma sutileza
e está-se logo sentindo a perturbação introduzida nas idéias sobre o crédito pela distinção entre o direito de crédito e o direito de cobrar, como
se cobrar não fosse a própria manifestação do direito de crédito, como
seu modo mesmo de exercício.
Como é que se exercita o crédito? Cobrando-se a dívida. De maneira
que não se pode aceitar essa distinção sutil, introduzida por esses autores,
senão como uma necessidade imperiosa de explicar, por meio de um contrato, o nascimento do título de crédito.
Considerem-se, portanto, outras teorias. Tem-se uma que representa uma das mais engenhosas construções dogmáticas e que se deve
a Savigny.
Este sustenta que, enquanto insistir-se na idéia de uma cessão,
seja a cessão do crédito originário, seja a cessão do débito, reconhecido
pelo título, não se conseguirá vencer as dificuldades do assunto. Admitase que no título de crédito há um contrato, mas um contrato cum incerta

persona.
Diz ele que, muitas vezes, poderá admitir-se que, num contrato,
a pessoa com quem se contrata, não esteja determinada inicialmente, no
momento em que se declara a vontade sobre todos os pormenores do negócio, mas seja determinada, posteriormente, até por um meio indireto.
Pode-se, por exemplo, estipular um contrato com uma pessoa que vai chegar de um lugar determinado, mas que alguém garante ser capaz de fazer
aquilo que se deseja. É um contrato cum incerta persona.
Diz ainda Savigny que é aí que se pode explicar o título ao portador. Emite-se o título; declara-se seu vencimento, sua quantia: declara-se
tudo, mas a pessoa do credor, esta, ficará indeterminada e só se determina pelo fato da posse do título.
Explicação interessante, porque dispensa a idéia de uma cessão
de crédito entre os vários portadores de títulos. Um portador, portanto,
não recebe seu direito, por cessão do portador anterior; ele recebe o título e pelo fato de tê-lo nas mãos, defmi-se sua posição de credor.
É um credor originário e não sucessivo.
Esta é a explicação essencial, dada por Savigny e se tem, então,
um passo à frente muito importante, no esclarecimento do título de crédito, que é este fato do crédito não ser o que há de mais importante, mas
o que há de mais importante é sempre o título. É o elemento principal.
Ao documento adere o crédito, do mesmo modo que, às vezes, certas
obrigações acompanham as pessoas e que são as ambulatórias.
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Esta explicação de Savigny já é muito boa; já explica, plenamente,
porque não se pode opor, aos portadores sucessivos, as exceções que se
tinham contra o originário: é porque ele nada recebe do originário; é um
titular novo, criado pela entrega do título.
Sente-se, entretanto, ser esta construção teórica um esforço para
acomodar o título ao portador à figura do contrato.
O passo avante, simplificador da dogmática do instituto, é a teoria do ato unilateral. São teorias que reconhecem, preliminarmente, que
o ato unilateral pode ser fonte de obrigações e, por conseguinte, constroem
a natureza do título de crédito sem fazer apelo à noção de contrato.'
Desde logo observa-se o seguinte: o que de fato se passa, quando
alguém emite um título ao portador?
O emitente do título ao portador não tem em vista criar um crédito em favor de ninguém. Ele não está pensando em favorecer a um credor. Algumas vezes isto pode acontecer, por contingência do negócio,
mas nem sempre. O que pensa, fundamentalmente, é criar um compromisso
para si e, depois, como este compromisso tem um valor, em negociá-lo,
em ceder este compromisso a quem dele quiser beneficiar-se.
Compreende-se muito bem este mecanismo, quando se pensa,
por exemplo, numa sociedade anônima. A sociedade anônima quer empreen-

Precursor da teoria hoje vencedora, em matéria de cambial, pode-se considerar Karl Einert (* 31.XII.1777 + 25.ll.1855). Nasceu, viveu, lecionou e foi magistrado em Leipzig, onde morreu. Dedicou, Einert, quase toda sua existência ao estudo
da cambial, com ressalva de pequenas dissertações, em latim, como era a moda, divulgadas em 1798, 1807 e 1816. Presidente do Tribunal do Comércio de Leipzig, projetou-se, mormente, com a publicação de um escrito intitulado Das Wechselrecht nach
den Bedürfnissen im neunzehnten Jahrhunderte, Leipzig, 1839, de que só recentemente se promoveu, em Aalen, nova edição. Suas idéias, dois anos mais tarde, se converteriam em projeto de lei, ou seja Entwurf einer Wechselordnung für das Konigreich
Sachsen, Dresden u. Leipzig, l!S4l, XlX-65 pp.
Possui o autor destas ligeiras observações o exemplar que pertenceu ao Tribunal de Comércio de Leipzig, Saxônia, em tiragem especial, em que, para cada folha
impressa, há outra em branco, cheia de anotações, a lápis, podendo-se aceitar a hipótese de pertencerem, tais anotações, ao próprio Einert. Publicou, ainda, nos últimos
anos de sua existência, Ueber den Wesen und die Form des Literalcontrakts, Leipzig, 1852. f: uma figura eminente, quanto ao assunto, em tudo o que concerne à cambial, mas, como não raro acontece, sem a projeção de que, com justa razão, se tornou
credor indiscutível.
Pode-se afirmar que a teoria de Eincrt, seguida por outros, a vontade unilateral como forma de criação do vinculum iuris, foi introduzida em nosso Direito
positivo por M. I. Carvalho de Mendonça (cfr., Obrigações, n9 821 a 824, pp. 841 a
846, Curitiba, 1808, H ed.).
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der um grande trabalho e precisa de mil contos.* Não os tem em caixa;
não quer aumentar seu capital. Para obter, então, os mil contos, emite mil
obrigações ao portador, de um conto de réis cada uma. Assume mil compromissos de pagar um conto de réis, mas assume com quem? Isto ela nunca pensou. Ela assume os mil compromissos, os quais têm algum valor,
pois é uma sociedade próspera e o que dá valor ao título é o nomen
debitoris, e faz seu lançamento na bolsa. Quem se interessar que os compre;
pode ser fulano ou sicrano, pouco importa. Daí em diante, ele pagará
aqueles que exibirem o compromisso.
Isto mostra bem como, na essência do título ao portador, o que
está é o desejo de criar o compromisso e de negociá-lo, sem levar em conta
a pessoa a quem vai fazer o pagamento.
Isto não é uma novidade. Tem-se desde logo, no Direito civil, uma
porção de atos jurídicos que se revestem também de caráter unilateral,
cujos efeitos jurídicos decorrem da vontade da parte que declara.
O exemplo disto, se tem logo nos testamentos. Atos, que são praticados apenas por urna pessoa e cujos efeitos jurídicos irão fazer sentir-se
por aqueles a quem deixam os bens, sem por isto, haver neste ato caráter
contratual.
Também não se tem motivo para ver, no título ao portador, contrato com uma pessoa que só vai aparecer na hora em que se apoderou
do título. Este título ao portador é um ato de criação da obrigação, que
será em favor de uma pessoa, que será seu portador futuro e não contrato com pessoa incerta, que irá entrar no vínculo em momento tardio.
Ainda há autores que levam às últimas conseqüências o paralelismo com o testamento, dizendo que, para haver título ao portador, é preciso que seu emitente o outorgue ao primeiro portador, pois assim como o
testamento só tem valor no momento em que morre o testador, assim
um título ao portador só nasce na hora em que o emitente dele se separa,
entregando-o ao primeiro portador, mas, mesmo isto foi repelido por aqueles que constroem a teoria do título ao portador sob a base de pura unilateralidade, por exemplo, Siegel, * * que declarou não ser isto necessário.
Tanto não é necessário, que o título ao portador, ainda mesmo se
entrar em circulação contra a vontade do emitente, não deixará de existir,
por isto, uma obrigação. É uma decorrência lógica de sua unilateralidade.
Se é unilateral, é a vontade do emitente que criou a obrigação; então,
desde que esta vontade se declarou, na criação do título, engendrando o
Já então Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros), atualmente (1977),
Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros).
Heinrich Siegel, Das Versprechen ais Verpflichtungsgrund, Berlim, 1873.
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documento, a obrigação, existe, e se o título está nas mãos de alguém,
não se precisará saber se foi, ou não por vontade do emitente.
A obrigação está criada e tem de ser exigida.
É uma conseqüência extrema, mas tem o apoio da melhor doutrina.
Em face da teoria do ato unilateral é que se resolve o problema das
exceções, por isso que, não há reahnente cessão de direito. O ato é unilateral; é uma simples promessa. É a teoria da criação e foi a teoria incorporada ao Direito Civil Brasileiro.*

~ interminável, riquíssima, a bibliografia a respeito do assunto.
Além dos escritos de Karl Einert e de Heinrich Siegel, já citados em nota
anterior, cumpre menção especial, ao lado de tantos mais que seriam mencionados,
quando não se tivesse de sobrecarregar em demasia esta nota sucinta, os seguintes:
F. C. von Savigny, Das Obligationenrecht als Theil des heutigen Romischen
Rechts, Berlim, 1851-1853.
Bernhard Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrechts, vol. II, § 304, edição
de Frankfurt, 1891, 7"! e última de vida do Autor.
Raymond Saleilles, Étude sur la Théorie Générale de l'Obligation, Paris, 1901.
M. I. Carvalho de Mendonça, A Vontade unilateral nos Direitos de Crédito,
Rio de Janeiro, 1916.
- Obrigações, Curitiba, 1908.
F. C. de Pontes de Miranda, Titulas ao Portador, Rio de Janeiro.
Herculano Marcos Inglês de Souza, Titulo ao Portador no Direito Brasileiro,
Rio de Janeiro, 1898.
Alfred Walter Oertel, Die Lehre von der Auslobung. Leipzig, 1895.
Giuseppe Messina, La promessa di ricompensa al pubblico nel diritto privato.
Grigenti, 1899.
Sem embargo de copiosíssima, como se disse, básico é sem dúvida o livrinho
__ de Oertel, acima referido, hoje raríssimo, mas de que há exemplar no Brasil.

Cap(tulo XXXVII

DIREITOS E OBRIGAÇCES DO EMISSOR E DO DETENTOR.

Várias espécies de títulos

Das várias teorias, a que mais convém ao nosso direito positivo, é
a teoria do ato unilateral, cuja formulação deve-se a Siegel.*
Segundo essa teoria, o título ao portador é uma obrigação criada exclusivamente pela vontade do emitente. A obrigação do emitente deriva da
pura criação do título por parte do emitente, sendo, portanto, uma promessa unilateral de dívida, que não requer para a sua validade a aceitação.
A obrigação assim criada não depende da entrega do título ao portador. B claro que, se o emitente destrói o título antes de entrar em circulação, sua declaração torna-se inoperante. Mas se o título entra em circulação, sem haver propriamente a vontade do emitente, nem por isso deixa de
haver obrigação.
Esta teoria foi adotada, em suas linhas mestras, por Windscheid.
Obrigações do Emitente e do Portador
I) Obrigações do emitente (emissor)
A primeira e mais importante obrigação do emitente é a de pagar o
título, principalmente quando se trata de uma prestação em dinheiro, ou
abstrata, isto é, não ligada a nenhum negócio anterior.
Algumas vezes a prestação é um desenvolvimento de um contrato
que foi planejado na transação e do qual o título se originou. Pouco importa que o título ao portador apareça por causa de uma relação anterior, pois
essa relação se consubstancia no título: Pagarei a fulano de tal um conto de
réis. Pouco importa que isso se tenha originado de um compromisso ex mutuo, ou qualquer outro.
Antes de Siegel, a teoria de Einert.
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De onde ele deriva não interessa indagar. Ele existe em completa autonomia em reíação á sua causa. 6 portador, qualquer que ele seja, é o portador originário do título.
Muito diferente acontece em outros títulos ao portador, cuja prestação não é em dinheiro e em que permanece clara no seu próprio conteúdo
a relação originária. Assim, por exemplo, o bilhete para ingresso num espetácuJo; o título, não resta dúvida, é ao portador, pois pouco importa que com
ele entre Pedro ou Antônio; mas, nesse título divisa-se toda a relação do negócio originário.
O título é ao portador, com ele pode entrar qualquer pessoa, mas o
que vai passar no espetáculo é aquilo que no negócio originário do título se
combinou. Nesse caso se diz que o título é causal.
O mesmo se nota nos bilhetes ao portador como prova de depósito
de mercadoria. Esse bilhete vincula o portador, quer dizer, quem o tiver em
mão é dono da mercadoria depositada, que se originou, por sua vez, de um
anterior contrato de depósito.
II) Outra obrigação do emitente
O emitente deve pagar o título mediante sua exibição, por qualquer
pessoa.
Pelo fato de alguém ter o título em mãos, torna-se credor. Isso, porque o emitente não se obrigou a pagar a uma determinada pessoa, mas a
quem apresentasse o título no vencimento.
Por outro lado, ningúém pode exigir o pagamento do título, ainda
que provando que o possui, sem o exibir. ~ preciso que o papel apareça,
pois do contrário, nada adiantará. Diante dele, entretanto, o emitente não
pode recursar-se a cumprir sua obrigação.
Há duas classes de defesas para o emitente recusar o pagamento do
título:
a) A primeira delas é a nulidade, não do negócio originário, pois
o título sendo abstrato isola-se; mas do próprio título. Essas nulidades,
algumas vezes, são intrínsecas e outras, extrínsecas.
Dada a unilateralidade do título de crédito, a lei é muito severa
na sua forma: se falta a palavra nota promissória, por exemplo, o título
é nulo. Deve conter - Pagarei por esta nota promissória, sob pena de nulidade.*
Nos títulos de crédito reina o domínio do mais severo formalismo,
pois neles, em vez de indagar-se da vontade das partes, indaga-se o que
elas lançaram no documento. A vontade das partes pouca influência tem.
Melhor se diria ineficácia, para fins de execução.
O Decr. Lei n9 427 retirou, em parte, o caráter eminente abstrato, da nota
promissória.
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Substitui-se o princípio da livre investigação da vontade pelo da severa
investigação da forma. Tudo isso, porque os títulos vão para as mãos de
terceiros, e, para isso, o direito criou todo esse formalismo.
b) Outra classe de defesa que pode opor o emitente para se negar
ao pagamento do título apresentado, são as exceções que o emitente tenha
contra o próprio portador.
Apresentado o título ao emitente, esse terá que pagar, se nenhuma
nulidade intrínseca ou extrínseca lhe tira a eficácia. Mas pode acontecer
que o emitente tenha algum direito pessoal que o autorize a afastar a pretensão de quem .exib~ o título. Esse direito pessoal poderá ser o de compensar a dívida com Ó crédito. Assim, por exemplo, se credor de alguém da
importância de Cr$ 5.000,00, e esse alguém aparece cobrando um título
de crédito de que é titular o emitente no valor de Cr$ 10.000,00, por
exemplo, pode-se opor a compensação das dívidas ~té à concorrência
dessa quantia. Mas se o portador inicial ou os portadores posteriores é que
eram devedores do emitente, esse não pode opor ao portador atual essa compensação.
interessante observar que, às vezes, as próprias partes querem criar
limites a essa flutuação do título, e, então, estabelecem uma cláusula cujo
efeito se passará a analisar.
Trata-se da cláusula dita ou ao portador.
O título contém o nome do credor (portador), mas a esse acrescenta-se a expressão - ou ao portador, e assim, Pague-se a Caio ou ao portador
a quantia de tanto. Isto é :pague-se ao credor determinado - ou ao por-

n

tador.
Qual a razão ou o efeito desse acréscimo? O portador terá de oferecer caução ou provar como obteve o título das mãos do credor designado.
Suponha-se, por exemplo que Tício emite em nome de Caio um título
com a cláusula ou ao portador. Se é o próprio Caio que aparece com o título e o cobra, Tício deve pagar. Mas se Caio já passou o título a um terceiro (portador), o efeito que daí decorre é diferente: concede-se ao emitente (Tício) o direito de exigir que o portador (terceiro) justifique a posse
do título ou preste caução fidejussória.
Aí está uma atenuação na liberdade da circulação dos títulos de
crédito: "Já que não és Caio, justifica o teu direito."

'Direito do Portador
O direito principal do portador é o de reclamar o pagamento do título. É evidente que esse direito ele só tem se ele possui o título em virtude
de uma razão jurídica que o autorize a cobrar. Não é lícito ao emitente
discutir a origem do título; mas isso não quer dizer que qualquer pessoa
que não tenha a posse legítima do título, tenha o direito de cobrá-lo. O
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ladrão não tem o direito de cobrar o título de crédito que furtou. Com o
pagamento do título, exonera-se apenas o emitente, mas não se exime de
responsabilidade aquele que cobrou ilegitimamente. O verdadeiro dono
do título tem direito de acionar o portador ilegítimo, a ftm de reclamar
a importância clandestinamente obtida.
Assim, só tem direito, o portador que está autorizado a cobrar
o título em virtude de uma posse legítima.
Examine-se, agora, o que acontece quando o título se perdeu, se
extraviou ou quando dele, alguém, sem direito, se apoderou.
Veja-se qual a conduta do portador. Há de partir do ponto de que o
portador, desapossado, é um proprietário de coisa móvel, e, como tal,
agirá em função dessa propriedade. Sendo ele o proprietário. do papel,
do título, dessa coisa móvel, ele reivindicará esse título.*
Se o portador sabe quem está com o título, trata de reivindicá-lo
por meio de um processo especial, por meio da notificação a três pessoas:
1) ao emitente, para que não o pa;·ue; 2) à junta de corretores, para que
não o aceite; 3) ao próprio detentor c >título.
Se o detentor não é conhecidc faz-se uma citação por edital.
Essa medida inicial do processo é essencialmente preservatória.
Graças a ela, pode o emitente que a recebeu recusar o pagamento. Essa
notificação, entretanto, não obriga o emitente a não efetuar o pagamento
do título. Ele pagará, se quiser, mas assumirá o risco desse pagamento.
Se ficar provado que quem recebeu não tinha direito ao pagamento, o emitente poderá ser obrigado a pagar segunda vez.
Isso acontece no comércio, quando o emitente paga, apesar da notificação, por uma questão de elegância comercial.
Se o detentor, recebendo a notificação do juiz, contesta, declarando
que tem direito ao título, argumentando que o mesmo foi ter às suas mãos
por meios legítimos, essa contestação dá início a um processo, ficando,
ipso facto, suspensa qualquer autorização concedida para o recebimento.
Se acontecer que o detentor não cobra e nem responde ao edital,
nem o título é exigido no prazo de três anos, o juiz cancela o título, ordenando ao emitente que lavre outro, em substituição ao reclamado.
Uma exceção importante consignada a respeito da reivindicação
dos títulos ao portador, é a que diz respeito àqueles comprados na bolsa
ou em leilão: não é possível reivindicar títulos comprados em bolsa, leilão
ou hasta pública, porque estão revestidos de fé pública.
Vide art. 521, do Código Civil. Não era o princípio, anteriormente, reconhecido no direito positivo, mas, seja como for, consagrado na doutrina, tendo-se afastado, neste ponto, o direito pátrio, do princípio contido no código francês, segundo
o qual en fait de meubles, la possession au titre (art. 2.279).
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Apenas pode-se verificar quem efetuou a venda dus tltulos. e dar
ao portador injustamente desapossado ação contra quem lhe vendeu tais
títulos em hasta pública.

Considerações Gerais
Conclua-se o estudo do título ao portador com algumas considerações a respeito de sua classifica~ão e do seu tratamento legislativo.
Não se pode deixar de fazer uma censura à descentralização da nossa legislação que disciplina os títulos ao portador no Direito Civil, e os
Títulos de Crédito, no Direito Comercial.
Essa descentralização das fontes legislativas não tem nenhuma justificativa teórica e nenhum interesse prático. Contra esse estado de coisas
se insurgem os juristas que aconselham um tratamento uniforme num só
código, o futuro código da obrigações.
Na economia medieval já começavam a aparecer as operações a
crédito, visto o perigo em que estavam sujeitos os que efetuavam o pagamento com dinheiro. O aperfeiçoamento dessas operações veio processando-se até à lei alemã sobre a cambial. Hoje, o título de credito alcançou
uma perfeição econômica e jurídica absoluta de tal maneira que a codificação é oportuna. O modelo, o paradigma, dos títulos de crédito é a cambial, que pode ser a letra de câmbio ou a nota promissória.
Desse tipo fundamental aproximam-se os outros tipos: apólices
de seguros, warrants, títulos de conhecimento, etc.
Quase todos os documentos de crédito tendem mais para a cambial, porquanto, não havendo uma legislação única, disciplinando todos os
títulos, impõem-se como uma necessidade na vida jurídica.
Há certos títulos que constituem meros títulos probatórios; testemunham simplesmente um negócio que se realizou. Às vezes essa interdependência entre o negócio originário e o título é tal, que o título permite a impressão de título de crédito. Mas não é sua função: é apenas
probatória.
Os títulos de crédito são documentos a que está ligado um direito
de crédito, de tal maneira que quem tem o documento possui o crédito.
É esta uma função bastante especial dos documentos. Habitualmente, o documento tem uma função apenas probatória, isto é, confirma simplesmente a existência de uma relação jurídica, mas sem ter com esta
nenhuma conexão necessária.
Esta relação existe independentemente do documento. E este,
uma vez que visa precisamente a demonstrar a sua existência, não pode
deixar de a pressupor. Nesse caso tal relação produz todos seus efeitos,
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ainda assim mesmo que falte o documento, desde que seja possível demons·
trar por outra forma a sua existência.
Mas pode dar-se o caso de, ao documento, pertencer uma outra
função muito mais importante, quando, por exemplo, ele vem a ter um
valor não só probatório, mas também, constitutivo (ad substantiam).
Sendo o documento uma condição* necessária para a própria
existência da relação jurídica, o que acontece em todos os casos em que
se exige, para a declaração da vontade, a forma escrita, como, por exemplo, a
confissão de dívida, impõe-se esse requisito, a ter um escrito. Nestes casos,
está claro, a relação jurídica não vingará, se a vontade não for declarada
por essa forma, não chegando, portanto, a haver relação jurídica por f&}ta
do documento.
Mas não se terá aí um título de crédito propriamente dito. Todos
esses atos jurídicos que exigem uma forma para constituir-se, forma essa
que se materializa num documento, geram títulos, mas não títulos de
crédito.
Como se vê, neste segundo easo, entre a relação jurídica e o documento existe urna conexão muito mais e&tretta. Contudo, essa conexão não
é ainda completa, urna vez que o documento aqui é necessário para a constituição originária da relação.
Todavia o documento e a relação continuam a ser duas coisas dis·
tintas, no sentido de que, constituída esta, tem ela urna vida sua, indepen·
dente do título.
Outros títulos que se confundem com os títu.}o,s de crédito, são os
chamados de mera legitimação, como, por exemplo, as senhas de chapelaria.
Aquela senha, a rigor, é um título ao portador, mas não é um título
de crédito.
Alguém que compareça à chapelaria de um clube reclamando o ob"
jeto que, de acordo com a senhora,. qu~ exibe, foi entregue para guardar,
pode retirá-lo. Mas, se por acaso, aquele que guardou reconhecer q1.1e a pessoa que lhe está exigindo a entrega, não foi a mesma que a fez, pode obstar
essa entrega.
Ora, essa particularidade não se coaduna com o caráter dos títulos
ao portador, nos quais o pagamento não pode ser de maneira alguma recu·
sado, se o título for exibido, não havendo, pois, como o emitente exigir
prova da legitimidade da posse.
Isso exclui o caráter de título de crédito aos títulos que se denomi·
nam de legitimação.
•
Condição em acepção imprópria, e não técnica, sob o po~to de vista jurídico,
pois esta última se traduz num acontecimento ou evento futuro e mcerto de que se faz
depender a eficácia do negócio jurídico.
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O título de crédito propriamente dito pode ser caracterizado por
certos requisitos que aparecem em toda sua plenitude na cambial.

I) O primeiro deles a literalidade que é aquela materialização do
direito no próprio documento, de tal maneira, que não é o título que prova o crédito, mas é o crédito que acompanha a propriedade do título. O
crédito está no título e com ele morre.
II) A segunda característica, é que os títulos de crédito constituem
o que se chama papel valor. São eles coisas corpóreas, móveis, que podem
ser objeto de direitos reais tais como penhor, usufruto, etc., menos hipoteca ou anticrese.
III) Outra característica do título de crédito, mas que não aparece
em todos eles, é a possibilidade de circulação, mediante a simples tradição
manual, se o título é ao portador, ou mediante o endosso, se se trata de
título à ordem.
O endosso pode ser em branco ou em preto.
Endosso em branco é aquele em que o endossante não declara
a quem transfere o título, limitando-se a lançar no título sua assinatura.
No endosso em branco não há endossatário: o título ficará ao portador,
vale dizer, quem o possui será o credor.
Endosso em preto é aquele em que o endossante declara o nome
do endossatário, isto é, da pessoa a quem transfere o título, assinando,
a seguir, a declaração.
N) Ainda uma característica que aparece no título de crédito é
o aval (na cambial e duplicata).
Aval quer dizer, a possibilidade de se estabelecer uma caução fidejussória, mediante um simples lançamento do nome no título. É a garantia
pessoal e solidária que uma terceira pessoa oferece, no título, em favor de
um dos obrigados, mediante sua simples assinatura.
V) Mais características que a cambial apresenta, é poder ser ela
emitida em vários exemplares.
VI) Por derradeiro, a possibilidade de ser emitida em branco.

Os titulas de crédito podem ser:

a) abstratos; b) causais.
Causais, quando a obrigação do emitente é determinada pelo próprio
contrato de que o título se originou, ex., os bilhetes nas estradas de ferro,
nos cinemas, teatros, etc.
Abstratos, quando a obrigação do emitente é determinada apenas
pelo título, ex., nota promissória, bilhete de loteria, etc.
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Os títulos pelo modo como circulam podem ser ainda:

a) Nominativos, aqueles que só podem ser transmitidos a um novo
portador com a intervenção do devedor. São os títulos para a transmissão
dos quais é necessária a formalidade chamada averbamento.
b) A ordem, aqueles para cuja transferência ocorre uma formalidade, embora menos complicada do que o averbamento, que se chama endosso.
Este é a declaração de querer transmitir o título, e que deve ser dito no
próprio título.
Os títulos à ordem podem ainda ser públicos e particulares. Os
primeiros podem ser federais, estaduais e municipais.
c) Ao portador, são aqueles para cuja transmissão basta a tradição
ou entrega de mão em mão, sem qualquer outra formalidade.

Capítulo XXXIII

DEPÓSITO E SUAS ESPÉCIES

Em alguns contratos já estudados, viu-se como a locação de coisa
e o comodato, que a custódia ou guarda de coisa constituem uma das obrigações que os caracterizam.
Custódia, como se sabe, é essa obrigação assumida por uma das
partes contratantes, que se incumbem de conservar a coisa em seu poder,
guardando-a material e juridicamente.
Mas ao lado dessa obrigação, coexistem outras de maior importância. A cessão de uso e gozo, com ânus, na locação de coisa, e a gratuidade dessa cessão. no comodato. O locatário e o comodatário, além de
guardar ou custodiar a coisa, fazem dele um uso.
Mas há um contrato em que se verifica exclusivamente a custódia;
esse contrato é o depósito, que ora se estuda.
O depósito, visa a assegurar apenas a guarda de uma coisa, sem transferir o seu uso ou gozo.
Nele há unicamente uma medida de precaução para assegurar a
guarda de um objeto, mediante a atuação de uma pessoa - o depoc:tário.
Depositante é aqueie que entrega a coisa; depositário é quem a recebe e exerce sobre ela a custódia.
No depósito é de suma importância o elemento moral, isto é, a confiança ou fidúcia que alguém inspira para poder-se em alguém confiar.
De fato, quando se confia a outrem um objeto, faz-se ao depositário uma demonstração de confiança. A fidúcia, elemento comum a todo
contrato, assume no depósito uma relevância maior.
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Veja-se, agora, a definição do depósito.
o contrato unilateral e gratuito, por força do qual uma das partes
(depositário) se obriga a guardar uma coisa móvel e restituí-la à outra
parte (depositante), assim que esta a reclame.
Analisem-se de per si os elementos desse contrato.
O primeiro e o mais importante é a restituição da coisa depositada a qualquer tempo.

e

Não acontece com o depósito, ao contrário de outros contratos,
a obrigação de observar uma certa limitação à restituição da coisa. Tendo
ele como substância a simples guarda da coisa, é essencial que jamais perca
o depositante a faculdade de exigir a sua restituição a qualquer tempo.
Quando se diz que o depósito foi estipulado por um ano, passado esse
prazo, entende-se que o depositário deve restituir a coisa. Mas, até antes
da passagem do prazo convencionado, o depositante tem todo o direito
de pedir a coisa e o depositário está na obrigação de devolvê-la.
Outro elemento é a custódia, como já se disse.
Mas a custódia aqui distingue-se das que se verificam em outros
tipos de contratos, pois implica uma guarda sine usu, isto é, o depositá:-io não pode usar nem gozar da coisa dada em depósito.
Na construção desse contrato se considera tácita essa abstenção
de usar da coisa, que em outras convenções assume propriedade essencial.
O uso da coisa, porém, não desnatura o depósito, pois pode aparecer nele como elemento secundário; ao contrário do que se observa na locação, onde a ênfase do vínculo contratual se encontra no uso, aparecendo
a custódia simplesmente ~orno um dever auxiliar ou instrumental.
No depósito, o uso da coisa não é elemento constante do contrato, aparecendo apenas quando há expressa autorização do depositante
nesse sentido. De maneira que, custódia, apenas, ou até mesmo a custódia
com cunho de maior inportância de que uma acidental concessão de uso,
é o que constitui, na verdade, o contrato, ora analisado.
Ainda mesmo que seja um contrato, geralmente, no interesse do depositante, há casos, em que o depósito acautela antes os interesses do depositário do que os do depositante. Isto se verifica, freqüentemente, quando
se faz uma venda sob condição suspensiva ou uma promessa de venda.
Até o momento da verificação dessa condição ou dessa venda, a
coisa ficará depositada em mãos do comprador ou do promitente comprador. Aí, é verdade, se vê um interesse dele, que é já depositário da coisa.
E tudo isso não altera a conformação jurídica ou econôrnica do
depositário.
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Outro elemento é a mobilidade da coisa.
Esta concepção é de fundo romanista, e o Código, que nesse ponto
também se mostrou tradicional, só considera o depósito sobre coisa móvel. No nosso direito não há contrato de depósito sobre um imóvel.
Entre nós, todas as vezes em que se celebra um contrato com o fim
de um depósito sobre uma coisa imóvel, não se pratica outra coisa senão uma locação de serviços, pois a guarda de um imóvel implica em atos
de administração, e estes, segundo a concepção sobre o assunto, geram aí
uma locação de serviços.
Não é essa, cumpre acrescentar, a orientação de outros códigos,
como o argentino, que, baseado numa opiniao de Van Wetter, diz que
até mesmo ao Direito romano, não repugnava o depósito de imóveis.
O Código Civil preferiu, entretanto, a solução mais tradicional,
que é aquela de que o depósito só deve ser feito com coisa móvel.
Outro elemento essencial à conceituação do depósito, é a gratuidade, que é como a gratuidade do mútuo, e não como a do comodato.
No depósito, quando há ausência de gratuidade, passa a haver locação de coisa.
Tem-se mútuo oneroso, que é aquele em que o mutuário passa
interesses ao mutuante. Mas a remuneração deve constar num pacto expresso, pois nunca se presume convenção tácita.

Espécies de Depósitos: 19, voluntário, 29, necessário.
O voluntário é o que se estabelece, exclusivamente, mediante
consentimento das partes.
Dá-se o depósito necessário, quando o depositante se vê compelido
a fazê-lo diante de um estado de necessidade premente, ou em virtude
de uma obrigação legal.
Daí essa subdivisão em a) depósito legal; b) depósito miserável.
O primeiro se verifica no desempenho de uma função legal. O
segundo, quando o depositante se encontra prelllldo pelo perigo de perder a coisa, quando ameaçado por incêndio, inundação, invasão militar,
ou qualquer casus análogo. Nestas condições ele deixa a coisa nas mãos
de alguém, ainda mesmo que não seja de sua inteira confiança, ou por
ele livremente escolhido.
A fidúcia, dessa maneira, é mais precária, pois não dá margem a
uma escolha cautelosa como a que geralmente se verifica no depósito
voluntário, onde se tem mais tempo de observar as qualidades daquele
a quem vai confiar-se o objeto.
O depositário, no depósito necessário, recebe a coisa, mais p~r
um dever de solidariedade social.
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Diferenças práticas se fazem logo notar entre estas duas espécies,
no que diz respeito à prova.
O depósito voluntário só se prova por escrito, enquanto o neces.
sário, pode-se provar de qualquer maneira.
É preciso notar, porém, que o escrito não é necessário ad substantiam, mas apenas ad proba tio nem.
Se as duas partes estão acordes, não há o problema da prova. Este
só aparece quando, como é lógico, os r.ontratantes não são da mesma
opinião.
Para resolver estas lides, existem duas outras espécies de depósito: o contratual e o judicial.
Este último é mais do ca1npo do direito judiciário do que do direito civil. É o depósito ordenado pelo juiz.
O depósito contratual é o que as partes convencionam, como ato
jurídico, como um negócio.
Dá-se uma aproximação do depósito assim tomado sob um aspecto de pena com o seqüestro, e algumas legislações estrangeiras tratam
esses institutos como sendo um só.
Verifica-se isto, quando dois indivíduos contestam um direito
ou reclamam a posse de uma coisa. A quem concedê-la? Até que se apure
a verdade, o juiz entrega a coisa litigiosa a um terceiro (seqüestratário ),
para que exerça sobre ela a custódia E o seu papel, portanto, de um verdadeiro depositante.
Mas todas essas maneiras de agir são próprias de direito adjetivo.
O juiz é quem dispõe desses meios, que são os seqüestros, arrestos, etc.
Vejam-se, agora, as obrigações no depósito voluntário.
O depositário é obrigado, em primeiro lugar, à custódia da coisa que
a ele foi confiada, isto é, a guarda da coisa material ou jurídica, contra,
não só as pretenções de terceiros, mas também contra as causas naturais
que ameaçarem a coisa.
Que diligência deve empregar?
O depositário responde pela culpa concreta ou abstrata, pelo standard do bonus pater familias, ou pelo standard de si próprio, (quantum
in rebus suis).
É este último que se exige; é o cuidado que ele costuma ter para
com suas próprias coisas.
O depositante, uma vez escolhendo um depositário, precisa observar a diligência desse depositário isoladamente.
Para que, durante o tempo da custódia da coisa, o depositário não
responda pelos danos advindos, de caos, é preciso que faça, ele próprio, essa
prova.
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A culpa se presume sempre iuris, tantum, podendo portanto, ser
destruída pela prova em contrário.
O depositário só pode fazer uso da coisa com a expressa autorização do depositante. Nesse caso, aplicam-se as regras do comodato, mas
o contrato não se desnatura.
Muitas vezes a coisa é entregue selada, e o depositante é obrigado
a conservar o selo e o envólucro. Este envólucro pode ser rompido se o
depositante prova que o fez para salvar a coisa da destruição.
Outra obrigação muito importante do depositário, é a de restituir
a coisa, restituição esta deve ser feita ato contínuo ao pedido do depositante, com todos os seus incrementos, produtos e frutos naturais e c1vis.
Se se estipulou um prazo para a devolução, nem por isso pode o depositário escusar-se de devolver. Salvo: 19 é o caso de embargo (taxado em
lei); 29), quando a coisa é proveniente de furto, ou roubo.
Depósito público é o lugar onde se depositam as coisas de cuja
natureza jurídica não se tem certeza, como também as coisas achadas.
A compensação no depósito só se verifica com coisas homogêneas.
Assim, se alguém deposita dinheiro nas mãos de outrem, e é ao mesmo
telllpo credor a título de aluguel, não se podem compensar essas dívidas.
Mas se ambas as partes são depositárias de dinheiro, uma da outra, pode
haver compensação.
Quando o depositante reclama uma coisa de que não é dono, a quem
deve o depositário restituí-la? ao proprietário, ou ao depositante? Deve
restituir a este último, pois o que existe é apenas uma relação entre
depositaria e depositante.
Muitas vezes a coisa é divisível, e houve mais de um depositante.
Nesse casos, há ou não divisibilidade da prestação? Há. O depósito não
gera a indivisibilidade da prestação. Ele atende ao pedido pro parte, salvo se as partes convencionaram expressamente que deve haver a solidariedade.
O depositário perde ares natural ou juridicamente.
Quando a coisa se perde pela falta de diligência do depositário,
além de responder este pelo ressarcimento da culpa concreta, é obrigado
a ceder ao depositante todos os meios de reaver a coisa, v.g., se ele tem uma
ação prossessória, deve cedê-la ao deposítante.
E muito freqüente a perda da coisa, principalmente quando um
herdeiro vende um objeto sem saber ao certo que o mesmo pertencia ao
de cujus ou ao depositante.
Nesses casos a reivindicação das mãos do terceiro adquirente, ao
qual o herdeiro ( depositáric) restitui o preço. Portanto, deve ele restituir
o que recebeu ao terceiro, ao mesmo passo que presta sua assistência ao
depositante.

360

PROGRAMA DE DIREITO CIVIL

Quando o depositário não restitui a coisa, o Código criou a prisão
civil, e, parece, o fez especialmente para esse caso, pois a fidúcia aí
exerce sua atenção, e ele não é apenas um simples devedor inadimplente,
mas o depositário infiel. Sua ação se coloca nos limites do crime, e, por
isso mesmo, nünistra-se-lhe a prisão civil por tempo indeterminado, até
à restituição da coisa. Mas essa prisão não pode ir além de um ano.*
Discutiu-se muito se o diploma constitucional de 1934 aboliu a
prisão nesse caso. A discussão permaneceu. Nossos tribunais hesitaram.**
Para uma corrente de opiniões, ela foi abolida.
·
Há, porém, acórdãos no outro sentido, que se baseiam na teoria de
que a prisão do depositário infiel nada tem a ver com a pena, sendo simplesmente uma forma de constrangimento.
Obrigações de depositante. Pela natureza unilateral deste contrato
são raras as obrigações do depositante, e, na verdade, só há, quando se
verifica a bilateralidade imperfeita.
Verifica-se isso, quando o depositante paga uma remuneração,
ou, nesse caso típico de bilateralidade imperfeita, quando o depositário
se vê na iminência de fazer despesas com a coisa, ou, ainda, quando esta
lhe causa prejuízos.
Em todos esses casos, o depositante tem de ressarci-lo.
Se ele tem prova, pode exercer o direito de retenção, mas se não
tem, não poderá exercer o ius retentionis. Tem, assim, que fazer a prova,
e enquanto isso, a coisa vai para o depósito público.
Depósito necessário. É mais simples.
Quando o depósito resulta de obrigações legais, ocorre depósito
necessário, por outro lado, não se presumindo gratuito, pois é sempre
oneroso.
É um dever de solidariedade humana que se emprega por parte do
depositário, sendo justo que ele peça uma remuneração.
Ao depósito necessário assemelha-se o depósito de bagagens, pelo
qual o hoteleiro ou hospedeiro é sempre responsável pela perda da bagagem.
Esta concepção odiosa vem da fama de que as hospedarias eram
lugares de ladrões.

Esse limite foi mantido pelo atual Código de Processo Civil, em seu art. 902,
inc. II,§ 19, tendo a lei processual dedicado à matéria nada menos de todo um capítulo (arts. 901 a 906), em que disciplina a ação de depósito.
Assim entendia Clovis Bevilaqua, entre outros, mas tal entendimento não vingou, conhecendo-se, portanto, dois casos de prisão dessa índole: do depositário infiel e
na hipÓtese daquele que está obrigado a prestação de alimentos.
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Assim, presume-se em todos os casos a culpa do hospedeiro, que
além de provar o fortuito, tem de demonstrar que o mesmo não poderia
ser evitado. Destarte. o furto não é escusa. Só o emprego de força isenta
o hospedeiro.
Depósito irregular. Foi admitido desde os romanos: é o depósito
de coisa fungível, pois esta não se presta ao depósito.
Pode haver depósito regular de coisa fungível, quando esta é defmida
na sua individualidade, ex., depósito de notas de 500$000, da estampa
tal. No Código, regula-se pelas regras do mútuo.
O depósito bancário só se restitui depois do vencimento de um prazo, e, por isso, é mais um mútuo do que um depósito propriamente dito.

Capítulo XXXIX

RESPONSABILIDADE POR FATO DE COISAS

O estudo da responsabilidade por fato de coisa deve ser feito em
duas partes: a) a responsabilidade causada por animais; b) a responsabilidade do dano causado por coisas inanimadas.
Vem todo este tema do Direito romano. Até uma certa época
tudo isso estava regulado por penas especiais. O Direito romano consignava duas ações para o ressarcimento dos danos causados por animais: a
actio de pauperie e a actio de pastu pecorum. Pela primeira - que era uma
ação real - o proprietárjo do animal doméstico respondia pelo coice do
cavalo, a chifrada do boi ou qualquer ato contrário à índole pacífica do
animal (contra naturam sui generis).
Pela segunda respondia, pelos danos produzidos pelo animal, pastando em terreno alheio. Assim como, em relação ao escravo (noxa), que
causava prejuízo (noxia ), o dono podia exonerar da sua responsabilidade
mediante o abandono do ofendido ao ofensor por meio da chamada exposição noxal (noxae deditio ), o proprietário de um animal que causava
dano tinha que escolher entre reparar o dano, ou abandonar o animal ao
prejudicado (vel litis aestimationem solvere, veZ animal noxae debere (L.
1, princ. e§ 14, D, eod. cit., Inst. eod).

Dano causado por animal*
Embora se tenha de chamar à colação, muitas vezes, a doutrina francesa, como
a italiana, o dano causado por animais era questão já ventilada nos forais, bastando para
tanto, verificar-se o que contêm os foros de Santarém, sem falar-se noutros, de vários
Concelhos de Portugal. Cfr. Coleção de Livros Inéditos de História Portuguesa. dos Reinados de D. Dinis e outros, t. IV, p. 550, Lisboa, 1816.
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Na doutrina dominante, todos são acordes em que a pa).avra animal
visa todos os que fazem objeto de um direito de propriedade, vivam ou
não em estado de liberdade, como o cavalo, boi, cão, gato, porcos, coelhos,
cabritos, abelhas, pombos, etc. Também se aplica aos animais ferozes
capturados para recreio ou para deles se tirar proveito, como os veados,
javalis, ursos, leões, etc. (Veja-se Lalou, La responsabilité civile, n9 535).
A responsabilidade pelos danos causados pelos animais compreende qualquer espécie de prejuízo, sejam causados às plantações, aos outros
animais, às pessoas, inclusive aquelas a quem o proprietário houvesse entregue para guardar, salvo se as advertiu dos riscos (Giorgi, Obligagioni).
No estudo do dano causado por animal se distinguem duas hipóteses; 1~, quando o animal é guiado; 29, quando o animal está livre.
No primeiro caso se tem a culpa direta do dono do animal, por
isso que o animal não é mais do que um instrumento nas mãos do seu
guiador. A imperícia, a negligência, ou a imprudência não têm importância
alguma para a classificação da responsabilidade do guardador.
No segundo caso não se pode pensar em culpa direta, mas indireta,
porquanto, o animal, esteja livre, não está sob o imediato controle de seu
dono.
Neste caso se pensa Jogo na culpa in vigi/ando, pois é claro que
o dono do animal deve ob_viá-Jo com uma diligência exemplar. Aquele que
guarda uma fera numa jaula deve tomar as precauções. Até mesmo o risco
causado por uma tempestade deve estar previsto.
Dele se exige uma diligência excepcional que inclui todos esses
imprevistos que poderiam ocasionar a destruição da jaula, e, conseqüentemente, os riscos advindos da liberdade da fera. Este caráter excepcional
é logo admitido, pois a culpa do guardador é sempre presumida.
Presume-se a culpa do guardador como a do preponente, do pai,
do tutor ou curador.
Mas a culpa do guardador é mais grave. Enquanto que a culpa
daqueles admite, geralmente, prova em contrário (iuris tantum), a culpa
do que guarda um animal, só se justifica em casos muito especiais. Como
éxemplo desses casos especiais, se tem o dos jardins zoológicos expostos
ao bombardeio. É obvio que não se pode pensar em responsabilidade de
guardador quando as grandes jaulas são destruídas por aparelhos inimigos.
Mas já se se tratasse de um lugar exposto a pequenos terremotos,
o guardador não poderia alegar nada em seu favor, pois ele tinha a obrigação de tomar precauções contra esses terremotos, salvo se provado haver
providenciado tudo quanto humanamente possível (Vide Cód. Civ., art.
1.527, inc. I). "O responsável elide a presunção de culpa mediante a prova
de que guardava e vigiava o animal com o necessário cuidado. Cuidado preciso, esclareceu a proveitosa lição de Pontes de Miranda, não é procedimento
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nonnal, o de qualquer pessoa diligente; é o que deveria ter no caso concreto. Cuidado preciso não chega a ter o homem que prova não ter agido com
negligência. Porque a expressão envolve exigência de atenção maior, de vigilância imposta pelas circunstâncias especiais de cada caso. Por isso mesmo,
a questão é deferida ao juiz, que, do confronto das circunstâncias, decidirá
se houve ou não o cuidado preciso."
Apesar deste rigor, é possível fazer uma prova severa do caso fortuito e da força maior {art. 1.527, inc. N).
Assim, nos exemplos de Pontes de Miranda - ter sido o animal
apanhado por um automóvel, derrubando alguém ao procurar livrar-se
o animal, foi apenas a causa intennediária do dano.
Não se daria o mesmo fato quando se devesse a susto, ou espanto
do animal, desabituado de encontro com automóveis, pois aí há responsabilidade do dono, que devia tomar os cuidados precisos, previsíveis como
são as conseqüências do seu descuido; o encontro de um urso por um cavalo, que se assusta, constitui força maior para escusar o acidente ocorrido com este, desde que esse cavalo não tenha o costume de encontrar
animais daquela espécie.
Se o cavalo pertence a um circo, onde vê ursos, não há escusas,
sob o fundamento de força maior; o susto do animal, em virtude de cataclismo, detenninando o acidente, legitima a invocação da escusa. ~ assim
para os outros casos, cumprindo observar que, intervindo a idéia de previsibilidade, perde o acidente o caráter de força maior.
O cuidado do dono do animal devia ter aumentado na proporção
do risco provável.
Por outro lado, o guardador se exonera se alguém vai à jaula, abre-a
e deixa que a fera se evada. Isenta-o de responsabilidade a imprudência
da vítima (cfr. art. 1.527, inc.III). Não se considera imprudente quem procure deter ou subjulgar um animal furioso ou em fuga (Metz, 6 de agosto
de 1881, in Aubry e Rau).
No mesmo caso está o da provocação de um animal por outro
(cfr. art. 1.527, inc. II). Se a provocação partiu de outro animal, a responsabilidade é de seu dono ou detentor, cuja falta de vigilância, de cuidado
preciso, deu azo a que ocorresse a provocação e o dano conseqüente. Mas
se não se sabe qual o animal que provocou?
Três soluções se preconizam na hipótese, diz Carvalho Santos:
a) cada parte propõe a sua ação; b) dividem-se os danos; c) não se cogita
de ação.
A primeira solução, devida a Planck, Lindekelmann e Leske, foi
a defendida por Pontes de Miranda, que, ato contínuo, refuta as duas últimas; "A verdadeira opinião é a primeira. A idéia de compensação não pode
vir antes, só durante a ação como eliminatória da ação, igualizaria abstrata
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e arbitrariamente os danos que podem ser desiguais e não concernirem apenas ao animal - irem, por exemplo, até outros animais, ou até pessoas.

Dano causado por causa inanimada
Para os danos causados por coisa inanimada as regras são mais
simples. A coisa inanimada é incapaz de causar dano por si só. Ela causa
dano como instrumento da vontade de alguém ou sob a ação das forças
da natureza. Nesta última hipótese está-se diante do caso fortuito c da
força maior, e assim sendo, a vítima tem de sofrer sozinha as conseqüencias:- não há responsabilidade de ninguém. (Veja-se Mühlenbruch, Doctrina
Pandectarum, § 451 e nota 1.)
Há casos, porém, em que uma pessoa pode tornar responsável
por atos ilícitos outra pessoa. Nesta matéria, o primeiro caso que se tem
de examinar é o do effusum et deiextum e o segundo é o do positum et
suspensum. Aquele se verifica quando alguém derrama líquido ou atira
objetos sólidos que prejudiquem o transeunte; este, quando alguém suspendeu numa casa objetos que possam cair. Este é um princípio geral reconhecido de todos, apesar de não ter sido clara e precisamente conhecido no Direito romano, que equiparava, de um lado, ao caso fortuito, a queda de uma
telha e, de outro, reputava em culpa o proprietário da jangada transportada pelas águas ou do muro que caía no terreno do vizinho.
"O direito moderno trata do assunto com muita amplitude. Na
lei brasileira, escreve Carvalho Santos, fala-se em ruína do edifício, expres. são evidentemente imprópria, porque a responsabilidade do proprietário
não se limita aos danos causados pela ruína do edifício, ou construção,
mas pelos que sejam causados por ela."
Torna-se um problema bem delicado a avaliação da responsabilidade em se tratando de objetos que não raras vezes caem de um edifício,
ou construção, uma vez que não é fácil descobrir-se· quem é o responsável
pela queda dos ditos objetos. Um exemplo: um objeto cai por causa de
uma intempérie. Ato contínuo pergunta-se quem o colocou tão mal. Quem
o colocou será culpado. Mas essa verificação é às vezes impossível.
No Direito romano, a actio de effusis et deiectis fora o procedimento com que se habilitava o lesado em conseqüência da projeção de corpos duros ou matérias líquidas dos edifícios para o exterior.
Tal ação foi substituída pela legis Aquiliae actio pela circunstância de
ser difícil, na maioria dos casos, a prova de quem fora o autor do dano. Foi
necessário aplicar-se a esses casos o conceito da responsabilidade indireta,
que imputa a responsabilidade ao morador, sobre todas as partes da coisa
que esteja sob sua imediata guarda. Assim, entram na classificação, o muro,
a casa, o escritório e, segundo alguns autores, até o veículo.
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Em relação ao veículo, dá-se uma analogia iuris, que tem muitas
razões de ser. São responsáveis então, aqueles que deixam cair um objeto
dentro de um navio, de um carro, de um avião. Mas o caso mais geral é o
do prédio. Como não se sabe quem foi, aplica-se a culpa indireta, e imputa-se imediatamente o dano ao morador, aquele que habita, e não ao dono
do prédio.
O artigo 1.529, do Código Civil, diz que aquele que habitar uma
casa, ou parte dela, responde pelo dano proveniente das coisas, que dela
caírem ou forem lançados em lugar indevido.
A imputação é feita, envolvendo a pergunta- quem mora no prédio.
Não interessa o título jurídico que o morador tenha- proprietário, possuidor, locatário ou simples detentor.
Abre-se exceção à regra para o empregado que guarda, por exemplo,
uma casa de veraneio. Na estação hibernal, geralmente, o dono não está
residindo nela, mas a responsabilidade permanece com o dono e não é imputável ao empregado.
A responsabilidade do morador é tal que, no conceito de muitos
autores, há uma verdadeira responsabilidade pelo risco.
Por outro lado, é justo que se exonere o morador, quando o dano
foi causado por pessoa que clandestinamente penetrou no prédio. Ainda
se exonera o morador, provando o caso fortuito, ex., o tremor de terra, a
grande tempestade ou qualquer fenômeno meteorológico imprevisível.
Se o granizo quebra a vidraça, e lança os pedaços de vidro na via pública,
causando dano a um transeunte, este a nada tem direito.
Estude-se agora um caso muito importante que é o da ruína de
edifícios. Este assunto mereceu sempre a proteção do direito, especialmente
no Direito romano, e nas épocas primitivas em geral, uma vez que não
havia naquela época a solidez que se nota nas construções urbanas hodiernas.
Há sobre os edifícios muitas normas de caráter administrativo,
penal e civil. Seria até muito interessante a criação de um direito predial,
tomando o edifício como centro de uma sistematização de normas. Na
história do Direito pátrio, há um precedente, que é o trabalho de Lobão
sobre as Casas.
O nosso direito admite a responsabilidade ex delicto, por causa
de um desabamento ou pelo fato de um prédio apresentar sinais de ruína iminente, como proteção contra o dano causado a terceiros. Admite-se, entretanto, que o dono do prédio se exonere, provando que a ruína não se deu por falta de reparos e cuidados. Outrossim, o dono só pode
se aperceber do perigo, quando este se torna patente, quando qualquer passante dele se aperceba. Se isso não acontece, não há diligência que possa prever.
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De maneira que, quando o fato é imperceptível ou interno, não
se pode pretender urna presunção de culpa tão alta.
O proprietário se exonera mediante a simples prova do contrário
(art. 1.528, do Código Civil).
Quando alguém se sente ameaçado por um perigo (damnum infectum), desde que este se mostre patente, pode caucionar o dano. O caucionamento do dano pede-se em ação própria, que é a ação cominatória. No
Direito romano acontecia que a tutela pelos danos produzidos pelas coisas
inanimadas era antes preventiva do que reparadora, antes indireta do que
direta, como se depreende da cautio damni infecti do Edito pretório de
positis et suspensis, da faculdade concedida ao proprietário lesado de reter como quem penhora coisa de outrem, que lhe tivesse causado dano
(Giorgi, op. cit. ).

Capítulo XL

MANDATO
Conceito e Elementos Essenciais -Mandato Geral e EspecialProcuração em Causa Própria.
Mandato é o contrato unilateral, pelo qual urna pessoa (mandante, constituinte, mandans ou dominus, dos romanistas, Auftraggeber dos
alemães), confere a uma outra (mandatário, procurador, mandatarius,
segundo os glosadores, Beauftragter dos alemães), poderes, com a incumbência de praticar um ou mais atos jurídicos, que criem para a primeira direitos
e obrigações ( cfr. Cód. Civil art. 1.288).
Como se vê, a característica principal desse contrato é essa incumbência para desempenhar um certo negócio, que o mandante confere ao
mandatário. Esta característica, como muito bem disse De Ruggiero, implica em que uma pessoa {representante), emitindo urna declaração de
vontade, dê vida a um negócio jurídico, que surge diretamente com referência a uma outra pessoa (representado), de modo que a primeira só no
interesse deste age, mas em seu nome próprio.
A representação é, portanto, a idéia suprema do mandato, além
de só a ele pertencer entre todas as espécies de contrato.
Cria-se para o mandatário uma obrigação de fazer, de praticar
atos jurídicos, não para si, mas para o mandante, mediante um título de
mandato ou procuração ( cf. art. 1.288, in fine).
De tudo isto, se conclui logo que o mandato compõe-se de dois
elementos essenciais: a) o primeiro deles é a prática de atos jurídicos; b)
o outro é o fato das obrigações e direitos recaírem sobre a pessoa do mandante, e não do mandatário, que pratica a incumbência.
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a) Graças à prática de atos jurídicos por parte do mandatário, diferencia-se o mandato do simples envio de núncio ou mensageiro.
O núncio não realiza uma declaração de vontade: é um simples
intermediário entre duas pessoas, é um mero instrumento mecânico. Se
se resolve comprar o objeto que está custodiado, e manda-se alguém como mensageiro transmitir essa vontade, esse mensageiro não é portador
de mandato, não realiza uma declaração de vontade. A sua intromissão
é apenas no ato de manifestar a vontade de outrem, com o caráter de
simples repetição.
No mandato, pelo contrário, é necessário que o mandatário pratique, ele próprio, o ato jurídico, manifestando sua própria vontade, modelando o próprio negócio.
b) O traço característico do mandato é a representação direta,
isto é, pode o mandatário agir em nome do mandante e representá-lo juridicamente, de tal forma que o mandatário obriga terceiros para com
o mandante e este para com terceiros, como se o próprio mandante estivesse atuando em pessoa: qui mandat ipse fecisse videtur.
O mandatário cria um vínculo jurídico para o mandante. Exprime-se
isso, normalmente, dizendo que o mandatário age em nome do mandante.
No direito pátrio, o que caracteriza o mandato, é que o mandatário deve preencher um ou mais atos jurídicos, em nome e como representante do mandante, por ter deste recebido poderes para tal representação
e para obrigá-lo em relação aos terceiros com quem contratar.
No mandato se tem a representação direta: o mandatário age em
nome do mandante. Uma coisa é agir em nome de outrem, e outra é agir
por conta de outrem. Neste último caso se tem a representação indireta,
significando que os atos que se praticam recaem sobre o próprio comitente. É o caso da comissão, em que o comissário trata de negócios por
conta do emitente, mas pode concluí-los em nome próprio e não em nome
de outrem, não liga os terceiros ao emitente, mas a si próprio.
O comissário compra em nome dele próprio, mas como está agindo
por sua conta, tem direito de transportar para o comitente as obrigações
contraídas por meio do ato jurídico distinto. E paga-se a ele aquilo que se
desembolsou por conta do comitente.
No mandato, o mecanismo é diferente. Se há mandato, se há representação direta ou própria, com um único ato o mandatário contrai um direito que passa, ipso fato, para o mandante.
Se há representação direta, cada uma das obrigações criadas são
transmitidas por atos distintos.
O mandato é a maneira de fazer-se a representação direta voluntária .
.b esta representação que distingue o instituto em estudo de todas aquelas fi.
guras que lhes são afins.
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Em primeiro lugar, difere da locação de serviço, porque não se tem
em vista a obtenção de serviços mediante uma certa remuneração ou renda
determinada, mas sim de atos de natureza forense ou jurídica.
No mandato o trabalho há de consistir na prática de a tos jurídicos,
ao passo que na locação de serviços se trata sempre de uma atividade técnica, de uma energia de trabalho a desenvolver, não de uma declaração de vontade que dê vida a relações jurídicas com terceiros. Se se dá a alguém a incumbência de realizar reformas em um prédio, está claro que não há mandato, mas locação de serviços, que entram na vasta categoria dos a tos lícitos de
conduta.
Pode ser que, ao lado da prática de atos materiais, se outorguem à
outrem poderes para praticar atos jurídicos, e aí se terá mandato ao lado de
atas de outra natureza. Por exemplo, se se dá a alguém o encargo de reformar uma casa e de vender os materiais desnecessários, findo o trabalho.
Quando o engenheiro está reformando a casa, se tem locação de serviço;
quando ele passar a vender os materiais que sobraram da execução do trabalho, se tem mandato.
Isto explica porque o Código Civil, ao definir o mandato diz que
opera-se o mandato, quando alguém recebe de outrem poderes, para, em
seu nome, praticar atos, ou administrar interesses.
No mandato, o principal serviço não é de ordem material; sua essência está na prática de atos jurídicos, por meio da representação direta, que o
distanciam de todos os outros contratos que a ele se assemelham como o
arrendamento, a comissão, o contrato estimatório (Trodelvertrag) e contrato de assinação (Anweisug). dos alemães.*
A concepção romana do mandato foi completamente distinta da que
oferece o instituto nos tempos modernos. Repugnava ao espírito do Direito
romano a idéia de que uma pessoa pudesse agir em nome de outra.
De maneira que, ainda mesmo até a época clássica, o mandato criava
apenas representação direta ou imprópria, e não direta, como hoje é conceituado. Não era permitido, nos primeiros tempos, a ninguém representar outrem nos atas, exceto os tutores e curadores.
O pater familias utilizava-se do filius familias e do servus, na prática
dos a tos dessa natureza, mas esses eram verdadeiros núncios do pater, e não
seus representantes.
A dificuldade era a de responsabilizar o pater pelas obrigações contraídas por aqueles, dificuldade essa que era separada pela prática das ações
adjetivas.

Veja-se Heinrich Dernburg, Das bürgerliche Recht, II. Abt., II, § 348, p. 512 e
segs., Halle, 1901.
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Mais tarde admitiu-se que alguém pudesse ser procurador (curare
pro) de ou trem.
O mandato era uma obrigação individual e era concedido, como a sociedade, a pessoa amiga (intuitu personae). Decorria da confiança, da amizade, simbolizada no aperto de mão manus datio (nam originem ex officio
atque amicitia trahit), como diz Paulo e a religião estigmatizava com a infâmia e a ignorância a quem faltasse com esse serviço amigo(§ 2 Inst., de poena
tenere relig). O caráter do mandato era o de um negócio a título gratuito.
O mandatário, aquele que recebia a incumbência do mandato, não podia cobrar ao mandante dinheiro pelos serviços prestados, mandatum nisi gratuitum nullum est. Gaio dá exemplo dele ao encarregarmos alguém para lavar
a nossa roupa de graça.
O mandato se apresentava como uma locação de serviço gratuito.
Entre ele e a locação de serviços se estabelecia uma relação paralela, igual
à que existe atualmente entre a locação e o comodato: um é a forma gratuita do outro.
Foi o direito imperial que admitiu a retribuição ao advogado, não
com a denominação comum de pagamento (merces) mas com outra mais elevada, honorarium.
Não obstante, o traço predominante do mandato romano foi a gratuidade. O mesmo princípio domina no B.G.B. (Veja-se o seu § 662). Nas
anotações de Schneider e Fischer lê-se que, em matéria do mandato, a gratuidade é essencial, die Unentgeltlichkeit ist wesentlich.
Este caráter de negócio a título gratuito não foi rigorosamente conservado pelo Direito moderno. O mandato não perde a sua feição por ser
salariado. Pode-se afirmar que hoje em dia a gratuidade, sendo da natureza
do contrato em estudo, não é, todavia, de sua essência, como era no Direito
romano.
Conservaram-se, entretanto, outros elementos que já dominaram o
Direito romano, a fiducia do mandante e a benevolentia do mandatário.
Aquela compara-se à confiança que o depositante tem no depositário, esta
diz respeito ao desejo de colaboração nutrido pelo mandatário para com o
mandante, para uma atividade civil ou mercantil.
A importância desses dois elementos é enorme. Daí uma primeira regra: o mandato, a qualquer época, pode ser revogado pelo mandante ou
renunciado pelo mandatário (art. 1.316, I), salvo nos casos previstos por lei
(art. 1.317, incisos I a III, do Cód. Civil).
O desaparecimento da afectio é, geralmente, a causa disso.
Se o mandante perde a confiança no mandatário, pode revogar este
contrato, desaparecendo, ato contínuo, toda relação entre eles. Da mesma
forma pode o mandatário renunciar o mandato em favor de seu constituinte,
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sendo apenas obrigado a indenizá-lo no caso dessa renúncia ser intempestiva
(art. 1320).
Os vícios de erro, dolo, violência e simulação podem, sem dúvida alguma, ser invocados, para anular o mandato como no caso geral de todos os
contratos (C. de Mendonça).
Obrigações do mandante para com o mandatário podem existir, mas
não é da regra, por isso que o mandato é um contrato unilateral. Assim acontecendo, transformar-se-á o mandato em bilateral imperfeito. Ele o é geralmente quando se trata de um mandato oneroso ou comercial, em que o
mandante ficará obrigado a remunerar o mandátario. A generalidade dos códigos proclama que, em regra, o mandato é gratuito, salvo convenção em
contrário (Códs. civis alem., § 662, italiano, art. 1.739, francês, art. 1.986,
fed. das Obrigs. § 392 al. 2).
Quanto à capacidade, exige-se do mandante a de agir (art.
1.289). Em relação ao mandatário, as exigências são menores, pois bem
pode ser um malor de dezesseis e menor de vinte e um anos não emancipado
(arts. 1.298 e 1.323, I), que seja naturalmente capaz. Mas o mandante não
tem ação contra ele, senão de confonnidade com as regras gerais aplicáveis
às obrigações contraídas por menores ( art. 99, n9 1). O maior de 16 anos e
menor de 21 pode desempenhar mandato mercantil, não obstante o artigo
129, I, do Código Comercial (C. de Mendonça, Tr. de Dir. Comercial, 69,
2~ parte, p. 233). A mulher casada pode aceitar mandato sem autorização
do marido (art. 1.299).
Quanto à fonna, diz o artigo 1.290, o mandato pode ser expresso ou
tácito, verbal ou escrito.
O mandato tácito resulta do começo de execução (art. 1.292), mediante circunstâncias que, clara e seguramente, levam à conclusão de tal intenção. No mandato expresso a lei não é muito rigorosa e concede uma certa liberdade de forma, salvo quando se trata de compra de imóveis ou da prática
de qualquer ato jurídico a que a lei exige a fonna esc ri ta ( art. 1.291 ). Nestes
casos o mandato tem de ser dado por escrito.
O instrumento do mandato é a procuração que desempenha um papel muito importante. O outorgado ou mandatário é aquele que recebe a
procuração, devendo exercê-la dentro dos limites de seu poder (arts. 1.297,
1.305, in fine e 1.296). Outorgante ou mandante é quem outorga a procuração.
Mandato geral e especial. - Quanto à extinção dos poderes conferidos ao mandatário, o mandato será geral ou especial (art. 1.294). Mandato
geral é o que abrange todos os negócios do mandante. Mandato especial,
quando é limitado ao desempenho de um negócio ou circunscrito a um determinado número de negócios.
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Nada impede que existam duas ou mais procurações especiais, desde
que elas não se interfiram mutuamente. Quando se diz que o mandato foi
conferido em termos genéricos, termos que se caracterizam por sua grande generalidade, o mandato não vai além dos simples atos de administração (art.
1.295). Para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos,
que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos (art. 1.295, § 1Çl do Cód. Civil).
Procuração'em causa própria.- Existe uma outra espécie de mandato
denominado procuração em causa própria (in rem suam), que tem por objetivo o interesse do mandatário.

Capítulo XLI

OBRIGAÇÕES DO MANDANTE E DO MANDATÁRIO

Obrigações do Mandante e do Mandatário - Prestação de
Contas- Extinção- Mandato Judicial
Em primeiro lugar, estudem-se as obrigações do mandatário, por isso
que, sendo o mandato um contrato unilateral, as obrigações principais dizem
respeito ao mandatário e não ao mandante.
I - A primeira e fundamental obrigação do mandatário é a de cumprir o objeto do mandato, responsabilizando-se pessoalmente pelos prejuízos
decorrentes da culpa concreta, o que vale dizer, empregando apenas sua diligência habitual, e não a do bonus pater familias (art. 1.300, in principio).
II - D-eve-se manter dentro dos limites de seus poderes sob pena de
responder pelos prejuízos decorrentes do excesso de mandato ou da culpa daquele a quem substabelecer, sem poderes para isso (art. 1.300, infine). O§
19, do art. 1.300, do Código Civil, determina que se, não obstante proibição
do mandante, o mandatário se fizer substituir na execução do mandato, responderá ao seu constituinte pelos prejuízos ocorridos sob a gerência do
substituto, embora provenientes de caso fortuito, salvo provando que o caso
teria sobrevindo, ainda que não tivesse havido substabelecimento.
III - Salvo o caso em que as qualidades' técnicas ou pessoais do mandatário tenham sido tomadas pelo mandante em tal consideração que não se
admitam substituições por parte de outras pessoas, pode o mandatário fazerse substituir por um terceiro. Mas responde pessoalmente pelo substituto,
quando este seja notoriamente incapaz ou insolvente (art. 1.300, § 29, do
Cód. Civil).
N - Prestar suas contas, assim que forem pedidas pelo mandante,
transferindo para o patrimônio deste todas as vantagens provenientes do
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mandato, ainda as não visadas por ocasião da formação do contrato (art.
1.301). Se se aproveitou, em nome próprio, de somas recebidas para o mandante, essas somas vencem juros em favor do outorgante (art. 1.303).
Vistas as obrigações principais do mandatário, passe-se às obrigações
eventuais do mandante.
I - Sabe-se que, segundo seu conteúdo jurídico, o mandato pode ser
civil ou comercial, sendo o civil presumido gratuito e o comercial oneroso.
Quando se trata de um mandato mercantil ou de um civil remunerado, a
primeira obrigação do mandante é a de pagar a remuneração convencional
(art. 1.310, in initio).
II - O mandante deve reembolsar o mandatário das antecipações
e despesas que tenha feito em virtude da execução do mandato (art. 1.31 O,
in fine). O mandatário .tem sobre o objeto direito de retenção, até se reembolsar do que no desempenho do encargo, despendeu (art. 1.315).
III - O mandante é obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo mandatário, na conformidade do mandato conferido, e adiantar a
importância das despesas necessárias à execução, dele, quando o mandatário
lho pedir (art. 1.309).
Extinção do Mandato. - I - A maneira por excelência pela qual termina o mandato é a revogação da procuração chamada também recesso (art.
1.316, I, in principio). Uma vez que a relação tem lugar em razão da confiança
que o mandante deposita no mandatário, desde que desapareça essa fidúcia,
que é a alma do contrato, entende-se que aquele possa fazer cessar o mandato mediante rescisão unilateral. Tem-se aí exemplo de revogação de um ato
jurídico bilateral em virtude da função econômica que o mandato preenche.
A revogação deve ser notificada ao mandatário e aos terceiros, para
que com ele não negociem (art. 1.318).
Para fazer chegar a notificação ao conhecimento de terceiros passa-se
por um processo muito trabalhoso.
II - O mandato extingue-se também pela renúncia do mandatário
(art. 1.316, I, in fine), que deve ser notificada ao mandante. Se este for prejudicado pela sua inoportunidade, ou pela falta de tempo, afunde prover à
substituição do procurador, diz o art. 1.320, salvo se este provar que não
poderia continuar no mandato sem prejuízo considerável.
III - A nomeação de novo mandatário. A nomeação de um novo
mandatário destrói o mandato anterior, desde que ele seja destinado para
um mesmo negócio. O mandato geral não revoga especial, nem este àquele.
IV - A morte. Dado o caráter personalíssirno de que ~.e reveste a relação, resulta que ela se dissolva pela morte do mandatário, ou do mandante,
nam mandatum solvitur morte (D, 17, 1, fr, 26 pr; art. 1.316, II, inprindpio
do cód. civil).
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V - Em virtude da incapacidade superveniente (art. 1.316, III), ou
interdição de uma das partes (art. 1.316, II infine).
VI- Pelo esgotamento do prazo do mandato (art. 1.316, IV, in principio).
VII -Finalmente, no caso de conclusão do negócio (art. 1.316, IV,
ínfine).
Ao lado desses casos de extinção do mandato, há os de irrevogabilidade do mandato, que são admitidos pelo art. 1.317, e seguintes, do Código
Civil Brasileiro.
I - É irrevogável o mandato, quando se tiver convencionado que o
mandante não possa revogá-lo (art. 1.317, I, in principio). Trata-se aqui de
uma cláusula contratual, pois sabe-se que, pela sua índole, o mandato pode
ser revogado a qualquer momento pelo mandante, como o depósito pelo depositante. Mas, quando o mandato está sob cláusula de irrevogabilidade, se o
mandante quiser revogar os poderes conferidos a seu representante, ficará sujeito ao pagamento de perdas e danos.
II - No caso mencionado pelo n9 II, diz Clovis Bevilaqua, a irrevogabilidade resulta não do mandato propriamente, mas do contrato bilateral de
que o mandato é condição, ou do interesse de terceiro. No mandato para pagamento de uma dívida, é o intere~se daquele em favor de quem é expedida
a ordem, que impede a revogação. b mandato, então, é simplesmente o modo de efetuar o pagamento~
III - Quando conferido ao sócio, como administrador ou liquidante
da sociedade, por disposição do contrato social, salvo se diversamente se dispuser nos estatutos, ou em texto especial de lei (art. 1.317, III; C. de Mendonça, Tratado, VI, 29 n9 880).
IV - No caso da procuração in rem suam (em causa própria), que é
aquela em que o mandatário tem por fim o próprio interesse. No Direito romano, a cláusula in rem suam tinha por fmalidade efetuar a cessão, em virtude do princípio da intransmissibilidade das obrigações. "Aquele a quem se
queira transmitir o crédito era nomeado procurador na lide, com autorização de reter para si a soma obtida" (Derrburg, Pandekten, II § 4 7). Ele recebia procuração * * dominium litis; era um cessionário da ação. Hoje não há
necessidade desse recurso desviado, pois a cessão de créditos opera-se segundo o disposto nos artigos 1.605 a 1.075, e em parte alguma permite o Código
que se substitua a cessão pela procuração em causa própria.

Cód. Civil Comentado, vol. V, esc. ao art. 1.317, 3~ ed., Rio de Janeiro, 1934.

Para acionar e fazendo seu o interesse do mandato.
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É, pois, diz Beviláqua, indubitável que a procuração em causa própria não importa cessão de créditos, e muito menos, é título hábil para transferir direitos reais.
O caráter especial, que lhe reconhece o Código, é o da irrevogabilidade, porque, embora em nome do mandante, o mandatário gere os se~s próprios interesses.
Mandato judicial. - Mandato judicial é o conferido a um profissional
(advogado, solicitador), mediante escritura ou instrumento particular, com
reconhecimento da letra e firma do constituinte (mandante), para aquele
procurar, em juízo, em favor deste (art. 1.324).
Um estudo mais completo desse mandato será feito em outra parte
do curso.*

Esse estudo não se realizou, talvez pretendendo referir-se ao Processo Civil.
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