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CAPÍTULO I 

PLANO DA TESE 

 

 

 

O plano desta tese consiste na elaboração de um modelo dogmático delineado 

pela relação de um regime jurídico convencionalmente designado, na ciência do direito 

privado, pela expressão “numerus clausus dos direitos reais” com a conformação da 

autonomia no tipo contratual predisposto para a regulação autônomo-privada do poder de 

dispor sobre os direitos subjetivos patrimoniais privados, isto é, o contrato de disposição. 

 

Esse modelo dogmático disciplina o seguinte problema típico: qual a eficácia 

de uma cláusula contratual mediante a qual sejam estipuladas proibições ou quaisquer 

outras restrições a uma transmissão subseqüente de um determinado direito subjetivo 

patrimonial? Quais os efeitos do contrato subseqüente, celebrado em contrariedade a essa 

cláusula? A segunda transmissão não opera ou há, simplesmente, dever de indenizar pelo 

incumprimento de uma obrigação de não-fazer? Quais os efeitos do conhecimento positivo 

dessa cláusula pelo segundo adquirente? De que maneira a eficiência das execuções 

judiciais, individuais ou concursais, é afetada por uma tal cláusula contratual? A quem 

pertence um direito subjetivo patrimonial desse modo “gravado”? 

 

Identificam-se, no direito positivo, inúmeros exemplos dessas cláusulas 

contratuais cujo conteúdo, legalmente típico, remete, dogmaticamente, a esses 

questionamentos. Permite-se a estipulação contratual de restrições à transmissão de (i) 

ações ordinárias, em razão da nacionalidade do adquirente (art. 16, II, Lei 6.404/76); (ii) 

patentes e marcas, em razão de “direitos de exclusividade” (arts. 59, I e II c.c. 60, 121, 136, 
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I e II c.c. 137, 211 Lei 9.279/96); (iii) bens móveis e imóveis, em razão de 

inalienabilidades, impenhorabilidades e incomunicabilidades, definidas no testamento (art. 

1.848 CC); (iv) créditos, em razão de convenção de incedibilidade (art. 286 CC); (v) todos 

os direitos subjetivos patrimoniais, em razão da constituição, sobre eles, de direitos 

subjetivos reais (limitados), os impropriamente chamados direitos reais sobre coisa alheia 

(iura in re aliena)1. Sim, porque o poder de dispor do nu-proprietário é relativamente 

ineficaz em relação ao usufrutuário; “passa-se o mesmo com os direitos reais de garantia, 

que cortam o direito de alienar [sic] eficazmente contra os titulares deles”2. 

 

É desse ponto muito específico da eficácia da constituição contratual de 

direitos subjetivos reais que emergem os fundamentos para um regime de numerus clausus 

dessa mesma constituição. Olvidou-se o pensamento jurídico, todavia, daquelas outras 

modalidades por meio das quais os contratantes podem conseguir a mesma eficácia: toda 

regulação autônomo-privada do poder de dispor – isto é, todas as transmissões, translativas 

ou constitutivas, de direitos subjetivos patrimoniais – remete a esse impacto gravíssimo nas 

transmissões ulteriores desses mesmos direitos, causadas sejam por contratos 

subseqüentes, sejam por execuções judiciais, individuais ou concursais. Quanto mais se 

deflagram os riscos de regulação jurídico-negocial da capacidade jurídica alheia, de 

frustração das medidas judiciais constritivas do patrimônio, de uma desuniformidade dos 

modos de pertinência ou titularidade, mais é indispensável um numerus clausus dos 

contratos que constituem direitos subjetivos reais. Quanto mais outros direitos subjetivos 

patrimoniais se apresentam no tráfico jurídico, mais é indispensável um numerus clausus 

dos contratos que, de qualquer forma, regulam o poder de dispor sobre eles. Foi-se o tempo 

em que os direitos subjetivos reais dominavam aquele tráfico; mas algumas das técnicas 

voltadas à disciplina de sua constituição, sedimentadas no direito positivo, nunca foram tão 

adequadas para o regime de restrições contratuais ao poder de dispor sobre outras posições 

jurídicas subjetivas patrimoniais. 

 

É essa a relação entre numerus clausus dos direitos reais e autonomia nos 

contratos de disposição: a conformação dessa última nada mais é que o redimensionamento 

                                                 
1  Se a lei admite, expressamente, prédios dominantes e prédios servientes de propriedade de um mesmo 

sujeito de direito (art. 1.389 CC) – além de outras situações teórica e praticamente possíveis – a 
terminologia “direitos reais sobre coisa alheia” será, desde logo, evitada, porque os direitos subjetivos 
reais limitados podem recair sobre coisa própria (cf. F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito 
privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.61-2, v.11). 

2  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.39, v.5. 
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do modelo do direito das coisas para a preservação de algumas das principais estruturas do 

ordenamento jurídico. De maneira que se afirma um numerus clausus não mais apenas dos 

(contratos de disposição de) direitos subjetivos reais, mas dos contratos de disposição, e 

ponto final: “existe um numerus clausus de negócios jurídicos de disposição”3. 

 

O que justifica esse regime – tratado com tanta naturalidade em qualquer 

capítulo de manual de direito civil ou comentário aos códigos civis; afirmado, com mais ou 

menos intensidade, em todos os ordenamentos jurídicos contemporâneos – e o que resulta, 

lógica e historicamente, nessa nova dimensão sustentada por esta tese, é a primeira etapa 

do plano. Observando a inconsistência ou a insuficiência dos fundamentos 

tradicionalmente apontados, propõe-se uma redefinição estrutural do regime de numerus 

clausus, orientando-o em conformidade com a categoria do contrato de disposição. A 

segunda etapa do plano desta tese é, por isso, a organização sistemática dessa última 

categoria, a partir de uma dogmática do direito positivo. A terceira e última etapa, enfim, 

confronta o regime de autonomia limitada no tipo do contrato de disposição, quer dizer, o 

regime de numerus clausus dos contratos de disposição, especialmente dos contratos de 

disposição de direitos subjetivos reais, com concretas operações de mercado, colhidas da 

jurisprudência, que aparentemente o excepcionam. 

 

Trata-se, essencialmente, de um trabalho de dogmática jurídica, na exata 

medida em que busca oferecer pautas estáveis para a elaboração jurídica e, assim, municiar 

o pensamento jurídico de um aparato tecnológico satisfatório ao cumprimento adequado de 

sua alta função nas sociedades democráticas, qual seja, a decidibilidade dos conflitos de 

interesses econômico-sociais equilibrada nos quadros de um sistema prévio, transparente e 

positivo. 

 

§ 1º DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

“Quer-se pouco compreender como o contrato, se há de ter uma eficácia 

exclusivamente pessoal [sic], é insuficiente para a tutela da circulação. As necessidades 

dessa última exigem que ao donatário, ao comprador, ao locatário, ao sócio, ao cessionário 

seja garantido o gozo dos bens, nos limites do contrato; ora, se diante das moléstias ou das 

                                                 
3  W. FLUME. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft. 3. ed. Berlin: Springer, 

1979, p.144. 
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resistências de terceiros, cada um daqueles não pudesse senão se voltar ao seu contratante a 

fim de que ele as fizesse cessar ou, se não o conseguisse, ressarcisse-lhe o dano, e, 

eventualmente, o contrato se resolvesse, aquelas necessidades seriam em grande parte 

insatisfeitas”. 

 

Dessa advertência do gênio de F. CARNELUTTI4, é razoável inferir que, nas 

múltiplas relações de intercâmbio de bens econômicos de que participam, e para cuja 

modelagem tenham optado por técnicas jurídicas de provimento desses mesmos bens5, os 

agentes privados invariavelmente almejam extrapolar os limites ético-jurídicos da 

contratualidade6. É dizer, se existe um princípio nos ordenamentos jurídicos 

contemporâneos, segundo o qual as pessoas afetadas pelos efeitos dos negócios jurídicos 

têm de haver colaborado na sua formação7 – daí as idéias de autonomia privada e de 

contrato8 –, os interesses econômico-sociais típicos, em sede de circulação, impõem, as 

mais das vezes, que também terceiros – isto é, pessoas que não tomaram parte na formação 

daqueles mesmos negócios – estejam, de alguma forma, vinculados pelos efeitos negociais, 

e que seus próprios interesses submetam-se igualmente a tais efeitos. M. WEBER também 

o assinalou: “Como regra geral [sic], os negócios jurídicos incluem um poder de os 

contratantes acometerem até mesmo terceiros”9. 

 

Uma das mais representativas modalidades de tutela jurídica dessa exigência de 

heteronomia privada é a transmissão contratual das posições jurídicas subjetivas 

patrimoniais disponíveis, sejam obrigacionais, sejam reais. Na medida em que se 

                                                 
4  Teoria giuridica della circolazione. Padova: CEDAM, 1933, p.46. 
5  V. § 3o, tít. 7, infra. 
6  Cf. F. BYDLINSKI. Privatautonomie und objektive Grundlagen des verpflichtenden Rechtsgeschäftes. 

Wien: Springer, 1967, p.66-70; O. BEHRENDS. Die rechtsethischen Grundlagen des Privatrechts. In: 
F. BYDLINSKI, T. MAYER-MALY (hrsg.). Die ethischen Grundlagen des Privatrechts. Wien: 
Springer, 1994, p.1-33. 

7  W. FLUME. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft. 3. ed. Berlin: Springer, 
1979, p.136-7. Boa parte das citações dessa obra está apoiada na versão espanhola: W. FLUME. El 
negocio jurídico. Trad. de J. M. Miquel González e E. Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del 
Notariado, 1998. 

8  “O princípio da autonomia privada não confere nenhuma legitimação para atuar autarquicamente para 
outros. Entretanto, como regra geral, por uma relação jurídica, várias pessoas ficam vinculadas. Por 
isso, a configuração autônoma de relações jurídicas necessita, por regra geral, da colaboração de várias 
pessoas, concretamente daquelas que se vinculam pela relação jurídica. A idéia de contrato é que o 
acordado contratualmente tem validez porque os contratantes, cada um em uso de sua 
autodeterminação, estipularam o que deve ser direito (...). Com toda segurança, é certo que, no contrato, 
os interesses opostos se garantem reciprocamente pelos contratantes” (W. FLUME. Allgemeiner Teil 
des bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft. 3. ed. Berlin: Springer, 1979, p.7). 

9  Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Trad. de G. Roth e C. Wittich (coords.). 
Berkeley: University of California, 1978, p.684, v.2. 
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reconhece, por princípio, a precedência do titular – ou proprietário, em sentido 

amplíssimo10 – da posição jurídica subjetiva patrimonial disponível sobre quaisquer outros 

títulos que, direta ou indiretamente, refiram-se à mesma posição (nemo plus iuris 

transferre potest quam habet ipse11; nemo dat quod non habet12), uma clássica – embora 

não única – técnica de submissão de interesses econômico-sociais de terceiros a interesses 

econômico-sociais dos contratantes é o tipo de contrato cujo objeto consista na transmissão 

das posições jurídicas subjetivas patrimoniais disponíveis; isto é, na perda, total ou parcial, 

de uma posição jurídica subjetiva patrimonial disponível, obrigacional ou real, pelo antigo 

titular e a correlata aquisição, correspondentemente total ou parcial, da mesma posição 

pelo novo titular. Esse tipo de contrato é o contrato de disposição13. 

 

Nenhum outro tipo de contrato implica alteração da titularidade das posições 

jurídicas subjetivas patrimoniais disponíveis. Mediante a celebração de contratos 

obrigacionais, transferem-se bens econômicos, mas as posições jurídicas subjetivas 

patrimoniais disponíveis sobre esses bens não se transmitem14. O status de atribuição 

preexistente, no mundo do direito, permanece absolutamente intocado. 

 

Se assim é, quem quer que decida tornar-se titular de uma posição jurídica 

subjetiva patrimonial disponível cuja transmissão ou cujo exercício tenham sido 

meramente prometidos, ainda que positivamente saiba dessa promessa, poderá adquiri-la e, 

mais do que isso, poderá, ao menos em princípio, subjugar os interesses econômico-sociais 

do credor da promessa a seus próprios interesses15. Pois o credor não é titular da 

preexistente posição jurídica subjetiva patrimonial disponível transmitida. Por meio do 

                                                 
10  V. § 3º, tít. 6, infra. 
11  Cf. F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.26, v.5. 
12  Cf. I. TOSI. Acte translatif et titularité des droits. Paris: LGDJ, 2006, p.17. 
13  V. cap. III, infra. 
14  Visando à harmonia terminológica, estipula-se que transferência consiste no deslocamento de bens 

econômicos que se opera no mundo dos fatos, tal como a transferência da posse, a transferência de 
energias e forças humanas pelo desempenho de comportamentos etc; transmissão, no deslocamento de 
posições jurídicas subjetivas patrimoniais disponíveis, o que supõe mudança de titularidade e, por 
conseqüência, perda e, correlatamente, aquisição de posições jurídicas subjetivas patrimoniais 
disponíveis, obrigacionais ou reais, simples ou complexas, ativas ou passivas. Transmissão é gênero de 
que são espécies as figuras da cessão, da alienação, da sub-rogação pessoal, da sucessão, dentre outras, 
que podem apresentar, entre si, e no pormenor, diferenças sutis, nem sempre tratadas coerentemente no 
direito positivo. Cf. J. M. ANTUNES VARELA. Direito das obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 1978, 
p.300-1 e 303-5, v.2; v. § 9º, infra. 

15  L. ENNECCERUS, H. C. NIPPERDEY. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. 15. ed. Tübingen: J. 
C. B. Mohr, 1960, p.891-2, v.2; A. TUHR. Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. 
Leipzig: Duncker & Humblot, 1957, p.369-70, v.2, t.1; K. H. SCHWAB, H. PRÜTTING. Sachenrecht. 
32. ed. München: C. H. Beck, 2006, p.1. 
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contrato obrigacional, ele se tornou titular de uma posição jurídica subjetiva patrimonial 

ativa original – o crédito – que lhe confere pretensão à transmissão ou ao exercício de fato 

da posição jurídica subjetiva patrimonial disponível preexistente. Não se lhe conferiu a 

própria posição jurídica subjetiva patrimonial disponível preexistente ou o seu próprio 

exercício. Ele não é, ao menos ainda, proprietário (em sentido amplíssimo); ele não é, ao 

menos ainda, titular da posição jurídica subjetiva patrimonial disponível na qual seus 

interesses econômico-sociais recaem. Não houve transmissão. A eficácia jurídica é 

bastante outra. Da mesma maneira, quem quer que decida precaver-se da transmissão, 

contratual ou não, de uma posição jurídica subjetiva patrimonial disponível, de modo a 

preferir nessa mesma virtual e ulterior transmissão, deve, o quanto antes, adquirir essa 

mesma posição, total ou parcialmente. Todos os adquirentes posteriores, ou porque 

“adquiriram” a non domino, ou porque não a adquiriram plenamente, terão seus interesses 

econômico-sociais preteridos em favor do primeiro adquirente. 

 

Não só os terceiros-adquirentes são terceiros potencialmente afetados pela 

celebração de contratos de disposição. En fait des meubles la possession vaut tître16. Em 

razão dessa regra, reconhecida com maior ou menor amplitude pela maior parte dos 

ordenamentos jurídicos contemporâneos, os próprios titulares – e, por conseqüência, seus 

respectivos credores – podem ter seus interesses econômico-sociais preteridos em favor da 

parte de contratos de disposição que figura na posição de adquirente. Nas situações de 

cisão entre titularidade e posse direta de bens móveis, é a vez do titular se submeter a 

manifestações de heteronomia privada, perdendo seu posto independentemente de sua 

colaboração na formação do contrato de disposição que tem por objeto a transmissão de 

sua própria posição jurídica subjetiva patrimonial. 

 

Por isso, não é despropositado afirmar que repousa sobre as transmissões 

contratuais, translativas ou constitutivas17, um verdadeiro interesse público. Não no sentido 

de um interesse do estado, conquanto, não raro, essas transmissões, tomadas como suporte 

fático de normas jurídicas tributárias, também lhe toquem. No sentido, todavia, de que 

essas mesmas transmissões, embora causadas pelo consentimento jurídico-negocial 

declarado de agentes privados determinados, acometem potencialmente os interesses 

econômico-sociais de um conglomerado indeterminado de outros agentes. Paralelamente à 

                                                 
16  Art. 2279 Code Civil. 
17  V. § 9o, infra. 
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sua fase de autonomia privada, no plano da existência, há outra, de heteronomia privada, 

no plano da eficácia. Quer dizer, os contratos de disposição, apesar de seguirem algumas 

das mesmas regras de formação de todo e qualquer outro contrato, constituem efeitos 

jurídicos, ao menos potencialmente, para além de suas partes. 

 

Não por acaso, destarte, a irradiação dos efeitos jurídicos dos contratos de 

disposição – isto é, a própria transmissão – subordina-se sempre a uma divulgação, a uma 

notoriedade (Offenkundigkeit)18. No dizer de F. CARNELUTTI, a um “indice della 

circolazione”: “não basta, para o contrato, ser, precisa também parecer”19. A fim de tutelar 

aquele interesse público, as transmissões contratuais, translativas ou constitutivas, das 

posições jurídicas subjetivas patrimoniais disponíveis nunca se operam sem a observância 

de alguma “forma” de publicidade, isto é, um procedimento pelo qual o contrato de 

disposição se identifique, ademais, como um evento fático exterior e visualmente 

apreensível20. Esse procedimento pode ser a simples tomada-entrega da posse, isto é, a 

tradição, em sentido estritíssimo, ou ficta (CC, arts. 904, 910, § 2º, 1.226, 1.267, caput e 

parágrafo único). Por vezes, o registro de um documento (CC, arts. 221, 922, 1.003, 1.057, 

parágrafo único c.c. 999, parágrafo único, 1.227, 1.432, 1.438, 1.448, 1.452, 1.462; Lei 

9.279/96, arts. 59, I e II c.c. 60, 121, 136, I e II c.c. 137, 211). Ou ainda, a simples 

instrumentação do contrato, solene (Lei 6.404/76, arts. 31, parágrafo primeiro, e 35, 

parágrafo primeiro) ou meramente especial (CC, art. 288; Lei 9.610/98, art. 50)21. Enfim, a 

notificação dos interessados (CC, art. 290). 

 

A publicidade é, destarte, fator de eficácia – ora simples, ora relativa22 – dos 

contratos de disposição. Não há transmissão contratual, translativa ou constitutiva, das 

posições jurídicas subjetivas patrimoniais disponíveis sem publicidade. Isso não é apenas 

um princípio do direito das coisas (CC, arts. 1.196 a 1.510). Núcleo da ordem jurídica da 

circulação econômica, isto é, do direito patrimonial privado, uma organização jurídica da 

atribuição dos bens econômicos extravasa o livro III da parte especial do CC23, muito 

                                                 
18  K. H. SCHWAB, H. PRÜTTING. Sachenrecht. 32. ed. München: C. H. Beck, 2006, p.14; H. 

WESTERMANN et alii. Sachenrecht: Ein Lehrbuch. 7. ed. Heidelberg: C. F. Müller, 1998, p.18-9. 
19  Teoria giuridica della circolazione. Padova: CEDAM, 1933, p.62 (grifos no original). 
20  F. BAUR, J. F. BAUR, R. STÜRNER. Sachenrecht. 17. ed. München: C. H. Beck, 1999, p.31-2. 
21  Observe-se que se trata de forma do negócio jurídico como fator de eficácia, e não como o requisito de 

validade disciplinado nos arts. 104, III, e 166, IV e V, CC. 
22  Cf. A. JUNQUEIRA DE AZEVEDO. Negócio jurídico: Existência, validade e eficácia. 4. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2002, p.52-8. 
23  Cf. H. WESTERMANN et alii. Sachenrecht: Ein Lehrbuch. 7. ed. Heidelberg: C. F. Müller, 1998, p.8. 
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embora seja nele que se concentram as regras que disciplinam paradigmaticamente o 

fenômeno jurídico da atribuição patrimonial por transmissão2425. 

 

Apenas a publicidade, entrementes, não seria eficiente para eqüiponderar a 

exposição à heteronomia privada que sofrem os interesses econômico-sociais de terceiros 

em razão da permissão legal de celebração de contratos de disposição. Na publicidade, há 

muitas falhas. 

 

De um lado, há as deficiências dos procedimentos de publicidade, e a 

transferência da posse é, disso, o exemplo mais representativo.  Com efeito, abundam os 

casos de possuidores que não são, simultaneamente, titulares da propriedade da coisa 

possuída; e, muitas vezes, sequer têm um título para a sua posse. Como o direito positivo 

só cum granu salis26 incorporou a regra en fait des meubles la possession vaut tître (art. 

1.268, segunda parte, CC), não existe grande segurança em se contratar com o possuidor, 

se o fim é o de adquirir posições jurídicas subjetivas reais, a não ser nesses últimos e 

naqueles casos em que a lei determina o registro do instrumento contratual que embasa a 

transferência da posse, e esse último não tenha sido efetuado por quem tem o respectivo 

ônus (arts. 522, 1.361, § 1º, 1.432, 1.438, 1.448, 1.462 CC). Aliás, o registro serve, nesses 

casos, como contrapeso à aparência de titularidade que é gerada pela posse, mas não há 

uma regra geral que determine o registro do instrumento contratual em todos os casos de 

cisão entre titularidade e posse direta. Exemplos emblemáticos são as situações de 

flagrante insegurança daquele que “adquire” – fora da hipótese do art. 1.268, segunda 

parte, CC – de possuidor direto usufrutuário ou usuário de coisas móveis, ou do 

comodatário ou do depositário. “Adquire” a non domino e sem nenhuma tutela legal, senão 

o remédio do art. 389 CC, se houver, e na medida em que o permitir, o negócio jurídico 

basal (obrigacional). 

 

                                                 
24  V. cap. III, esp. § 9º, infra.  
25  Expressiva, nesse sentido, a análise de T. ASCARELLI, para quem a regulação dos títulos de crédito é 

resultante de um processo de assimilação da disciplina do direito das coisas, já que, naquela matéria, 
“[o] direito acaba por ficar plenamente objetivado e despersonalizado, por ser considerado um bem, um 
valor, como tal, exatamente definido e delimitado, distinto da relação econômica de que se originou e 
submetido, portanto, às regras da circulação dos bens móveis” (Teoria geral dos títulos de crédito. 2. 
ed. Trad. Nicolau Nazo. São Paulo: Saraiva, 1969, p.11). 

26  Em sentido contrário, F. C. PONTES DE MIRANDA: “[e]m nenhuma regra do Código Civil (...) há a 
regra En fait de meubles, possession vaut tître. Só o direito cambiário e cambiariforme recebeu, através 
da teoria alemã do título cambiário, a aquisição da propriedade pela posse de boa fé” (Tratado de 
direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.223, v.14, sem grifos no original). 
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De qualquer maneira, sente-se já, por aqui, a necessidade de uma pauta de 

orientação, tanto dos titulares quanto dos adquirentes, quanto mais rudimentares se 

caracterizarem os procedimentos de publicidade a que se subordina a eficácia dos contratos 

de disposição. O pressuposto é uma regra de concerto para uma nítida questão distributiva: 

ou se desconsideram os efeitos extramuros das manifestações de autonomia dos titulares, e 

sacrificam-se os interesses econômico-sociais desses últimos; ou se os consideram, e 

sacrificam-se os interesses econômico-sociais dos terceiros-adquirentes27. A opção pela 

promoção de ambos os núcleos de interesses econômico-sociais, em permanente conflito, 

enseja um problema de informação e, com ele, uma nova questão distributiva. Ou se impõe 

o ônus de informar aos titulares, e os custos seriam insuportáveis, visto que, em um direito 

patrimonial privado promotor do tráfico, infinitos são os potenciais adquirentes; ou se 

impõe o ônus de obter a informação aos adquirentes, e novamente os custos seriam 

insuportáveis, visto que, em um direito patrimonial privado assegurador da autonomia do 

titular, infinitas são as possibilidades de pactos estipuláveis sobre o status de atribuição das 

posições jurídicas subjetivas patrimoniais disponíveis28: a criatividade da iniciativa privada 

não tem fronteiras; a imaginação dos agentes privados ultrapassa as raias do verossímil; as 

idiossincrasias são imponderáveis; torna-se, então, virtualmente impossível aos terceiros-

adquirentes diligenciar sobre o status de atribuição das posições jurídicas subjetivas 

patrimoniais disponíveis, dado que, senão ao acaso e à aleatoriedade, ninguém pode achar 

nada sem saber, de antemão, aquilo pelo que procura. A opção pela distribuição do ônus da 

informação leva à elaboração de dois standards de conduta: comporta-se como bonus pater 

familias tanto o adquirente que busca a informação sobre o status de atribuição da posição 

jurídica subjetiva patrimonial disponível a ser adquirida quanto o titular que cuida da 

publicidade de suas declarações jurídico-negociais sobre sua própria posição jurídica 

subjetiva patrimonial disponível. 

 

Ora, a idéia de um numerus clausus, em geral, aparece, aqui, como uma das 

manifestações do processo de simplificação analítica29, marca evolutiva do direito 

                                                 
27  Cf. T. MERRILL, H. SMITH. Optimal Standardization in the Law of Property: The Numerus Clausus 

Principle. In: Yale Law Journal 110, 2000, p.26-38. 
28  Cf. C. BERGER. Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, 

p.87. 
29  Cf. R. VON JHERING. Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung. 

7. ed. Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1926, p.133-4, 292-3, v.2, t.1. 
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ocidental30: um catálogo legalmente predeterminado e juridicamente fixo, isto é, um 

numerus clausus dos pactos – não só os de disposição – que devem ser publicados para 

serem “oponíveis” concorre para a observância dos procedimentos de publicidade, na 

medida em que esses últimos pressupõem uma “estandardização implícita”, isto é, uma 

definição dos pactos que se sujeitam a eles para surtir certos efeitos e que pertençam, 

assim, a um gênero limitado. Da mesma maneira, um numerus clausus dos pactos – não só 

os de disposição – que submeterão eficazmente os interesses econômico-sociais dos 

terceiros-adquirentes auxilia, deveras, a investigação. Explica-se, destarte, aquilo pelo que 

se deve diligenciar e assegura-se que quaisquer pactos que não se subsumam aos esquemas 

legais, predeterminados, não serão “oponíveis”31.  Mais do que facilitar a publicidade e a 

investigação – isto é, a oferta e a obtenção de informação – e também por isso, aquele 

catálogo garante a segurança da orientação (Orientierungssicherheit), a qual, como 

adverte H. HENKEL32, é um dos aspectos essenciais do princípio da segurança jurídica 

(Rechtssicherheit), corolário do estado de direito. 

 

Por outro lado, há as insuficiências dos procedimentos de publicidade. Na 

verdade, se todos os titulares de posições jurídicas subjetivas patrimoniais disponíveis 

tivessem ampla liberdade para celebrar contratos de disposição, e ainda que dessem a esses 

últimos vasta publicidade, pactos que fragmentam a titularidade33 poderiam, 

independentemente de previsão legal, ser estipulados. A conseqüente irradiação de vários 

títulos de precedência sobre um mesmo direito subjetivo patrimonial comprometeria 

gravemente princípios estruturais da ordem jurídica da circulação econômica, isto é, o 

direito patrimonial privado. Primeiramente, seria heteronomamente configurável a 

                                                 
30  Cf. M. WEBER. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Trad. de G. Roth e C. 

Wittich (coords.). Berkeley: University of California, 1978, p.672, v.2. 
31  Cf. B. FOËX. Les “numerus clausus” des drois réels en matière mobilière. Lausanne: Payot, 1987, 

p.27; J. PENNER. The Idea of Property in the Law. Oxford: Oxford University Press, 1997, p.23. 
32  Einführung in die Rechtsphilosophie: Grundlagen des Rechts. München: C. H. Beck, 1964, p.335-6: 

“pode-se caracterizar a determinabilidade do conteúdo dos direitos como segurança da orientação: o 
homem quer saber como tem de se comportar conforme lhe exigem os direitos em determinadas 
situações vitais ou relações sociais; qual comportamento pode esperar e exigir do outro; quais direitos e 
deveres existem e com quais conseqüências de seu comportamento tem de contar. O significado 
fundamental dessa segurança da orientação para o homem, especialmente o homem econômico, 
instruído pela auto-orientação na vida, não requer maior demonstração”; assim, “em atenção a cada 
norma jurídica, corresponde à exigência de segurança jurídica a determinabilidade tanto do suporte 
fático quanto das conseqüências jurídicas”. 

33  Cf. M. HELLER. The boundaries of private property. In: Yale Law Journal 108, 1999, p.1187-202; C. 
BERGER. Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, p.13. Na 
concepção desse último autor, esse divórcio é, por si, um problema. Não tem razão. O problema é a falta 
de previsão legislativa para esse divórcio. 
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capacidade de adquirir34-35-36, que é manifestação essencial da personalidade37. Caberia, 

nesse sentido, a declarações jurídico-negociais (“autônomas”) um amplo poder de 

heterodeterminação, a ser exercido a líbito pelos titulares contra um conglomerado 

indeterminado de potenciais adquirentes. A autonomia contratual transbordar-se-ia sem 

reservas em sacrifício de aspectos do direito geral de personalidade, por um lado, e 

heteronomia privada, por outro lado, e a axiologia dos ordenamentos jurídicos 

contemporâneos teria de ser completamente reconsiderada. Além disso, todos os titulares 

de posições jurídicas subjetivas patrimoniais poderiam livremente comprometer a 

disponibilidade dessas mesmas posições. O engessamento dos sistemas, de lege lata, de 

satisfação dos credores seria um resultado fatal: porque as execuções judiciais se assentam 

na alienabilidade das posições jurídicas subjetivas patrimoniais submetidas ao aparato 

jurisdicional coercitivo (arts. 591, 648, 649, I, CPC)38, caberia aos agentes privados, e não 

ao legislador – quer dizer, aos contratos, e não à lei – uma ampla disciplina sobre a 

                                                 
34  “O poder de aumentar o próprio patrimônio mediante a aquisição de direitos pode ser designado como 

poder de adquirir [Erwerbsmacht]”; trata-se de “uma manifestação da capacidade jurídica 
[Rechtsfähigkeit]” (L. ENNECCERUS, H. C. NIPPERDEY. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. 
15. ed. Tübingen: J. C. B. Mohr, 1960, p.892, v.2). 

35  Em sentido contrário, C. BERGER, para quem restrições ao poder de dispor não afetam o poder de 
adquirir; cambaleante, já que reconhece essa mesma eficácia aos direitos subjetivos reais 
(Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, p.79, n.11). 

36  V. § 5º, tít. 13, infra. 
37  Para além das questões de transparência e segurança jurídicas, a idéia desenvolvida consiste 

essencialmente na “expressão do pensamento de que a livre disposição sobre o patrimônio é um atributo 
incondicional do sujeito de direito”; recai, “assim, no campo da inviolável dignidade humana e dos 
direitos de livre desenvolvimento da personalidade” (F. BAUR. Enneccerus-Nipperdey: Allgemeiner 
Teil des bürgerlichen Rechts. In: Juristenzeitung, 1961, p.335). No mesmo sentido, C. CROME. System 
des deutschen bürgerlichen Rechts. Tübingen: Mohr, 1900, p.379, v.1; J. VON STAUDINGER, J. 
KOHLER. J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und 
Nebengesetzen: Allgemeiner Teil §§ 134-163. Berlin: Sellier-de Gruyter, 2003, p.188, v.4; H. T. 
SOERGEL, W. HEFERMEHL. Kommentar zum BGB: Allgemeiner Teil §§ 104-240. 13. ed. Stuttgart: 
Kohlhammer, 1999, p.233; O. PALANDT et alii. Bürgerliches Gesetzbuch. 67. ed. München: C. H. 
Beck, 2008, p.126; G. KRÜGER-NIELAND, H. ZÖLLER. Das BGB mit besonderer Berücksichtigung 
der Rechtsprechung des Recihsgerichts und des Bundesgerichtshofes (RGR Kommentar): §§ 1-240. 12. 
ed. Berlin: Walter de Gruyter, 1982, p.64-5; R. LIEBS. Die unbeschränkbare Verfügungsbefugnis. In: 
Archiv für die civilistische Praxis 175, 1975, p.39; B. GROβFELD, H. G. GERSCH. Zeitliche Grenzen 
von privaten Schuldverträgen. In: Juristenzeitung 43, 1988, p.944; H. SCHLOSSER. Auβenwirkungen 
verfügungshindernder Abreden bei der rechtsgeschäftlichen Treuhand. In: Neue juristische 
Wochenschrift 23.1, 1970, p.681; A. RAIBLE. Vertragliche Beschränkung der Übertragung von 
Rechten: Eine Untersuchung zum Verhältnis von §§ 413, 399 2. Alt. BGB zu § 137 Satz 1 BGB. 
Tübingen: Mohr, 1969, p.77; P. SEIFERT. Verfügungsfreiheit und rechtsgeschäftliches 
Veräußerungsverbot. Frankfurt am Main: Rechtswissenschaftliche Fakultät, 1966, p.75, 97; D. 
MEDICUS. Allgemeiner Teil des BGB: Ein Lehrbuch. 6. ed. Heidelberg: C. F. Müller, 1994, p.249-50; 
H. WEITNAUER. Die unverzichtbare Handlungsfreiheit. In: E. BÖKELMANN et alii. Festschrift für 
Friedrich Weber zum 70. Geburtstag. Berlin: Walter de Gruyter, 1975, p.429; G. KEGEL. Nemo 
‚minus‘ iuris transferre potest, quam ipse habet, oder warum Erbteilungsverbote so kraftlos sind. In: G. 
WARDA et alii. Festschrift für Richard Lange zum 70. Geburtstag. Berlin: Walter de Gruyter, 1976, 
p.936-40; P. BÜLOW. Grundfragen der Verfügungsverbote. In: Juristische Schulung, 1994, p.4. 

38  É o que F. C. PONTES DE MIRANDA chama de “princípio de paralelismo da transferibilidade [sic] e 
da constringibilidade” (Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.332, v.5). 
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penhorabilidade39. Na mesma toada, na medida em que as execuções concursais baseiam-

se em uma ordem de recebimento que reconhece títulos de precedência – entre eles os 

direitos subjetivos reais (art. 958 CC; art. 83 Lei 11.101/05) – caberia às partes dos 

contratos de disposição, autonomamente, um poder de reclassificar os chamados “créditos 

preferenciais”40. 

 

Conseqüentemente, na medida em que, em uma ordem jurídica de livre 

circulação econômica41, (i) o status de atribuição das posições jurídicas subjetivas 

patrimoniais disponíveis tem por pressuposto a uniformidade; e (ii.a) todos os agentes 

privados são captados como potenciais adquirentes de posições jurídicas subjetivas 

patrimoniais e (ii.b) essas mesmas posições conformam-se legalmente como 

“mercadorias”42, uma reserva de lei para a configuração da titularidade43 e uma garantia 

institucional44 para os princípios, respectivamente sobrejacentes, da capacidade jurídica e 

                                                 
39  Cf. P. BÜLOW. Grundfragen der Verfügungsverbote. In: Juristische Schulung, 1994, p.4; E. 

WAGNER. Rechtsgeschäftliche Unübertragbarkeit und § 137 S. 1 BGB. In: Archiv für die civilistische 
Praxis 194, 1994, p.451-60; R. WANK. Miβbrauch der Treuhandstellung und der Vertretungsmacht. 
In: Juristische Schulung, 1979, p.403; A. RAIBLE. Vertragliche Beschränkung der Übertragung von 
Rechten: Eine Untersuchung zum Verhältnis von §§ 413, 399 2. Alt. BGB zu § 137 Satz 1 BGB. 
Tübingen: Mohr, 1969, p.73; M. WIESMANN. Zur Tragweite des § 137 BGB. Münster: Westfälischen 
Wilhelms-Universität, 1991, p.36; J. KOHLER. Das Verfügungsverbot gemäß § 938 Abs. 2 ZPO im 
Liegenschaftsrecht: Eine Untersuchung zum System der Immobiliarrechtssicherung. Köln: Heymanns, 
1984, p.315; W. ERMAN, H. P. WESTERMANN, H. PALM. Bürgerliches Gesetzbuch: 
Handkommentar. 12. ed. Köln: Dr. Otto Schmidt, 2008, p.388; J. VON STAUDINGER, J. KOHLER. J. 
von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen: 
Allgemeiner Teil §§ 134-163. Berlin: Sellier-de Gruyter, 2003, p.191-2, v.4; W. FLUME. Allgemeiner 
Teil des bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft. 3. ed. Berlin: Springer, 1979, p.362-3; R. LIEBS. 
Die unbeschränkbare Verfügungsbefugnis. In: Archiv für die civilistische Praxis 175, 1975, p.12, 23, 
36; G. FURTNER. Die rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkung und ihre Sicherung. In: Neue 
juristische Wochenschrift 19.1, 1966, p.185; B. GROβFELD, H. G. GERSCH. Zeitliche Grenzen von 
privaten Schuldverträgen. In: Juristenzeitung 43, 1988, p.944; W. TIMM. Auβenwirkungen 
vertraglicher Verfügungsverbote? In: Juristenzeitung 44.1, 1989, p.17; H. WIEDEMANN. Die 
Übertragung und Vererbung von Mitgliedschaftsrechten bei Handelsgesellschaften. München: C. H. 
Beck, 1965, p.184; W. DÄUBLER. Rechtsgeschäftlicher Ausschluβ der Veräuβerlichkeit von Rechten? 
In: Neue juristische Wochenschrift 21.1, 1968, p.1117; H. SCHLOSSER. Auβenwirkungen 
verfügungshindernder Abreden bei der rechtsgeschäftlichen Treuhand. In: Neue juristische 
Wochenschrift 23.1, 1970, p.683; C. ARMBRÜSTER. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch: Allgemeiner Teil §§ 1-240. 5. ed. München: C. H. Beck, 2006, p.1633, v.1.1.  

40  Cf. referências citadas na nota anterior. 
41  N. IRTI. L’ordine giuridico del mercato. 4. ed. Roma: Laterza, 2001, p.38-44. 
42  “A expressão ‘mercadoria’ (...) há de ser recebida, hoje, no sentido de qualquer bem, corpóreo ou 

incorpóreo, inclusive moeda, papel-moeda, títulos de crédito, créditos documentados, propriedade 
intelectual e propriedade industrial, que possa ser alienado como elementos de circulação comercial, 
portanto desde a produção” (F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de 
Janeiro: Borsói, 1956, p.381, v.15). 

43  V. § 3o, tít. 6, infra. 
44  “Com elas [as garantias institucionais], o que se tem por fito é a proteção a determinadas instituições 

estatais (...). A propriedade, por exemplo, (...) [garantida pela Constituição], é o direito de propriedade 
tal como a lei brasileira o organiza (...). O Brasil mesmo pode mudar de concepção, de modo que será 
isso o que se garante – a permanência institucional, a despeito da mudança de regras jurídicas” (F. C. 
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da res in commercium45 são, simplesmente, indeclináveis. Essa reserva de lei e essa 

garantia institucional consistem, precisamente, no regime de numerus clausus dos 

contratos de disposição46. 

 

Esse regime jurídico se identifica, negativamente, por uma conformação 

drasticamente limitada da autonomia contratual, em comparação com a autonomia nos 

contratos obrigacionais. Com efeito, as partes dos contratos de disposição só podem (i) 

decidir, previamente, entre celebrar ou não celebrar contrato de disposição; (ii) se 

decidirem por celebrar, escolher algum dos tipos em espécie de contratos de disposição 

predispostos pelo ordenamento legal; e (iii) modelar as regras dispositivas (não cogentes) 

presentes no tipo escolhido, na medida em que o permitir o ordenamento legal. Todas as 

declarações jurídico-negociais que não se enquadrarem nesses esquemas não “gravam” 

adversus omnes o direito subjetivo patrimonial a que se referem, conquanto possam 

subsistir juridicamente como negócios jurídicos obrigacionais, com a conseqüência prática 

de que terceiros não serão, em princípio, afetados por eles, ainda que conheçam 

positivamente sua eficácia47. Assim, estipulações jurídico-negociais, absolutas ou relativas, 

que se manifestem como restrições ao exercício do poder de dispor sobre posições 

jurídicas subjetivas patrimoniais em favor do alienante ou do adquirente a despeito dos 

adquirentes subseqüentes, são ineficazes em relação a esses últimos. 

 

                                                                                                                                                    
PONTES DE MIRANDA. Comentários à Constituição de 1967. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1967, p.633-4, v.4). 

45  Cf. C. ARMBRÜSTER. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: Allgemeiner Teil §§ 1-
240. 5. ed. München: C. H. Beck, 2006, p.1633, v.1.1; E. WAGNER. Rechtsgeschäftliche 
Unübertragbarkeit und § 137 S. 1 BGB. In: Archiv für die civilistische Praxis 194, 1994, p.468. Cf. tb. 
F. C. PONTES DE MIRANDA: “A regra é a transferibilidade [sic] dos direitos: os direitos, salvo 
exceção legal, são transferíveis [sic]” (Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.332, 
v.5, sem grifos no original). 

46  W. FLUME. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft. 3. ed. Berlin: Springer, 
1979, p. 144; C. W. CANARIS. Die Rechtsfolgen rechtsgeschäftlicher Abtretungsverbote. In: U. 
HUBER, E. JAYME (hrsg). Festschrift für Rolf Serick zum 70. Geburtstag. Heidelberg: Recht und 
Wirtschaft, 1992, p.17; B. DEPPING, F. NIKOLAUS. Das rechtsgeschäftliche Abtretungsverbot auf 
dem Prüfstand ökonomischer Analyse des Rechts. In: Der Betrieb, 1994, p.1200; E. WAGNER. 
Vertragliche Abtretungsverbot im System zivilrechtlicher Verfügungshindernisse. Tübingen: Mohr, 
1994, p.17-38; Absolutwirkung vertraglicher Abtretungsverbot gleich absolute Unwirksamkeit 
verbotswidriger Abtretung? In: Juristenzeitung, 1994, p.227-33; W. HADDING. Vertraglicher 
Abtretungsausschluss Überlegungen de lege lata und de lege ferenda. In: Zeitschrift für Wirtschaft und 
Bankrecht, 1988, p.9-15; W. MUMMENHOFF. Vertragliches Abtretungsverbot und Sicherungszession 
im deutschen, österreichischen und us-amerikanischen Recht. In: Juristenzeitung, 1979, p.427. 

47  R. LIEBS. Die unbeschränkbare Verfügungsbefugnis. In: Archiv für die civilistische Praxis 175, 1975, 
p.25. 
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Já positivamente, o numerus clausus dos contratos de disposição se identifica 

pelo reconhecimento da autonomia dos titulares, cujo exercício, nessa matéria, manifesta-

se igual e paradoxalmente em heteronomia privada. Em outras palavras, esse regime 

jurídico não apenas reconhece a possibilidade de autodeterminação dos titulares de 

posições jurídicas subjetivas patrimoniais disponíveis, mas legitima, sobretudo, uma zona 

excepcional de exercício de heteronomia privada. O poder incrível de submeter terceiros, 

sem precisar capturar sua declaração jurídico-negocial, é a satisfação daquela mencionada 

exigência de tutela da circulação econômica, a qual não subsiste apenas com efeitos 

obrigacionais. Outro paradoxo, pois o tráfico livre repudiaria, em princípio, vínculos 

jurídicos estabelecidos por quem não toma parte dos negócios jurídicos dos quais eles se 

irradiam. O numerus clausus, nessa perspectiva positiva, reduz à lei a competência para 

resolver, central e uniformemente, esses paradoxos. 

 

A formulação de um regime de numerus clausus dos contratos de disposição, 

nesses termos gerais, é fruto de um recente desenvolvimento histórico, que encontra sua 

maior expressão naquele texto que vem tratado por L. ENNECCERUS e H. C. 

NIPPERDEY48 como uma “norma jurídica fundamental”, o § 137 BGB: “Proibição 

jurídico-negocial de disposição: O poder de dispor sobre um direito disponível não pode 

ser suprimido ou restringido mediante negócio jurídico. A eficácia de um débito de não 

dispor de um tal direito não é afetada por este enunciado”. Esse texto normativo, 

perfeitamente adequado ao direito positivo49, guarda com o numerus clausus dos direitos 

reais, para usar as palavras de C. BERGER50, um “paralelo evidente”; e, nem por isso, até 

hoje evidenciado51. 

                                                 
48  Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. 15. ed. Tübingen: J. C. B. Mohr, 1960, p.891-2, v.2; cf. tb. F. 

BAUR. Enneccerus-Nipperdey: Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. In: Juristenzeitung, 1961, 
p.335. 

49  “O princípio da irrestringibilidade do poder de disposição existe em todo [sic] sistema jurídico. Se o 
direito, pretensão, ação ou exceção é suscetível de ser transferido [sic], o poder de dispor é incólume à 
restrição pelos particulares” (F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de 
Janeiro: Borsoi, 1955, p.326, 328-30, v.5, grifos no original). 

50  Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, p.79. 
51  Sobre o § 137 BGB ser o “fundamento” do numerus clausus dos direitos reais, cf. J. VON 

STAUDINGER, J. KOHLER. J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit 
Einführungsgesetz und Nebengesetzen: Allgemeiner Teil §§ 134-163. Berlin: Sellier-de Gruyter, 2003, 
p.190, v.4; C. W. CANARIS. Die Verdinglichung obligatorischer Rechte. In: H. H. JAKOBS et alii 
(hrsg.). Festschrift für Werner Flume zum 70. Geburtstag. Köln: Otto Schmidt, 1978, p. 419-21, v. 1; 
W. WIEGAND. Numerus clausus der dinglichen Rechte: Zur Entstehung und Bedeutung eines 
zentralen zivilrechtlichen Dogmas. In: Rechtshistorische Reihe 60, 1987, p.635; H. HATTENHAUER. 
Über vereintes und entzweites Eigentum. In: J. F. BAUR. Das Eigentum. Göttingen: Vandenhoeck und 
Ruprecht, 1989, p. 91. 
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Esse “paralelo” consiste, na verdade, em uma sobreposição das funções do 

regime de numerus clausus dos contratos de disposição – chamado, freqüentemente, 

regime de proibição das restrições jurídico-negociais ao poder de dispor52 – àquelas do 

regime de numerus clausus dos direitos reais. Ambos buscam controlar aquele fenômeno 

de fragmentação descentralizada da titularidade, que vem representada, acertadamente, 

pela fragmentação descentralizada do poder de dispor53, o que, como advertido, deve ter 

com uma reserva de lei no direito positivo. Só que o primeiro refere-se à titularidade, que 

nada mais é que um modo de propriedade, em um sentido amplíssimo; enquanto o segundo 

refere-se à propriedade, que nada mais é que um modo de titularidade, circunscrita à 

matéria dos direitos subjetivos reais54-55. Pressupostos a ambos, os contratos que têm por 

objeto a alteração – e virtualmente a fragmentação – da titularidade das posições jurídicas 

subjetivas patrimoniais disponíveis e, por isso, uma álea de heteronomia privada, ou seja, 

os contratos de disposição: “O limite à criação, por parte dos agentes privados, de direitos 

reais que não aqueles postos como tais pela lei não se pode, portanto, encontrar – visto que 

a natureza real de uma relação se reflete, como vimos, exclusivamente na esfera dos 

terceiros – senão nas normas que regulam a eficácia do negócio com respeito aos terceiros, 

e, portanto, sobretudo no art. 1.13056 Codice Civile, o qual, como recordamos, dispõe que, 

                                                                                                                                                    
Sobre o § 137 BGB ser uma “segurança”, uma “confirmação” ou um “tônico” do numerus clausus dos 
direitos reais, cf. R. LIEBS. Die unbeschränkbare Verfügungsbefugnis. In: Archiv für die civilistische 
Praxis 175, 1975, p.26, 34; C. ARMBRÜSTER. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: 
Allgemeiner Teil §§ 1-240. 5. ed. München: C. H. Beck, 2006, p.1633, v.1.1; P. SEIFERT. 
Verfügungsfreiheit und rechtsgeschäftliches Veräußerungsverbot. Frankfurt am Main: 
Rechtswissenschaftliche Fakultät, 1966, p.91; O. PALANDT et alii. Bürgerliches Gesetzbuch. 67. ed. 
München: C. H. Beck, 2008, p. 126. O texto mais recente sobre o tema é encontrado na monografia de 
J. T. FÜLLER, onde há capítulo específico sobre “o significado do § 137 para a tipicidade vinculativa 
dos direitos subjetivos reais” (Eigenständiges Sachenrecht?. Tübingen: Mohr Siebeck, 2006, p. 384-
92). 
Outras relações sincrônicas são encontradas em M. WIESMANN. Zur Tragweite des § 137 BGB. 
Münster: Westfälischen Wilhelms-Universität, 1991, p.33-5; W. DÄUBLER. Rechtsgeschäftlicher 
Ausschluβ der Veräuβerlichkeit von Rechten? In: Neue juristische Wochenschrift 21.1, 1968, p.1120; G. 
FURTNER. Die rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkung und ihre Sicherung. In: Neue juristische 
Wochenschrift 19.1, 1966, p.185; B. GROβFELD, H. G. GERSCH. Zeitliche Grenzen von privaten 
Schuldverträgen. In: Juristenzeitung 43, 1988, p.944; W. TIMM. Auβenwirkungen vertraglicher 
Verfügungsverbote? In: Juristenzeitung 44.1, 1989, p.18; R. WANK. Miβbrauch der Treuhandstellung 
und der Vertretungsmacht. In: Juristische Schulung, 1979, p.402-3. 

52  Cf. C. BERGER. Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, p.1-
5.  

53  Cf. H. HATTENHAUER. Die Entdeckung der Verfügungsmacht: Studien zur Geschichte der 
Grundstücksverfügung im deutschen Recht des Mittelalters. Hamburg: Joachim Heitmann, 1969, p.141. 

54  V. §§ 3º, tít. 6, 4º, infra. 
55  Cf. I. TOSI. Acte translatif et titularité des droits. Paris: LGDJ, 2006, p.36-8. 
56  “Os contratos não têm efeito senão entre as partes contratantes: eles não prejudicam os terceiros nem 

lhes aproveitam, fora nos casos estabelecidos pela lei”; texto correlato ao atual 1.372 Codice Civile: 
“Eficácia do contrato: O contrato tem força de lei entre as partes. Não pode ser rompido senão por 



Numerus clausus dos direitos reais e autonomia nos contratos de disposição 
 

 16 

salvos os casos estabelecidos pela lei (entre os quais podem ingressar os direitos reais), as 

relações derivadas do contrato limitam a sua eficácia às partes contraentes”57-58. 

 

Com efeito, elíptica a expressão numerus clausus dos direitos reais. Em um 

primeiro desenovelo, significa numerus clausus dos negócios jurídicos que criam direitos 

subjetivos reais. Obviamente, não se criam direitos subjetivos reais apenas por meio de 

negócios jurídicos59. Dentre os chamados “modos de aquisição da propriedade” contam-se 

fatos jurídicos em sentido estrito (arts. 1.248, 1.272 CC) e atos-fatos jurídicos (arts. 1.238 a 

1.244, 1.260 a 1.266, 1.269 a 1.271 CC). Mas afirmar um regime de numerus clausus, já 

pela própria configuração do suporte fático de tais normas jurídicas, não é, nesses casos, 

uma necessidade. Dizer que os direitos subjetivos reais são em numerus clausus, quando 

há apenas suportes fáticos que desconsideram condutas humanas, ou abstraem ou não 

relevam a vontade dos agentes privados, é nada mais que redundância60. Com efeito, a 

preocupação em afirmar um regime de numerus clausus só aparece quando as situações 

jurídicas “oponíveis”, entre as quais se incluem os direitos subjetivos reais, podem ser 

criadas por negócios jurídicos.  

 

Sobre qual o tipo desses negócios, a filiação ao sistema das relações jurídicas 

patrimoniais proposto por F. C. SAVIGNY61 não deixa dúvidas62. Na medida em que a 

aquisição originária de direitos subjetivos reais é conseqüência da concretização somente 

de suportes fáticos em que a conduta humana é desconsiderada, ou a vontade humana ou é 

irrelevante ou é abstraída, mediante negócios jurídicos o direito positivo reconhece apenas 

                                                                                                                                                    
mútuo consenso ou por causas admitidas pela lei. O contrato não produz efeito em relação aos terceiros, 
senão nos casos previstos pela lei”. 

57  M. GIORGIANNI. Contributo alla teoria dei diritti di godimento su cosa altrui. 1940. Ora in: M. 
GIORGIANNI. Raccolta di scritti: Itinerari giuridici tra pagine classiche e recenti contributi. Padova: 
CEDAM, 1996, p.152 (sem grifos no original). 

58  Diz o art. 1.379 Codice Civile: “Proibição de alienação: a proibição de alienação estabelecida por 
contrato tem efeito somente entre as partes, e não é válida [sic] se não estiver contida dentro de 
convenientes limites de tempo e se não responde a um apreciável interesse de uma das partes” (grifou-
se). Apesar de semelhança gritante para com o § 137 BGB, não se vê na doutrina italiana relação desse 
texto normativo com o regime de numerus clausus dos direitos reais (cf. G. CIAN, A. TRABUCCHI. 
Commentario breve al Codice Civile. 7. ed. Padova: CEDAM, 2004, p. 1329-30; M. FRANZONI. Degli 
effetti del contratto. In: P. SCHLESINGER. Il Codice Civile: Commentario. Milano: Giuffrè, 1999, p. 
421, v.2). Não é demais acrescentar, desde logo, o quanto o art. 1.379 Codice Civile é mais gravoso do 
que § 137 BGB, na medida em que limita até mesmo a celebração de contratos meramente 
obrigacionais cujo objeto consista em proibições de dispor, na espécie, de alienar. 

59  V. §§ 3º, títs. 1 e 2, 7º, infra. 
60  V. § 3º, tít. 4, infra. 
61  System des heutigen römischen Rechts. Berlin: Veit, 1840, p. 374, v.1. V. §§ 3o, tít. 5, 7º, infra. 
62  V. § 7º, infra. 
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a aquisição derivada de direitos subjetivos reais. Ou são transmitidos translativamente, ou 

são transmitidos constitutivamente. Está-se diante dos negócios jurídicos de disposição. 

Uma vez que o suporte fático desses negócios jurídicos vêm marcado pelo consentimento 

jurídico-negocial declarado de agentes privados, trata-se de contratos de disposição63. 

Aliás, não seria demais salientar que as necessidades econômico-sociais de “criação 

negocial” – isto é, de atribuição patrimonial – de direitos subjetivos reais, precedem à 

elaboração jurídica da categoria do contrato de disposição. Essa é só a gênese. 

 

As figuras em espécie dos contratos de disposição não são, contudo, facilmente 

identificadas no direito positivo. Na verdade, o legislador preferiu enumerar a eficácia dos 

contratos de disposição de direitos subjetivos reais, e não os próprios elementos desse 

contrato – portanto contrariamente ao que fez no título VI do livro do direito das 

obrigações, denominado “das várias espécies de contrato”, na sua maioria, obrigacionais 

(arts. 481 a 853 CC) – por questão de inegável economia legislativa: a disciplina dessa 

mesma eficácia se fez comum a todos os fatos jurídicos constitutivos de direitos subjetivos 

reais, independentemente de sua subclasse. Em outras palavras, a regulação das relações 

jurídicas reais é unitária. Aliás, fez o mesmo nos três primeiros capítulos do título I do 

livro de direito das obrigações (“das modalidades das obrigações”, arts. 233 a 251), ao 

tipificar em dar, fazer e não fazer a eficácia seja dos contratos obrigacionais, seja dos atos 

ilícitos, seja, ainda, de outros fatos jurídicos obrigacionais64. É uma disciplina comum das 

relações jurídicas obrigacionais. Regularam-se unitariamente, pois, tanto as relações 

jurídicas reais quanto as relações jurídicas obrigacionais, com irrelevância dos fatos 

jurídicos que as constituem65. Diferentemente foi a orientação na elaboração legislativa do 

direito das sucessões e do direito de família: em ambos, a regulação unitária é dos fatos 

jurídicos; a morte, no primeiro caso; o casamento (em sentido amplo) e a paternidade, no 

segundo. Plural é a regulação das relações jurídicas, que são patrimoniais ou 

extrapatrimoniais. A estrutura do CC segue, assim, o método do sistema das pandectas da 

ciência alemã do direito comum: chamado partição em cruz do direito privado 

                                                 
63  Sobre o necessário e redundante numerus clausus dos negócios jurídicos unilaterais, v. § 3º, títs. 4 e 5, 

infra. 
64  Cf. J. OVERSTAKE. Essai de classification des contrats spéciaux, Paris: LGDJ, 1969, p.22. 
65  D. MEDICUS. Schuldrecht: Allgemeiner Teil. 17. ed. München: C. H. Beck, 2006, p.13. 
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(Kreuzeinteilung), foi concebido com primazia em 1807 por G. A. HEISE66, superando o 

sistema das instituições, que pautou o ABGB e o próprio Code Civil67. 

 

Em número fechado são, por conseguinte, os tipos de contratos que atribuem 

direitos subjetivos reais68, isto é, os contratos de disposição de direitos subjetivos reais. 

Eis a elipse. E, considerando que a categoria do contrato de disposição regula a 

transmissão de outras posições jurídicas subjetivas patrimoniais disponíveis, seria razoável 

que se questionasse em que medida as notas dos contratos de disposição de direitos 

subjetivos reais são próprias daquela categoria e independentes, portanto, do caráter da 

posição jurídica subjetiva patrimonial disponível que integra o objeto desses mesmos 

contratos.  

 

Tratar-se-ia, fundamentalmente, de delinear um denominador comum das 

transmissões contratuais69, identificado, entre outras peculiaridades, certamente pelo 

regime de numerus clausus. Pois, como se observou, os efeitos que repercutem na esfera 

jurídica de terceiros, que o regime de numerus clausus busca equilibrar, não são os 

decorrentes de quaisquer figuras em espécie de posições jurídicas subjetivas patrimoniais 

disponíveis. Então reticentes em compreender como o direito das coisas, em um sentido 

mais estrito, não esgota a disciplina das transmissões contratuais, os juristas ligaram um 

dos efeitos dessas transmissões, definitivamente, a uma característica conceitual das 

posições jurídicas subjetivas que são previstas e disciplinadas nesse livro, isto é, os direitos 

subjetivos reais. Então relutantes em debulhar o monólito que é o chamado caráter absoluto 

dos direitos subjetivos reais, os juristas não perceberam a eficácia que é própria da 

alteração e da fragmentação da titularidade das posições jurídicas subjetivas patrimoniais 

disponíveis – e, nesse caso, do poder de dispor sobre essas mesmas posições – decantando-

as das características de cada subclasse dessas mesmas posições. 

 

                                                 
66  Grundriss eines Systems des gemeinen Civilrechts zum Behuf von Pandecten-Volesungen 3. ed. 

Heidelberg: Mohr und Winter, 1819, p.26 (primeira edição em 1807; segunda, em 1817; consultada 
apenas a terceira edição). 

67  Cf. H. HATTENHAUER. Conceptos fundamentales del derecho civil: Introducción histórico-
dogmática. Trad de G. Hernández. Barcelona: Ariel, 1987, p.65; D. MEDICUS. Schuldrecht: 
Allgemeiner Teil. 17. ed. München: C. H. Beck, 2006, p.13. 

68  Cf. M. COSTANZA. Il contratto atipico. Milano: Giuffrè, 1981, p.169. 
69  Cf. R. LIEBS. Die unbeschränkbare Verfügungsbefugnis. In: Archiv für die civilistische Praxis 175, 

1975, p.33-40. 
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Confinaram, assim, o regime de numerus clausus ao seu berçário: os direitos 

subjetivos reais são, historicamente, as situações clássicas de fragmentação da titularidade 

– em espécie, a propriedade70. O usufrutuário é imune ao exercício do poder de dispor por 

parte do nu-proprietário. Em outras palavras, há uma restrição jurídico-negocial ao poder 

de dispor do nu-proprietário. Ele não dispõe da mesma maneira que o proprietário; esse 

último dispõe adversus omnes. Quem quer que seja o adquirente da propriedade 

anteriormente transmitida a título de usufruto não tem poder de dispor (posição de ausência 

de poder) em face do usufrutuário. Ademais, os direitos subjetivos do usufrutuário não são 

constringíveis por débitos inadimplidos do nu-proprietário. O mesmo se passa com o 

superficiário, o usuário, o habitante, o credor anticrético, o credor pignoratício, o credor 

hipotecário e o titular de direito real de aquisição, seja decorrente de contrato de 

compromisso de compra e venda, seja decorrente de condição resolutiva inexa à 

transmissão da propriedade71. Com efeito, os direitos subjetivos reais limitados 

fragmentam a propriedade, em espécie, o poder de dispor. Como técnicas jurídicas de 

assenhoreamento de um bem econômico até hoje essencial para o capitalismo – as coisas 

imóveis-bens materiais – a concepção de que sua criação deveria ser reserva de lei, jamais 

competência dos contratantes, resultou na elaboração do regime de numerus clausus dos 

direitos reais. Esquema genial de juristas extremamente sensíveis a demandas muito 

concretas do subsistema econômico, invariavelmente chamuscadas por especulações 

teóricas de altíssimo nível de abstração72, sedimentou-se a tal ponto de seus potenciais para 

a elaboração jurídica serem, até hoje, negligenciados pelo pensamento jurídico. Como 

observa W. WIEGAND, o numerus clausus dos direitos reais é tratado como um 

fundamento axiomático do ordenamento jurídico, “um dogma tão profundamente 

enraizado na consciência dos juristas que vem afirmado com grande naturalidade”73. 

 

Mesmo no direito alemão, que conta com o poderoso suporte fático descrito 

pelo § 137 BGB, esses enviesamentos nem sempre são evitados. Tropeçam os autores com 

as idéias que parecem, do ponto de vista legal, suficientemente claras. Por exemplo, para 

W. FLUME, a diferença fundamental entre o direito das obrigações e o direito das coisas 
                                                 
70  V. § 4o, infra. 
71  V. § 11º, tít. 22, infra. 
72  Cf. W. WIEGAND. Zur theoretischen Begründung der Bodenmobilisierung in der Rechtswissenschaft: 

Der abstrakte Eigentumsbegriff. In: H. COING, W. WILHELM. Wissenschaft und Kodifikation des 
Privatrechts im 19. Jahrhundert: Die rechtliche und wirtschaftliche Entwicklung des Grundeigentums 
und Grundkredits. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1976, p.153-5, v.3. 

73  Numerus clausus der dinglichen Rechte: Zur Entstehung und Bedeutung eines zentralen zivilrechtlichen 
Dogmas. In: Rechtshistorische Reihe 60, 1987, p.623. 
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está em que, na medida em que esse último trata da atribuição jurídica de bens, o tráfico 

necessita da uniformidade do “status da atribuição”; mas completa o autor: “também no 

direito das obrigações o princípio da autonomia contratual, no sentido de uma liberdade de 

configuração de conteúdo, não se aplica quando se trata da atribuição jurídica de créditos e 

dívidas já existentes”74. Poderia ter enunciado imediatamente, então, que, do ponto de vista 

da disciplina da atribuição patrimonial das posições jurídicas subjetivas preexistentes, não 

há diferença entre o direito das obrigações e o direito das coisas. Como, aliás, o próprio 

autor vem, posteriormente, enunciar com todas as palavras: “Os tipos de possíveis 

negócios de disposição estão fixados pelo ordenamento jurídico. Existe um numerus 

clausus de negócios jurídicos de disposição”75. 

 

No mesmo sentido, a tentativa de diferenciação proposta por C. BERGER: 

“enquanto o princípio do numerus clausus [dos direitos reais] protege o adquirente ao 

impedir gravames atípicos e ao providenciar, com isso, direitos sempre uniformes, o § 137 

S. 1 BGB assegura a incindível conexão entre direito e poder de dispor e, com isso, a 

aquisição propriamente. A tipicidade vinculativa [numerus clausus] garante o conteúdo dos 

direitos adquiridos; o § 137 S. 1 BGB a aquisição, como tal, do direito”76. Entretanto, 

como reconhece o mesmo autor, “(...) as intersecções são possíveis. Teoricamente é 

sustentável que uma restrição à disposição determine o conteúdo do direito adquirido, já 

que concerne a uma alienação subseqüente. Com a tipicidade vinculativa, pode-se 

fundamentar que uma proibição obrigacional à disposição não pode ser ‘realizada’ de 

modo a submeter à proibição de disposição (também) o adquirente de um direito. Em 

síntese, é certo que uma restrição à disposição não pode prosseguir também como 

impedimento real de eficácia, isto é, de forma que a sucessiva disposição do adquirente 

estivesse vinculada a uma confirmabilidade. Isso pode ser fundamentado tanto com o § 137 

S. 1 BGB quanto com o princípio do numerus clausus, pois um direito de terceiro à 

alienação de co-determiná-la forma um atípico direito de configuração”77. E, de novo: 

“porque a reatribuição negocial da senhoria sobre as coisas resulta da transmissão da 

propriedade, é assegurado que o alienante perde todo o poder de agir e de proibir em 

                                                 
74  Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft. 3. ed. Berlin: Springer, 1979, p.15; no 

mesmo sentido, H. P. WESTERMANN. Vertragsfreiheit und Typengesetzlichkeit im Recht der 
Personengesellschaften. Berlin: Springer, 1970, p.30. 

75  W. FLUME. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft. 3. ed. Berlin: Springer, 
1979, p. 144. 

76  Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, p.79. 
77  Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, p.79-80, n.15. 



Numerus clausus dos direitos reais e autonomia nos contratos de disposição 
 

 21 

respeito à coisa; a transferência resolve plenamente a propriedade para o até então 

proprietário. O princípio da perda do direito mediante transmissão do direito não se 

submete às modificações autônomo-privadas. O alienante não pode conservar nenhum 

direito de proibição de caráter de propriedade; o adquirente está, em todo caso, submetido 

aos vínculos obrigacionais de uso e disposição. Isso resulta da tipicidade vinculativa e do 

§ 137 BGB”78. Por fim, “se é conferido espaço à vontade das partes contra o círculo de 

direitos reais tipificados, isso fundamentalmente não pode ser excluído por restrições 

jurídico-negociais à disposição”79. 

 

Ora, não é o impedimento de criação de direitos subjetivos reais, representada 

pela “modificação do conteúdo da propriedade”, que caracteriza o regime de numerus 

clausus, mas sim o impedimento de fragmentação descentralizada da titularidade, rectius, 

do poder de dispor, o que é historicamente ligado à disposição constitutiva da propriedade. 

A necessidade de conformar a autonomia nesses contratos leva a um regime de numerus 

clausus dos contratos de disposição, seja de posições jurídicas subjetivas reais, seja de 

posições jurídicas subjetivas obrigacionais. 

 

Nessa letargia, não apenas se deixa de superar do ponto de vista lógico-formal 

o represamento do regime de numerus clausus dos direitos reais. Em ordenamentos 

jurídicos que, como o brasileiro, não apresentam a norma jurídica escrita prevista no § 137 

BGB, deixa-se, essencialmente, de organizar em numerus clausus, do ponto de vista 

teleológico, as transmissões contratuais. Todas elas põem sempre o risco da fragmentação 

da titularidade e, por conseqüência, o sério comprometimento dos princípios da capacidade 

de adquirir e da res in commercium. Quer dizer, os problemas que o numerus clausus dos 

direitos reais busca solucionar não são exclusivos das transmissões contratuais de direitos 

subjetivos reais, e as soluções que esse mesmo regime jurídico apresenta são legal e 

sistematicamente adequadas para todas e quaisquer transmissões contratuais. O jurista é 

convidado, assim, a atualizar as técnicas jurídicas presentes na legislação, textualmente 

presas a modelos de assenhoreamento dos bens econômicos que não são mais os únicos 

utilizados pelos agentes privados. Ao mesmo tempo, não pode prescindir do sistema pré-

estabelecido. 

 

                                                 
78  Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, p.81 (grifou-se). 
79  Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, p.89. 
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Em outras palavras, o numerus clausus dos direitos reais – ou, menos 

impropriamente, regime de numerus clausus dos contratos de disposição de direitos reais – 

mais não é que o antecedente histórico de um regime jurídico hoje muito mais amplo, que 

concerne a todos os contratos de disposição. Marca de uma circulação econômica em que a 

transmissão contratual não apenas das posições jurídicas subjetivas reais, mas também 

daquelas obrigacionais – tais como os créditos, as posições contratuais e as participações 

societárias – é decisiva para as estruturas do subsistema econômico. Nota desse regime é 

uma conformação peculiar da autonomia contratual no campo das disposições de posições 

jurídicas subjetivas patrimoniais privadas – não apenas aquelas reais. Essa relação – que 

desemboca em um regime da autonomia privada nas transmissões contratuais, a ser 

historicamente construído (Capítulo 2), teoricamente elaborado (Capítulo 3) e 

empiricamente provado (Capítulo 4) – é o tema desta tese. 

 

§ 2º FORMULAÇÃO DOS PROBLEMAS E DAS HIPÓTESES 

 

A enunciação do tema desta tese apresenta três suposições. Em primeiro lugar, 

supõe-se que as justificativas para a afirmação de um numerus clausus dos direitos reais, 

centradas nas características dessas figuras de direito subjetivo patrimonial, não são 

suficientes nem convincentes. Em segundo lugar, que a limitação da autonomia nos 

contratos de disposição encontre, por seu turno, fundamentos histórico-dogmáticos 

consistentes. Em terceiro e último lugar, que o regime jurídico de numerus clausus dos 

contratos de disposição, nomeadamente dos contratos de disposição de direitos reais, não 

tenha sido derrogado pela prática jurídico-negocial, ou seja, que esse regime jurídico 

continue, contemporaneamente, apresentando conformidade com o direito positivo. Essas 

suposições não podem, obviamente, ser “naturalizadas”: têm de ser postas à prova, até 

porque os limites de sua compreensão definem o modo e a extensão com os quais aquele 

tema pode ser analisado. 

 

Os questionamentos a essas suposições seguirão métodos diversos e procurarão 

respostas a problemas relativamente independentes; têm, entretanto, uma preocupação em 

comum: refinar a dogmática jurídica sobre o numerus clausus dos direitos reais – para o 

que a categoria do contrato de disposição é absolutamente indispensável – e demonstrar as 

funções e as fronteiras de seu regime jurídico, que é o numerus clausus dos contratos de 

disposição. 
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O que está por trás dessa preocupação não é um simples exercício de 

especulação teórica, nem um apego inaproveitável às formas. Nas transferências de bens 

econômicos os mais diversos (prédios, produtos industrializados, tecnologias, criações 

autorais, invenções industriais, créditos, posições contratuais, participações societárias, 

títulos de crédito etc.), aquele que os recebe quer se precaver de turbações de quem 

contrata com aquele que os entrega, ou de quem já era ou se torna credor desse último; por 

seu turno, aquele que entrega esses mesmos bens econômicos quer, por fins de garantia ou 

idiossincrasia, manter poderes sobre esses mesmos bens. Em outras palavras, querem 

fragmentar a titularidade das posições jurídicas subjetivas patrimoniais referentes a esses 

mesmos bens, a fim de exercerem poderes em face de um sujeito indeterminado com quem 

não se contratou, mas que, potencialmente, pode se imiscuir em seus interesses econômico-

sociais. Apenas um número restrito dessas declarações jurídico-negociais é reconhecido 

pelo ordenamento jurídico, mas, nem por isso, deixam de ser pactuadas, diariamente, 

cláusulas que exorbitam esse número, como as que (i) determinam a “nulidade” do negócio 

subseqüente, se não contar com o assentimento do atual transferente ou de alguma(s) 

outra(s) pessoa(s), ou se não for observado certo procedimento; (ii) reservam certos 

poderes ao transferente; (iii) estabelecem um sujeito (por exemplo, fulano de tal) ou uma 

classe de sujeitos (por exemplo, estrangeiros) aos quais não se pode alienar; (iv) 

configuram um modo de exercício das posições jurídicas transferidas; (v) definem, enfim, 

os elementos, os requisitos e os fatores dos negócios subseqüentes. A questão prática sobre 

a possibilidade jurídica de estipulação dessas cláusulas é, como se pode perceber, relevante 

para as operações de circulação econômica, e é ela que subjaz a este trabalho. 

 

1. Primeiro problema: a fundamentação do numerus clausus dos direitos reais e a 

relação desse regime jurídico com o tipo dos contratos de disposição 

 

O numerus clausus dos direitos reais – tal como se o conhece hoje e, portanto 

como técnica jurídica que, dentre outros fins, fixa as fronteiras entre os efeitos contratuais 

relativos e aqueles absolutos (ou “pessoais” e “reais”; ou obrigacionais e de disposição) – é 

um regime jurídico de elaboração recente. Há fortes razões para se suspeitar que ele não 

existisse antes da Revolução Francesa e, apesar de estar, hoje, impregnado no pensamento 

jurídico, são raras as legislações que expressa e literalmente o reconhecem. Exatamente por 

isso, é uma matéria do direito patrimonial privado que sempre mereceu análises 
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funcionais, ainda que em número bastante reduzido: na ausência de textos legais expressos, 

as necessidades de afirmação de um regime de numerus clausus dos direitos reais 

serviram-se de suas funções políticas, econômicas e jurídicas. As tradições de análise desse 

regime jurídico podem ser agrupadas em quatro grandes doutrinas, que o afirmam por: 

 

(A) tratar-se de um regime jurídico que contribuiria para um conceito “liberal”, 

“individualista” ou, de qualquer forma, “anti-feudal” de propriedade, ou seja, a doutrina 

que relaciona numerus clausus dos direitos reais com uma nova ordem da propriedade, 

especialmente a propriedade imobiliária; 

 

(B) tratar-se de um regime jurídico que preserva a “liberdade” ou a 

“autonomia” do proprietário e, assim, a possibilidade de exercício pelo adquirente das 

posições jurídicas subjetivas inerentes à propriedade; 

 

(C) tratar-se de um regime jurídico que reservaria à lei a competência original 

para criar e regular situações jurídicas “oponíveis” ou “absolutas”, o que faria funcionar, 

ademais, os procedimentos de publicidade a que se submete a criação negocial de direitos 

subjetivos reais; 

 

(D) tratar-se de um regime jurídico que manteria a estrutura legislativa do 

direito patrimonial privado, subdividido em direito das coisas e direito das obrigações, e, 

assim, definiria a matéria própria de cada um dos livros do CC. 

 

Todas essas doutrinas merecem reservas, apesar de auxiliarem a iluminação 

daquelas funções que esta tese considera como as mais acertadas para se reconhecer ao 

regime de numerus clausus e explicar, destarte, a sua fundamental importância. Falha 

comum de todas essas doutrinas é não relacionar o numerus clausus dos direitos reais 

sequer com a categoria dos contratos de disposição, quanto mais de fazer um salto de 

lógica para questionar em que medida os mesmos problemas, que se discutem em matéria 

de direitos subjetivos reais, estariam presentes igualmente na transmissão, translativa ou 

constitutiva, de outras posições jurídicas subjetivas patrimoniais. Contribuição favorável 

de todas essas doutrinas é compreender o numerus clausus dos direitos subjetivos reais – 

muito embora isso nem sempre seja declarado – como um regime jurídico coadjuvante. 
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Numerus clausus dos direitos reais não é um fim em si mesmo, mas, antes, uma garantia 

institucional. 

 

A pergunta é, então, garantia do quê. Como hipótese, o numerus clausus – não 

só dos contratos de disposição de direitos subjetivos reais, mas de todos os contratos de 

disposição – é um regime jurídico que promove (i) uma uniformidade do status de 

atribuição – da titularidade, enfim – de todas as posições jurídicas subjetivas patrimoniais, 

o que é fundamental para o tráfico jurídico; (ii) uma intangibilidade do poder de adquirir, 

equilibrando a necessidade econômico-social de heteronomia privada, representada no 

reconhecimento do poder de dispor constitutivo – e, portanto, em um aspecto da autonomia 

do titular – com a capacidade jurídica de um conglomerado indeterminado de potenciais 

adquirentes de um mesmo direito subjetivo patrimonial; e (iii) uma competência exclusiva 

do legislador na definição da disponibilidade dos direitos subjetivos patrimoniais, o que 

concorre para a eficiência do aparato judicial constritivo do patrimônio. 

 

2. Segundo problema: a organização sistemática do tipo do contrato de disposição 

e de seu regime de numerus clausus 

 

Os riscos aos valores (i), (ii) e (iii), mencionados no parágrafo anterior, não 

decorrem da disposição contratual de posições jurídicas subjetivas reais. É esse aspecto, 

aliás, que permite a esta tese oferecer um tratamento original ao regime jurídico de 

numerus clausus, na medida em que desloca sua análise do plano meramente conceitual 

para um plano funcional. Quer dizer, em vez de focar as prolatadas diferenças intrínsecas 

entre as posições jurídicas reais e obrigacionais, compreende o fenômeno a partir das 

necessidades econômico-sociais presentes nos atos de disposição, para os quais importam 

ambas as classes de posições jurídicas subjetivas, ainda mais em sociedades nas quais o 

sistema econômico deixou de dar a palma às riquezas corpóreas, móveis ou imóveis, 

privilegiando também outros recursos igualmente valiosos, tais como os próprios créditos e 

as participações societárias. 

 

Em outras palavras, porque toda disposição contratual constitutiva implica 

risco para valores importantes do ordenamento jurídico, a categoria jurídica que se 

submete a um regime de numerus clausus é o contrato de disposição, independentemente 

da espécie de direito subjetivo patrimonial de que se dispõe. Essa categoria é, contudo, de 
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extração recente e muito pouco estudada, circunstância que põe um problema típico de 

dogmática jurídica: qual é o aparato conceitual básico para explicar, juridicamente, o 

contrato de disposição, quais são as regras que identificam sua disciplina e, por fim, quais 

são suas fronteiras, especialmente para com os contratos obrigacionais. 

 

Por hipótese, os contratos de disposição são figuras presentes e autônomas no 

direito positivo, o que não significa afirmar a sua abstração para com os contratos 

obrigacionais, normalmente subjacentes. Consistem em mecanismos para a afirmação da 

autonomia contratual em um fenômeno identificado pela síntese de uma só e mesma causa 

para a perda de uma posição jurídica subjetiva patrimonial logicamente preexistente e para 

a aquisição, por um outro sujeito de direito, da mesma posição, em um esquema contratual. 

Disposição contratual e aquisição contratual derivada são uma mesma realidade, 

demandando a articulação de dois conceitos fundamentais nessas matérias: o poder de 

dispor, de um lado, e a aquisição derivada de direito subjetivo, de outro. Essa articulação 

evidencia como o contrato de disposição implica, a um só tempo, exercício e modificação 

do poder de dispor, e como toda regulação autônomo-privada desse último pressupõe a 

celebração de um contrato de disposição, de modo que a aquisição derivada de direito 

subjetivo aparece, por vezes camufladamente, em uma simples restrição jurídico-negocial 

do poder de dispor. 

 

Trata-se, fundamentalmente, de explorar esses conceitos, delineando suas 

conexões lógicas, sua dimensão de ordem pública e sua pertinência para com o direito 

positivo; foge do propósito desta tese, contudo, a discussão de cada um dos tipos de 

disposição contratual presentes no ordenamento jurídico, bem como da elaboração de uma 

teoria geral dos contratos de disposição. 

 

Em segundo lugar, identifica esta tese um caráter negativo e um outro positivo 

no regime de autonomia limitada nos contratos de disposição, quer dizer, no regime de 

numerus clausus. Negativamente, esse último se revela como uma grave limitação na 

autonomia contratual. Esse caráter negativo força o saber dogmático a sistematizar uma 

discrepância que vem sendo negligenciada: a de que os contratos de atribuição patrimonial 

não se submetem a um regime unívoco de autonomia privada. As postulações tradicionais 

da autonomia contratual, que soem anunciar uma ampla liberdade na escolha dos tipos 

contratuais e na configuração de cláusulas contratuais, aplicam-se exclusivamente aos 
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contratos obrigacionais (atribuição patrimonial originária), não, porém, aos contratos de 

disposição (atribuição patrimonial derivada), por serem esses últimos submetidos a um 

regime de numerus clausus. Assim, não apenas os contratos de disposição de direitos 

subjetivos reais, mas todos os contratos de disposição, inclusive de créditos e outras 

posições jurídicas subjetivas patrimoniais, também estão submetidos ao mesmo regime.  

 

Positivamente, e inversamente, resulta do numerus clausus uma ampliação da 

autonomia contratual, que, como isso, convola-se em heteronomia privada: a figura do 

contrato de disposição apresenta-se como uma técnica jurídica de oponibilidade de 

interesses econômico-sociais aos terceiros-adquirentes, eficácia que apenas 

excepcionalmente é admitida. Mediante a celebração de contratos de disposição, podem os 

agentes privados assegurar certos interesses legalmente típicos em face até mesmo de 

pessoas com as quais não se contratou, o que insere uma área de considerável exercício de 

poder e estabilidade nas relações de circulação econômica.  

 

3. Terceiro problema: as situações jurídicas que derrogariam o regime de numerus 

clausus dos contratos de disposição 

 

O terceiro e último nível de problematização tem por objetivo contrapor as 

postulações teóricas e práticas advindas dos dois primeiros níveis com concretas operações 

econômico-sociais, colhidas da jurisprudência, que aparentemente excepcionam aquelas 

mesmas postulações. Existem, com efeito, situações em que o regime de numerus clausus 

dos contratos de disposição é atualmente posto à prova, falando-se de uma “realização dos 

direitos obrigacionais” e de uma “obrigacionalização dos direitos reais”. 

 

Por hipótese, existem outras técnicas jurídicas de oponibilidade de interesses 

econômico-sociais que só aparentemente derrogam o regime de numerus clausus. Também 

logram efeitos semelhantes aos dos contratos de disposição as técnicas da sub-rogação 

legal e da boa-fé, com os quais os contratos de disposição, submetidos a um regime de 

numerus clausus, devem ser contrastados. Esse contraste é fundamental para fins de 

escolha do tipo de tutela jurídica correspondente ao caso concreto, bem como para que as 

etapas lógicas de aplicação das normas jurídicas não sejam chamuscadas por 

criptoargumentos. Em outras palavras, por tratar-se de técnicas outras, o raciocínio, as 

categorias empregadas e as etapas de argumentação desenvolvidas são amplamente 
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diferentes; razão pela qual só muito superficialmente pode-se falar, ainda nos dias de hoje, 

de uma “realização” de posições jurídicas obrigacionais, o que levaria, em princípio, pelo 

menos, a um extravasamento do regime de numerus clausus. 

 

No fundo, ao longo de todo o trabalho, a preocupação de explorar o campo de 

aplicação do modelo dogmático proposto, visitando a empiria a ele subjacente, é constante. 

A demonstração das finalidades prático-sociais das elaborações dogmáticas que esta tese 

oferece não está concentrada em apenas em um ponto, de modo que objetivo deste último 

nível de problematização é, na verdade, analisar dois casos bastante representativos de 

situações-limite do regime de numerus clausus: um que o excepcionaria pela outorga de 

eficácia real a um contrato meramente obrigacional; outro que o excepcionaria pela 

supressão de eficácia real de um contrato indiscutivelmente de disposição. 

 

§ 3º  DEFINIÇÕES ESTIPULADAS 

 

Esta tese lida com conceitos do direito patrimonial privado cuja elaboração, por 

si só, ensejaria inúmeras outras teses. Ainda que fossem muito bem executadas, 

provavelmente seriam frustradas, caso almejassem pacificar querelas teóricas e 

doutrinárias que remontam há séculos. Apesar dessa zona movediça, e também por causa 

dela, nada justifica que a análise do tema desta tese – de pertinência e dignidade próprias – 

fique obstada, como se supusesse aguardar por estudos que, enfim, levassem a certos 

consensos. Seria, ademais, algo como que a expectativa de superação das especificidades 

científicas do pensamento jurídico. Por conseqüência, optou-se por suspender, em certo 

grau, problematizações orbitais para que aquela análise pudesse ser efetuada a contento. 

Para tanto, sem desmerecer sua importância, estipulam-se, aqui, definições dos conceitos 

de emprego, neste trabalho, mais recorrente e delicado. Isso não impedirá que as noções 

delineadas, especialmente no título 5, voltem a ser oportunamente reapreciadas80. 

 

Além disso, essas definições estipuladas deitam fronteiras na matéria própria 

desta tese, que é o direito patrimonial privado. Portanto, além de não terem, como se 

advertiu, finalidades outras que não as instrumentais e operativas para o desenvolvimento 

deste trabalho, não têm, outrossim, pretensões de generalidade no pensamento jurídico. 

                                                 
80  V. especialmente cap. II, §§ 5º e 6º. 
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4.  O conceito de numerus clausus 

 

Que a matéria jurídica pode se plasmar ou em conceitos abstratos de classe ou 

em tipos é uma observação recente e de suma importância na metódica jurídica81. No dizer 

de K. H. STRACHE, são as duas formas lógicas pelas quais “o universal é pensável”82. 

 

Muito embora o assunto deite fundamentos nas ciências sociais83 e apresente 

enorme complexidade, no pensamento jurídico ele pode encontrar uma delimitação 

bastante precisa: o conceito abstrato de classe e o tipo consistem em diferentes modelos 

não apenas de elaboração dos suportes fáticos descritos pelas normas jurídicas84, mas 

também de conexão lógica entre esses elementos e as conseqüências jurídicas da 

incidência85. Trata-se, portanto, de modelos de formulação dos juízos decisórios sobre a 

concretude dos suportes fáticos, métodos de interpretação e aplicação do direito que lidam 

com a diversidade de níveis de intervenção legislativa, identificáveis no direito positivo, 

nas relações privadas. O problema se delineia claramente quando se entende por um 

descompasso entre o exato enquadramento dos fatos nas hipóteses conhecidas e as 

conseqüências jurídicas a elas ligadas86. 

 

De uma maneira geral, em suportes fáticos conceituais, a decisão sobre sua 

concretude pressupõe juízos de identidade entre os fatos e os elementos da hipótese 

normativa. O intérprete-aplicador realiza uma operação lógica de subsunção 

(Subsumption, Unterordnung), orientada pela metódica lógico-formal e dedutiva, 

                                                 
81  Cf. K. ENGISCH. Die Idee der Konkretisierung in Recht und Rechtswissenschaft unserer Zeit. 2. ed. 

Heidelberg: Winter, 1968, p.237; J. ESSER. Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des 
Privatrechts. 3. ed. Tübingen: Mohr, 1974, p. 4, 93; K. LARENZ. Metodologia da ciência do direito. 
Trad. J. Lamego. 3 ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, p.621-2; C. BEDUSCHI. Tipicità 
e diritto: Contributo allo studio della razionalità giuridica. Padova: CEDAM, 1992, p.85-112. 

82  Das Denken in Standards: Zugleich ein Beitrag zur Typologik. Berlin: Duncker & Humblot, 1968, p. 
20, 23; cf. tb. J. E. HEYDE. Typus: Ein Beitrag zur Typologik. In: Studium Generale: Zeitschrift für die 
Einheit der Wissenschaft im Zusammenhang ihrer Begriffsbildungen und Forschungsmethoden 5, 1952, 
p.235-238. 

83  Cf. K. ENGISCH. Die Idee der Konkretisierung in Recht und Rechtswissenschaft unserer Zeit. 2. ed. 
Heidelberg: Winter, 1968, p.247; H. J. WOLFF. Typen im Recht und in der Rechtswissenschaft. In:  
Studium generale: Zeitschrift für die Einheit der Wissenschaft im Zusammenhang ihrer 
Begriffsbildungen und Forschungsmethoden 4, 1952, p.195. 

84  Cf. R. DUARTE. Tipicidade e atipicidade dos contratos. Coimbra: Almedina, 2000, p.96-7. 
85  Cf. E. BETTI. Moderne dogmatische Begriffsbildung in der Rechts- und Kulturgeschichte. In: Studium 

Generale 12, 1959, p.87; Der Typenzwang bei den römischen Rechtsgeschäften und die sogenannte 
Typenfreiheit des heutigen Rechts. In: Festschrift für Leopold Wenger. München: C. H. Beck, 1944, 
p.249, v.1. 

86  Cf. D. LEENEN. Typus und Rechtsfindung: Die Bedeutung der typologischen Methode für die 
Rechtsfindung dargestellt am Vertragsrecht des BGB. Berlin: Duncker und Humblot, 1971, p.88-96. 
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concluindo em termos de “ou tudo ou nada”, “ou assim ou assado”87: ou é fato jurídico ou 

não é fato jurídico; se for, ou é fato jurídico A ou é fato jurídico B, extraindo da sua 

decisão as indeléveis conseqüências jurídicas. Já em suportes fáticos tipológicos, a decisão 

sobre sua concretude pressupõe juízos de semelhança entre os fatos e os elementos 

normativos. O intérprete-aplicador realiza uma operação tipológica de emparelhamento 

(Zuordnung, Einordnen, riconduzione), orientada pela metódica lógico-material e indutiva, 

concluindo em termos de “ou mais ou menos”, “ou assim ou também assado”: pode ser 

fato jurídico A, pode ser fato jurídico B ou pode ser fato jurídico em parte A e em parte B, 

extraindo da sua decisão as conseqüências jurídicas em parte de um e/ou em parte de outro. 

 

Todo texto legal é, em princípio, suscetível de interpretação e aplicação 

conceituais ou tipológicas88. As normas jurídicas, assim como a descrição de seu suporte 

fático e de suas conseqüências jurídicas, hoje se sabe, não são um dado, mas sim um 

construído89. Tome-se o exemplo da capacidade de exercício. Para K. LARENZ é fora de 

dúvida que, em razão da necessidade de segurança jurídica, essa categoria jurídica se insere 

em um setor do ordenamento jurídico do qual, muito claramente, só se podem extrair 

suportes fáticos conceituais, jamais tipológicos90. Ora, é inegável que o direito positivo 

conhece mais de um suporte fático da aquisição da capacidade de exercício: há a 

capacidade de exercício por causa da maioridade (art. 5º, caput, CC), por causa da 

celebração de matrimônio (art. 5º, parágrafo único, II, CC), por causa da conclusão de 

curso superior (art. 5º, parágrafo único, IV), entre outras. É igualmente inegável que se 

pode construir um “conceito” de aquisição da capacidade de exercício que apanhe todos 

esses suportes fáticos: é juridicamente capaz quem ostenta um certo padrão individual e 

social de maturidade para praticar, por si só, os atos da vida civil. Se não se pode extrair 

desse enunciado – que é, na verdade, um tipo91 – uma razão para considerar válido (= não- 

anulável) um negócio jurídico celebrado por uma pessoa que não tenha 18 anos, nem seja 

casada, nem seja formada etc., pode-se, certamente, extrair desse tipo uma razão para a 

                                                 
87  Cf. K. ENGISCH. Introdução ao pensamento jurídico. Trad. J. Baptista Machado. 7. ed. Lisboa: 

Calouste Gulbenkian, 1996, p.85-105. 
88  Cf. D. LEENEN. Typus und Rechtsfindung: Die Bedeutung der typologischen Methode für die 

Rechtsfindung dargestellt am Vertragsrecht des BGB. Berlin: Duncker und Humblot, 1971, p. 80-8; G. 
DE NOVA. Il tipo contrattuale. Padova: CEDAM, 1974, p.121-9, 136-8. 

89  Cf. K. ENGISCH. Introdução ao pensamento jurídico. Trad. J. Baptista Machado. 7. ed. Lisboa: 
Calouste Gulbenkian, 1996, p. 85-105. 

90  Metodologia da ciência do direito. Trad. J. Lamego. 3 ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
1997, p.621. 

91  Cf. D. LEENEN. Typus und Rechtsfindung: Die Bedeutung der typologischen Methode für die 
Rechtsfindung dargestellt am Vertragsrecht des BGB. Berlin: Duncker und Humblot, 1971, p.88-96. 
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reparação do interesse negativo92: aproximar um relativamente incapaz de um standard de 

maturidade construído a partir dos tipos de maioridade civil não é senão realizar 

interpretação e aplicação tipológicas dos textos legais sobre a aquisição da capacidade de 

exercício. 

 

O problema, no direito dos contratos, é mais sensível, na medida em que a 

interpretação e a aplicação dos textos legais buscariam a mesma conseqüência jurídica para 

fatos não exatamente coincidentes com as hipóteses conhecidas ou, precisamente, o 

contrário: conseqüências jurídicas diversas para fatos exata ou, pelo menos, 

aproximadamente coincidentes com as hipóteses conhecidas. Isso se deve a um menor 

nível de intervenção legislativa93 no direito dos contratos, comparativamente à matéria de 

capacidade de exercício, deflagrado pela positivação de um conceito de contrato em 

gênero, que permite, agora com todas as letras, a celebração de contratos atípicos (art. 425, 

primeira parte, CC), isto é, contratos não-enquadráveis nos “tipos” dos contratos em 

espécie, ou especiais, predispostos pelo legislador – sem que isso signifique que não 

tenham um “tipo”: “observadas as normas gerais fixadas neste Código”, diz a segunda 

parte do art. 425 CC. 

 

Mas não é só. Na disciplina de um mesmo contrato em espécie, verifica-se uma 

duplicidade de técnicas legislativas: ao absorver os tipos da prática contratual – analisa G. 

DE NOVA – o legislador tende, invariavelmente, a acomodá-los em conceitos, uma vez 

que lhes seleciona algumas características e desconsidera outras, organizando-as em torno 

de uma definição; de modo que se nota, algumas vezes, uma incongruência entre a 

definição do “tipo” contratual e o restante da respectiva disciplina: aquela mais ampla, 

proposta conceitualmente, esta mais restrita, inspirada no tipo94. Com efeito. À definição 

do contrato de mútuo (art. 586 CC), por exemplo, podem muito bem se adaptar 

praticamente todos os contratos de crédito bancário, inclusive o depósito bancário, mas o 

restante da disciplina do mútuo é sensivelmente estranha aos tipos contratuais bancários 

(especialmente arts. 589 e 592 CC). O mesmo se diga do contrato de depósito: a definição 

(art. 627 CC) apanha os depósitos efetuados tanto em interesse do depositante quanto em 

                                                 
92  Cf. F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954, p.83-94, 

v.4; D. LEENEN. Typus und Rechtsfindung: Die Bedeutung der typologischen Methode für die 
Rechtsfindung dargestellt am Vertragsrecht des BGB. Berlin: Duncker und Humblot, 1971, p.102-3. 

93  Cf. G. DE NOVA. Il tipo contrattuale. Padova: CEDAM, 1974, p.50-1. 
94  G. DE NOVA. Il tipo contrattuale. Padova: CEDAM, 1974, p.137, 139. 
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interesse do depositário, mas a disciplina foca na figura em que predomina o interesse 

daquele, tanto que contempla a ação de depósito, com possibilidade de prisão do 

depositário infiel. Por fim o contrato de compra e venda, se pode bem ser aplicado, 

consoante sua definição (art. 481 CC), ao fornecimento de energia elétrica, por exemplo, 

não apresenta uma disciplina côngrua para com esse objeto, notadamente no que se refere à 

distribuição dos riscos sobre a coisa e às cláusulas especiais. Nesse sentido, o direito dos 

contratos contempla, as mais das vezes, textos legais que se assemelham ora mais a 

conceitos, ora mais a tipos; em outras palavras, na disciplina de um mesmo contrato em 

espécie apresentam-se tanto tipos contratuais – que mais não são do que definição de 

conceitos – quanto tipos normativos95. 

 

Daí a questão que atormenta há muitas décadas a metódica de elaboração do 

juízo de tipicidade contratual: essa tarefa do intérprete e do aplicador do direito deveria se 

orientar por modelos subsuntivos, de qualificação96 conceitual, por meio da identidade 

entre os fatos e os essentialia negotti ou entre os fatos e a causa, concreta ou abstrata, 

presentes nas definições dos “tipos” contratuais97?; ou por modelos de emparelhamento, de 

                                                 
95  Conforme G. DE NOVA, o chamado tipo contratual não é um tipo em sentido técnico, mas um 

conceito. O uso consolidado da expressão, porém, não justifica seu afastamento. O tipo em sentido 
técnico está na disciplina dos contratos em espécie. O tipo normativo é, portanto, um tipo em sentido 
técnico (Il tipo contrattuale. Padova: CEDAM, 1974, p.140). 

96  A qualificação é uma técnica jurídica inicialmente elaborada no âmbito do direito internacional privado 
(F. K. COMPARATO. Novos ensaios e pareceres de direito empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 
1981, p.246) e consiste, na sede do direito contratual, em uma operação lógica com a qual o intérprete, 
perante um contrato concreto, afirma ou nega sua pertinência a um determinado tipo contratual (V. 
ROPPO. Il contratto. Milano: Giuffrè, 2001, p.429), mediante o enquadramento mental da espécie 
contratual de fato no tipo, no modelo contratual legal adequado (R. SACCO, G. DE NOVA. Il 
contratto. In: R. SACCO (dir.). Trattato di diritto civile. 3 ed. Torino: UTET, 2004, p.386, v.2). Essa é 
a noção tradicional de qualificação, em que essa operação lógica é tomada como um procedimento 
subsuntivo, isto é, como transporte de espécies de fato singulares e concretas à regra geral e abstrata. 
Antes da subsunção, destarte, seria necessário interpretar os fatos, fixando o que concretamente as 
partes desejaram, para só depois subsumir a vontade comum dos contratantes (o ponto de relevância 
hermenêutico dos contratos) ao termo da premissa menor do silogismo jurídico. 

97  V. ROPPO fala, assim, de uma elasticidade do tipo contratual, inversamente proporcional aos elementos 
de definição legal dos contratos. Ou seja, tanto mais elástico o tipo contratual quanto menor sua 
definição; contrariamente, tanto menos elástico o tipo contratual quanto maior a sua definição (Il 
contratto. Milano: Giuffrè, 2001, p.425-7). O autor sustenta a existência de três modelos de tipos 
contratuais: tipos de alta definição, tipos de média definição e tipos de baixa definição. Os tipos de alta 
definição, como é o caso do contrato de compra e venda, têm a definição legal de duas prestações (no 
caso a prestação de transferir a propriedade de um bem e a prestação de transferir uma quantia em 
dinheiro), bem como a determinação do conteúdo de uma das prestações (no caso o dinheiro). Esses 
tipos têm baixa elasticidade. Já a locação é um exemplo de tipo de média definição, e portanto, média 
elasticidade: só se determinam prestação e contraprestação, mas não o respectivo conteúdo. Assim o 
aluguel pode ser de várias espécies, em dinheiro, em serviço, por atribuição de direito etc. Por fim o 
mandato é um exemplo de tipo de baixa definição e altíssima elasticidade: só se determina a prestação 
do mandatário. É como se se tratasse de um pedaço de contrato: a prestação seria típica, ao passo em 
que o contrato seria atípico (id., p.425-7). O mesmo autor postula, ainda, que o elemento essencial para 
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qualificação tipológica ou aproximação gradual, por meio da semelhança entre os fatos e 

os tipos normativos98? 

 

A questão atormenta, porque, a despeito do conceito de contrato em gênero, a 

presença dos conceitos dos contratos em espécie, quer dizer, dos tipos contratuais 

                                                                                                                                                    
a caracterização do tipo é, invariavelmente, a prestação, além da presença, às vezes, de uma 
contraprestação e até da determinação da natureza dessa contraprestação. Essa ponderação não seria 
cabível para todos os contratos. A transação, assim, não se define pelas prestações. Mas, sob a 
perspectiva das prestações, a elasticidade do tipo é enorme, pois qualquer prestação pode entrar no tipo 
da transação e, nesse sentido, qualquer prestação é atípica em matéria de transação (id., ib.). 
A elasticidade das definições dos tipos contratuais não afasta sua qualidade de conceito, antes a 
confirma: os conceitos podem ser mais ou menos amplos, conforme haja menos ou mais elementos na 
sua enunciação, sem que isso afete a rigidez de suas fronteiras (K. LARENZ. Metodologia da ciência 
do direito. Trad. de J. Lamego. 3 ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, p.621-2). Por outro 
lado é verdade que as definições dos tipos contratuais não são definições ônticas, mas sim estipuladas: 
elas enunciam o que se deve entender por compra e venda, doação etc., quando estas palavras são 
usadas na lei (R. DUARTE. Tipicidade e atipicidade dos contratos. Coimbra: Almedina, 2000, p.74-5). 
Nesse sentido, sua qualidade de definição, em sentido estrito, é confirmada, pois não têm conteúdo 
normativo autônomo (G. DE NOVA. Il tipo contrattuale. Padova: CEDAM, 1974, p.135): desprovidas 
de referência semântica, as definições dos tipos contratuais apenas apresentam sentido quando 
conjugadas com outras normas que dispõem sobre a disciplina do tipo. Por exemplo: quem se obriga a 
transferir o domínio de uma coisa perante outro que, por sua vez, obriga-se a pagar correspectivamente 
um preço em dinheiro celebra contrato de compra e venda; quem celebra contrato de compra e venda 
submete-se, na posição de vendedor, aos riscos da coisa e, na posição de comprador, aos riscos do 
preço. Por onde se vê que a expressão contrato de compra e venda poderia ser excluída da construção do 
raciocínio jurídico se não fosse pela sua qualidade de sintetizar uma disciplina jurídica complexa, 
facilitando a operação das categorias do ordenamento jurídico. Isso confirma que as obrigações 
encontram seu fundamento no contrato e não na lei: as partes voluntariamente se obrigam e a lei limita-
se a simplesmente dar uma etiqueta a esse comportamento para fins de predispor a correspectiva 
disciplina (cf. G. DE NOVA. Il tipo contrattuale. Padova: CEDAM, 1974, p.134-5). 

98  O raciocínio tipológico para a qualificação dos contratos e a formulação de um juízo de tipicidade do 
contrato considera o dado tipológico da disciplina dos contratos em espécie, isto é, do tipo normativo, e 
não o dado conceitual da definição do tipo contratual. A disciplina dos contratos em espécie permite a 
reconstrução do tipo normativo, e a pertinência de uma espécie contratual de fato ao tipo contratual será 
verificada não pela sua subsumibilidade à definição conceitual do tipo contratual, mas sim pela sua 
recondutibilidade ao respectivo tipo normativo (G. DE NOVA. Il tipo contrattuale. Padova: CEDAM, 
1974, p.142). Nesse sentido um contrato concreto poderá ser subtraído à disciplina legal, apesar de 
presentes todos os elementos (ou a causa, como preferir) da definição legal do tipo contratual, na 
medida em que não corresponda ao tipo subentendido naquela disciplina; inversamente, uma espécie 
contratual de fato poderá ser submetida à disciplina legal do contrato especial, na medida em que 
corresponda ao tipo normativo subentendido, ainda que não presentes todas as características exigidas 
pela definição do tipo contratual (G. DE NOVA. Il tipo contrattuale. Padova: CEDAM, 1974, p.143). 
De maneira que a pertinência de um contrato concreto a um tipo normativo poderá ser maior ou menor, 
isto é, o contrato será mais ou menos qualificável consoante aquele tipo. 
O método tipológico leva, assim, a uma inversão da operação lógica de qualificação segundo um 
esquema subsuntivo. Há também uma operação de qualificação, mas ela é predominantemente indutiva 
e pautada em uma relação dialética e “conseqüencialista” juntamente com a interpretação. Na verdade é 
quebrada a ordem de precedência entre qualificação e interpretação, que leva a individuar primeiro o 
tipo e depois as cláusulas, ou primeiro as cláusulas e depois o tipo. E é necessário lembrar que, 
enquanto a tarefa de interpretação estiver em curso, todos os resultados obtidos são parciais e devem ser 
considerados provisórios e hipotéticos (R. SACCO, G. DE NOVA. Il contratto. In R. SACCO (dir.). 
Trattato di diritto civile. 3. ed. Torino: UTET, 2004, p. 388, v.2). O juízo de tipicidade do contrato não 
é alternativo – ou típico ou atípico – mas sim gradual: o contrato concreto é mais ou menos típico, 
aplicando-lhe, por conseguinte, mais ou menos a disciplina correspondente aos tipos contratuais 
próximos. Perde sentido extremar rigorosamente o contrato típico do contrato atípico e vice-versa. 
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especiais, nunca deixou de ser, na prática, essencial para a hetero-regulação das relações 

jurídicas patrimoniais. Mais incisivo, R. SACCO conclui pela extrema relutância da 

jurisprudência para com o reconhecimento de contratos atípicos: “os arts. 1322 e 1323 

[Codice civile]99 cumprem uma função bem precisa: eles impedem que o juiz declare [sic] 

nulo um acordo somente pelo fato de este não caber em nenhum dos tipos especialmente 

previstos pela lei (...). A regra da autonomia exaure nesse ponto a sua função. O contrato 

atípico, ao qual se aplicam somente as regras gerais contidas nos artigos 1.321 a 1.469 

Codice Civile100, jamais apareceu na atividade judicial!”101. O contraste entre doutrina e 

lei102, de um lado, e jurisprudência, de outro, demonstra como os juízes não atuam 

conforme um modelo de tipicidade contratual que, sugerido pelas primeiras, assenta-se no 

código contratos pertencentes aos tipos que têm uma disciplina particular – contratos não-

pertencentes aos tipos que têm uma disciplina particular103, ou melhor, contratos de tipo 

particularmente disciplinado em lei – contratos de tipo geralmente disciplinado em lei: os 

contratos atípicos não são considerados inexistentes nem inválidos, mas são pragmática e 

invariavelmente subsumidos aos tipos contratuais ou emparelhados aos tipos normativos, 

ou seja, são “tipificados” de acordo com a disciplina dos contratos em espécie.  

                                                 
99  “1322. Autonomia contratual. – As partes podem livremente determinar o conteúdo do contrato nos 

limites impostos pela lei (e pelas normas corporativas). As partes podem também concluir contratos que 
não pertençam aos tipos que têm uma disciplina particular, desde que estejam direcionados a realizar 
interesses merecedores de tutela segundo o ordenamento jurídico”; “1323. Normas reguladoras dos 
contratos. – Todos os contratos, ainda que não pertençam aos tipos que têm uma disciplina particular, 
são submetidos às normas gerais contidas neste título [título II – dos contratos em geral]”. 

100  Os arts. 1.321 a 1.469 do Codice Civile localizam-se topograficamente sob a rubrica “dos contratos em 
geral”; trata-se, portanto, da parte geral do direito dos contratos. O título seguinte refere-se aos contratos 
em espécie. 

101  R. SACCO. Autonomia contrattuale e tipi. In: Rivista trimestrale di diritto e procedura civile 1, 1966, 
p.788. 

102  Cf. art. 425 CC e C. BEVILAQUA. Direito das obrigações. 4 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1936, 
p.188-9; M. M. SERPA LOPES. Curso de direito civil: Fontes das obrigações, contratos. 7 ed. Rio de 
Janeiro: Freitas Bastos, 2001, p.61-2, v.3; D. BESSONE. Do contrato: Teoria geral. 4 ed. São Paulo: 
Saraiva, 1997, p.83; C. M. SILVA PEREIRA. Instituições de direito civil: Fontes das obrigações. 10 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 34-5, v.10; O. GOMES. Contratos. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2000, p. 102-3; e, especialmente, F. C. PONTES DE MIRANDA (Tratado de direito privado. 2 ed. Rio 
de Janeiro: Borsoi, 1962, p.366-7, v.28): “A tipicidade tem causas históricas, por muito fundada no 
direito romano, porém não só a vida jurídica, nos tempos posteriores e nos dias de hoje, atuou e atua, 
como também o trato dos negócios, em caracterizações inevitáveis. O tráfico jurídico não só tipiciza ou 
corrige o tipo. Por vezes, suscita tipos novos (e. g., no direito brasileiro, a duplicata mercantil), ou 
negócios jurídicos atípicos. A vida muda. Embora os princípios permaneçam, mudam-se estruturas e 
conteúdos de negócios jurídicos. (...) Em princípio, há auto-regramento da vontade, para se concluírem 
negócios jurídicos. E o número de regras jurídicas dispositivas (ius dispositivum) é considerável. Tal 
regulação atende à tipicidade, ou à necessidade de se não deixarem dúvidas quanto a algum ponto ou 
alguns pontos do conteúdo do negócio jurídico. De jeito que o próprio negócio jurídico típico dá ensejo 
para as variações de conteúdo”; e O. GOMES (Novos temas de direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 
1983, p.103), quem afirma expressamente que uma das “manifestações da liberdade de contratar” é a 
“liberdade de celebrar contratos atípicos”. 

103  R. SACCO. Autonomia contrattuale e tipi. In: Rivista trimestrale di diritto e procedura civile 1, 1966, 
p.786-7. 
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Essa disciplina é, sem dúvida, o dado normativo mais importante para a hetero-

regulação dos contratos104. Posiciona o regime da autonomia nos contratos obrigacionais a 

meio termo entre um regime (ideal) de tipicidade aberta, ou numerus apertus, e um regime 

de tipicidade fechada, ou numerus clausus105. O problema gira em torno da 

instrumentalidade política da categoria do contrato: 

 

(A) em um regime de tipicidade contratual aberta, ou regime de numerus 

apertus, o nível de intervenção legislativa é, pelo menos, o conceito jurídico de contrato 

em gênero106. Trata-se de uma noção jusracionalista de tipicidade contratual, consagrada 

primeiramente no art. 1.107 Code Civil107. Aqui, qualquer que seja o contrato, ele será, 

pelo menos, contrato, e, portanto, o conceito jurídico de contrato tem o caráter de uma 

regra de reconhecimento (= regra de entrada no mundo jurídico) das operações econômica 

e socialmente contratuais que são juridicamente relevantes. O conceito jurídico de contrato, 

como lembra E. ROPPO, como elemento de conexão entre suportes fáticos e 

conseqüências jurídicas, são, de um lado, a formalização e a tutela jurídicas de uma 

                                                 
104  O não reconhecimento jurisprudencial de um regime de atipicidade do contrato, ou de tipicidade de 

categoria jurídica, prossegue R. SACCO (Autonomia contrattuale e tipi. In: Rivista trimestrale di diritto 
e procedura civile 1, 1966, p.793), projeta uma imagem sensivelmente diferente daquela construída a 
partir da leitura do Código Civil e da doutrina contratual: se essa imagem “era aquela de uma vasta 
área contínua, representada pelos possíveis contratos atípicos, pontilhada de ilhotas constituídas pelas 
áreas dos contratos típicos”, o jurista percebe, por meio da observação empírica da atividade judicial, 
“as várias ilhotas transbordarem os limites originários e alargarem-se invadindo porções sempre 
maiores da área dos contratos atípicos”. 

105  A palavra “tipicidade”, como adverte R. SACCO ((Autonomia contrattuale e tipi. In: Rivista trimestrale 
di diritto e procedura civile 1, 1966, p.786-7), pode vir empregada em diversas expressões do discurso 
jurídico e apresenta, em cada uma delas, um significado próprio. Tipicidade contratual é a qualidade 
daquele contrato-suporte fático que ingressa em uma figura que tem uma disciplina legal particular. 
Tipicidade contratual é, por outro lado, a qualidade do regime no qual o acordo não produz efeitos se 
não ingressa nas figuras especialmente admitidas pelo ordenameto jurídico. Tipicidade contratual é a 
qualidade da causa-função típica, isto é, não as centenas de funções variáveis às quais as partes podem 
conectar os efeitos negociais almejados, mas somente aquela que aparece inseparável dos efeitos 
daquele negócio. Tipicidade contratual é a qualidade do negócio jurídico que se apresenta como 
contrato (tipicidade da categoria). 

106  Cf. I. BIROCCHI. Saggi sulla formazione storica della categoria generale del contrato. Cagliari: Cuec, 
1988, p.9-29. 

107  “Art. 1107 Os contratos, sejam os que têm uma denominação própria, sejam os que não a têm, são 
submetidos às regras gerais, que são objeto do presente título [título terceiro – contratos ou obrigações 
convencionais em geral, do Livro terceiro – diferentes modos de se adquirir a propriedade]. As regras 
particulares a certos contratos são estabelecidas sob os títulos relativos a cada um deles; e as regras 
particulares às transações (sic) comerciais são estabelecidas pelas leis relativas ao comércio”. 
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operação econômica, e, de outro, um instrumento político de conformação da mesma 

operação econômica ao arranjo de valores perseguidos pelo ordenamento estatal108. 

 

Por conseguinte, em um numerus apertus, os agentes privados que celebram 

um contrato atípico (= contrato não-enquadrável em um tipo, contratual ou normativo, de 

um contrato em espécie) não quiseram o contrato A ou o contrato B; quiseram, antes, 

juridicamente, o contrato em gênero. Quer dizer, não quiseram uma regulação legalmente 

especial, pois optaram por fazê-la, por si só; quiseram, contudo, uma regulação dos 

contratos em geral e, portanto, afastaram a incidência dos arts. 481 a 853 CC – entre outros 

artigos desse mesmo Código e de tantas outras leis – para invocar a incidência, tão 

somente, dos arts. 421 a 480 CC, além das regras gerais sobre obrigações. As dificuldades 

engendradas por um numerus apertus – como se sói crer seja o regime de tipicidade dos 

contratos obrigacionais – resumem-se na função dos contratos em espécie, na medida em 

que vêm expressamente enumerados e regulados pela lei; 

 

(B) em um regime de tipicidade legal fechada, ou regime de numerus clausus, 

o nível de intervenção legislativa é o conceito jurídico de cada um dos contratos em 

espécie enumerados pela lei. Nesse regime, o contrato que não se subsume nos esquemas 

legal e especialmente predeterminados são deficitários. Contra eles, o ordenamento 

jurídico reagirá com a sanção de inexistência. Trata-se de uma noção romanista109 de 

tipicidade contratual: há uma tangência irremediável entre tipo – contratual ou normativo 

– do contrato em espécie e uma determinada eficácia contratual, de modo que são 

potencialmente eficazes apenas os contratos que se enquadrarem nos esquemas 

especialmente predispostos, isto é, os contratos que têm um tipo especificado em lei110. Um 

                                                 
108   “O contrato, como formalização jurídica” da operação econômica, também consiste na “conquista da 

idéia de que as operações econômicas podem e devem ser reguladas pelo direito” (E. ROPPO. O 
contrato. Trad. de A. Coimbra e J. Gomes. Coimbra: Almedina, 1988, p.10-1). 

109  Note-se que não se falou em noção romana, mas sim em noção romanista, isto é, de inspiração e de 
uma certa leitura que se faz do direito romano. Não se trata aqui, assim, do modelo romano de 
tipicidade contratual, o qual se pode construir tardiamente mediante a referência a contratos inominados 
por oposição aos contratos que têm um nome: estes promovidos por ações particulares, aqueles 
submetidos a actio præscriptio verbis ou a um direito de repetição baseado na condictio causa data 
causa non secuta, também chamada condictio ob causam datorum (cf. F. MACKELDEY. Manuel de 
droit romain. Trad. de J. Beving. Bruxelas: Societé Typographique Belge, 1837, p.243; M. KASER. 
Römisches Privatrecht. München: C. H. Beck, 1992,  p.263-5). 

110  A distinção entre tipicidade aberta e tipicidade fechada leva em consideração a qualidade do tipo legal 
(v. capítulo II, 2, infra) quanto a ser poroso e exemplificativo ou taxativo e exaustivo: no primeiro caso, 
o tipo é aberto, admitindo que a ele sejam reconduzidos elementos não expressamente previstos, mas 
idealmente contemplados; no segundo caso, o tipo é fechado, determinando categoricamente um 
conjunto de elementos que estão dentro dele e outros que estão fora dele e são, por isso, 
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numerus clausus ou regime de tipicidade legal fechada dos contratos representa-se por um 

código contratos típicos–contratos inexistentes. 

 

A diferença fundamental entre um numerus apertus e um numerus clausus 

consiste, assim, na reação do ordenamento jurídico perante operações econômica e 

socialmente contratuais que não se enquadram – isto é, que não se qualificam conceitual ou 

tipologicamente – nos tipos contratuais ou normativos especialmente predispostos111. Mais 

propriamente, na reação do ordenamento jurídico perante manifestações atípicas de 

autonomia contratual. Em um regime de tipicidade legal aberta, aqueles contratos atípicos 

não serão, em virtude dessa simples circunstância, deficitários: ou serão considerados 

contratos em gênero ou, em uma incômoda tendência jurisprudencial à tipificação, serão 

tipificados, por métodos conceituais ou tipológicos, consoante algum ou alguns dos 

esquemas especiais preestabelecidos, algum ou alguns dos tipos contratuais ou normativos, 

em espécie, predispostos pelo legislador. Já em um regime de tipicidade legal fechada, 

esses contratos atípicos serão considerados inexistentes como contratos.  Em qualquer um 

dos regimes, “as pessoas ou a) escolhem um dentre eles [tipos de atos e tipos de negócios 

jurídicos], ou b) nada querem que possa entrar no mundo jurídico, ou c) o que quiseram 

nele só entra deficitariamente”112. 

 

Numerus apertus é, por conseguinte, um regime de tipicidade contratual que se 

identifica em dois níveis de intervenção legislativa sobre as manifestações de autonomia 

contratual. No interior da categoria do contrato, regulam-se os contratos típicos (contratos 

“cabíveis” nos tipos legais) mediante suas regras especiais (contratos em espécie) e os 

contratos atípicos (contratos estranhos aos tipos legais, mas contratos típicos como 

categoria jurídica) por meio de suas regras gerais sobre contratos. O nível mínimo de 

intervenção legislativa, é, assim, o tipo negocial: o contrato, independentemente de um tipo 

em espécie, é ele mesmo um tipo, um tipo de negócio jurídico; por isso sua atipicidade, 

isto é, seu não-enquadramento em um tipo legal particularmente disciplinado, não significa 

que ele não seja um contrato (em gênero) típico, um negócio jurídico típico. 

 

                                                                                                                                                    
irremediavelmente desconsiderados. Destarte o tipo fechado é, na verdade, uma definição conceitual, e 
não um tipo em sentido lógico (cf. J. OLIVEIRA ASCENSÃO. A tipicidade dos direitos reais. Lisboa: 
S. e., 1968, p.61-3). 

111  Cf. A. NATUCCI. La tipicità dei diritti reali. 2. ed. Padova: CEDAM, 1988, p.228-9. 
112  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954, p.59, v.3. 
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Por seu turno, numerus clausus é – não exatamente ao contrário – um regime 

de tipicidade contratual que se identifica em apenas um nível de intervenção legislativa 

sobre as manifestações de autonomia contratual. No interior da categoria do contrato, 

regulam-se apenas os contratos típicos, de modo que uma certa regulação autônomo-

privada (eficácia jurídica) deve necessariamente aderir a estruturas (tipos contratuais) 

especialmente predispostas na lei; é inexistente uma determinada regulação autônomo-

privada que adira a um tipo de contrato em gênero, só cientificamente construído a partir 

da interpretação tipológica dos textos legais sobre cada um dos contratos em espécie. O 

nível de intervenção legislativa é, assim, o tipo contratual: ou o contrato se enquadra em, 

pelo menos, um dos esquemas dos contratos em espécie ou ele é inexistente; quer dizer, 

nesse último caso, os contratantes quiseram algo que não entra no mundo jurídico, ou que 

nele só entra deficitariamente, isto é, não entra exatamente da maneira declarada pelos 

contratantes. 

 

No direito positivo, apenas os contratos obrigacionais submetem-se a um 

regime, em tese, de tipicidade legal aberta113; os contratos de disposição submetem-se a um 

regime de tipicidade legal fechada: a regulação autônomo-privada das transmissões de 

direitos subjetivos patrimoniais preexistentes – ou, de modo mais amplo, a regulação 

autônomo-privada do poder de dispor sobre direitos subjetivos patrimoniais – tem 

necessariamente de recorrer a um tipo de disposição em espécie, acolhendo as normas, 

invariavelmente imperativas, da disciplina legal do tipo escolhido114. É nesse sentido que o 

regime de numerus clausus ou tipicidade legal fechada caracteriza-se como vinculativo e, 

simultaneamente, fixo: fosse possível criar um tipo novo, seriam evitadas as normas 

imperativas (tipicidade fixa); não existissem normas imperativas, ainda que em pequena 

quantidade, despicienda a afirmação de um número fechado (tipicidade vinculativa)115. 

 

Como se percebe, o conceito de numerus clausus remete, sobretudo, a uma 

zona de pouco ou nenhum assento para a autonomia privada, especialmente a autonomia 

contratual, ao menos em termos comparativos. Assim, muito embora seja uma expressão 

                                                 
113  A força literal do art. 1.101 Code Civil é expressiva: “Le contrat est une convention par laquelle une ou 

plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire 
quelque chose” (grifou-se). 

114  E. EHRLICH. Das zwingende und nichtzwingende Recht im Bürgerlichen Gesetzbuch für das Deutsche 
Reich. Aalen, 1970, p.106. 

115  Cf. H. P. WESTERMANN. Vertragsfreiheit und Typengesetzlichkeit im Recht der 
Personengesellschaften. Berlin: Springer, 1970, p.115-22. 
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utilizada, pelo discurso jurídico, em outros contextos, só tem sentido, na verdade, quando 

empregada para se referir a uma possibilidade legalmente limitada de exercício da 

autonomia contratual, e mais precisamente a um número fechado de possibilidades de 

escolha de categorias do ordenamento jurídico predispostas ao reconhecimento dos atos 

(do mundo fático) de autonomia contratual. Enumeração legal de outros fatos jurídicos que 

não os negócios jurídicos, pela própria conformação de seu suporte fático – identificada, 

entre outros elementos, pela impossibilidade dessa escolha – é sempre fechada. 

Conseqüentemente, a expressão, aplicada nesses contextos, é meramente redundante; por 

razões de boa técnica, deveria, aí, ser francamente evitada. 

 

5.  O conceito de direito real 

 

Se existe uma matéria do direito patrimonial privado sobre a qual o consenso 

doutrinário se faz historicamente impossível, é ela a summa divisio das posições jurídicas 

subjetivas patrimoniais. Parece que essa impossibilidade se deve à própria contingência do 

objeto regulado por essa summa divisio. Com efeito, à dicotomia entre créditos – ou 

direitos subjetivos creditícios, direitos subjetivos obrigacionais ou, ainda, direitos 

subjetivos pessoais – e direitos subjetivos reais subjazem modelos sociais de 

assenhoreamento dos bens econômicos116. A contingência ressalta, na exata medida em 

que, pelas novas necessidades econômico-sociais, tanto o emprego desses modelos 

obsolesce-se quanto a apreciação dos bens econômicos transfigura-se. Assim, depara-se a 

experiência jurídica, a cada dia, com novos problemas práticos a partir dos quais aquela 

dicotomia – que, inversamente, é de certa forma estável – tem de ser analisada e, 

fatalmente, reconsiderada.  

 

Mais especificamente, a grande dificuldade hodierna repousa naquela 

tendência reducionista denunciada por M. VILLEY como uma “infecção de materialismo” 

nas legislações: a concepção materialista do objeto da propriedade e dos outros direitos 

subjetivos reais – isto é, da coisa (res) –, presente no CC, “carrega a marca de uma cultura 

burguesa. O burguês conta seus haveres, e seu ter consistia em bens materiais, coisas 

tangíveis e palpáveis”117. Anos antes, no contexto de uma frustrada tentativa de confecção 

do nacional-socialista Volksgesetzbuch, observara-o também F. WIEACKER, quem então 

                                                 
116  Cf. A. PEUKERT. Güterzuordnung als Rechtsprinzip. Tübingen: Moher Siebeck, 2008, p.1-5. 
117  Preface historique. In: Archives de philosophie du droit: Les biens e les choses en droit 24, 1979, p.2. 
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apontava para um deficit de regulação do BGB em matéria de atribuição dos bens 

econômicos118. Deficit que, na Alemanha, apresenta-se, até hoje, algo mais asfixiante para 

o intérprete, em virtude da definição legal de coisa como “objeto corpóreo”119. Assim, na 

crítica de F. WIEACKER, bens econômicos que não se subsumem nem ao conceito de 

prestação, a serem regulados pelo livro de direito das obrigações, nem ao conceito de coisa 

(= objeto corpóreo), a serem regulados pelo livro de direito das coisas120, não são 

disciplinados. Aparte semelhante fizera-se já durante a elaboração do BGB, por O. VON 

GIERKE121, cuja definição de coisa toma esse termo como um sobreconceito que alberga 

todos os possíveis objetos de direito subjetivo122. 

 

Nas últimas décadas, a doutrina alemã tem buscado dar conta daquele deficit 

por meio da teoria da “realização” dos direitos subjetivos obrigacionais123. O trabalho 

pioneiro é de G. DULCKEIT, quem propõe uma decomposição do regime jurídico dos 

direitos subjetivos reais e uma aplicação de aspectos desse regime até mesmo a posições 

jurídicas subjetivas que têm por objeto prestações e que são, portanto, créditos124, os quais 

se tornam “oponíveis” a terceiros. O paradigma são, aqui, situações possessórias em que o 

credor, possuidor direto, vê-se turbado por terceiros que adquirem, contratualmente ou não, 

do possuidor indireto proprietário, a propriedade ou outro direito subjetivo real125. 

 

Essa teoria foi deveras alargada por C. W. CANARIS, ao sustentar que, além 

da posse, outros fatos jurídicos (em sentido amplo) – como a prenotação (Vormerkung), as 

                                                 
118  Zum System des deutschen Vermögensrechts: Erwägungen und Vorschläge. Leipzig: Theodor Weicher, 

1941, p.30. 
119  § 90 BGB: “Conceito de coisa: Coisas, no sentido da lei, são apenas objetos corpóreos”. 
120  “O sistema das pandectas e o BGB conhecem apenas um direito das coisas, isto é, apenas um excerto do 

direito patrimonial, o qual se limita aos direitos absolutos sobre objetos corpóreos (‘coisas’). Eles não 
conhecem nem outros objetos, que não sejam coisas (energias naturais, obras do espírito, expectativas 
de aquisição, direitos), como elementos próprios do patrimônio, nem, na seqüência, o conceito 
fundamental sistemático de patrimônio, de patrimônio especial ou de empresa, pois esses conteúdos 
patrimoniais mais elevados constróem-se somente mediante uma ordem comum de coisas e objetos 
incorpóreos” (Zum System des deutschen Vermögensrechts: Erwägungen und Vorschläge. Leipzig: 
Theodor Weicher, 1941, p. 30-1, sem grifos no original). 

121  Der Entwurf eines Bürgerlichen Gesetzbuchs und das Deutsche Recht. Leipzig: Duncker und Humblot,  
1897, p.44. No mesmo sentido os esforços de R. SOHM, e, na seqüência, os debates teóricos sobre o 
conceito de objeto de direito (Der Gegenstand: Ein Grundbegriff des Bürgerlichen Gesetzbuches. 
Leipzig: Duncker und Humblot, 1905, p. 8-12). 

122  Cf.  T. RÜFNER. §§ 90-103. In: M. SCHMOECKEL, J. RÜCKERT, R. ZIMMERMANN (hrsg.). 
Historisch-kritischer Kommentar zum BGB: Allgemeiner Teil §§ 1-240. Tübingen: Mohr Siebeck, 2003, 
p.312. 

123  Cf. D. OLZEN. Aktuelle zivilrechtliche Probleme des Eigentums. In: J. F. BAUR. Das Eigentum. 
Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1989, p.104. 

124  Die verdinglichung obligatorischer Rechte. Tübingen: Mohr-Siebeck, 1951, p.7-11. 
125  G. DULCKEIT. Die verdinglichung obligatorischer Rechte. Tübingen: Mohr-Siebeck, 1951, p. 19-20. 
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transmissões fiduciárias etc. – podem, em suportes fáticos bem determinados, conferir 

“realidade” às posições jurídicas subjetivas obrigacionais126. Dessa maneira, credores 

podem ser beneficiados por pretensões reais e imunidades contra disposição e, até mesmo, 

contra execuções judiciais127. Na medida em que esses três atributos dos direitos subjetivos 

reais, que emergem da tipologia da absolutidade proposta pelo mesmo autor, não se 

aglutinem em uma mesma posição jurídica, essa não perde sua qualidade congênita, posto 

que ganhe um sensível reforço que a coloca em uma espécie de setor intermediário da 

summa diviso128. Esse fenômeno é também sublinhado pela manualística, mediante a 

expressão “‘quasi-dingliche’ Rechte”129. De outro modo, uma análise cuidadosa da 

tipologia de direitos subjetivos privados proposta por K. LARENZ e M. WOLF leva à 

conclusão de que os termos “Sachenrechte” (direitos sobre coisas-bens materiais) e 

“dingliche Rechte” (direitos subjetivos reais) estão dissociados no sistema exposto por esse 

autor, de modo que, se todos os direitos sobre coisas-bens materiais são direitos subjetivos 

reais, há direitos subjetivos reais que não são sobre coisas-bens materiais130-131. 

 

Na doutrina francesa, desde o célebre debate entre S. GINOSSAR132 e J. 

DABIN133 até os recentes trabalhos de F. ZÉNATI134, os esforços de superação do deficit 

de regulação dos bens econômicos têm igualmente marcado as novas elaborações jurídicas 

dos conceitos de propriedade e de direitos subjetivos reais. A atenção é concentrada, aqui, 

no amálgama legal entre poder de dispor, propriedade-direito real e coisa-bem material. 

Esse amálgama impede o delineamento de uma disciplina geral do poder de dispor, posição 

jurídica que se exerce, por óbvio, com referência a todos e quaisquer direitos subjetivos 

                                                 
126  Die Verdinglichung obligatorischer Rechte. In: H. H. JAKOBS et alii (hrsg.). Festschrift für Werner 

Flume zum 70. Geburtstag. Köln: Otto Schmidt, 1978, p.378-80, 425-7, v.1; cf. tb. H. WEITNAUER. 
Verdinglichte Schuldverhältnisse. In: C. W. CANARIS, U. DIEDERICHSEN. Festschrift für Karl 
Larenz zum 80. Geburtstag. München: C. H. Beck, 1983, p.705-10. 

127  Die Verdinglichung obligatorischer Rechte. In: H. H. JAKOBS et alii (hrsg.). Festschrift für Werner 
Flume zum 70. Geburtstag. Köln: Otto Schmidt, 1978, p.373-4, v.1. 

128  Die Verdinglichung obligatorischer Rechte. In: H. H. JAKOBS et alii (hrsg.). Festschrift für Werner 
Flume zum 70. Geburtstag. Köln: Otto Schmidt, 1978, p.374, 380-1, v.1. 

129  H. WESTERMANN et alii. Sachenrecht: Ein Lehrbuch. 7. ed. Heidelberg: C. F. Müller, 1998, p. 6; F. 
BAUR, J. F. BAUR, R. STÜRNER. Lehrbuch des Sachenrechts. 16. ed. München: C. H. Beck, 1992, 
p.23. 

130  Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. 9. ed. München: C. H. Beck, 2004, p. 250-6, 259-63. 
131  Cf. J. T. FÜLLER. Eigenständiges Sachenrecht?. Tübingen: Mohr Siebeck, 2006, p.44; M. 

HAEDICKE. Rechtskauf und Rechtsmängelhaftung: Forderungen, Immaterialgüterrechte und sonstige 
Gegenstände als Kaufobjekte und das reformierte Schuldrecht. Tübingen: Mohr Siebeck, 2003, p.55-66. 

132  Pour une meilleure définition du droit réel et du droit personnel. In: Revue trimestrielle de droit civil 
60, 1962, p.573-89. 

133  Une nouvelle définition du droit réel. In: Revue trimestrielle de droit civil 60, 1962, p.21-44. 
134  Pour une rénovation de la théorie de la propriété. In: Revue trimestrielle de droit civil 92, 1993, p.305-

23; F. ZÉNATI, T. REVET. Les biens. 2. ed. Paris: PUF, 1997, p.17. 
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patrimoniais. A solução, forçada, é identificar propriedade e titularidade: olvida-se da 

polissemia da palavra propriedade e também de que entre a titularidade e as coisas bens-

materiais existe um direito subjetivo real, o domínio, que é objeto do patrimônio, 

inconfundível com outras posições jurídicas subjetivas patrimoniais, reais ou 

obrigacionais135. 

 

Ao tentarem superar aquela “infecção de materialismo” nas legislações, esses 

esforços doutrinários acabam ampliando mais ou menos drasticamente o campo de 

aplicação do direito das coisas, conferindo-lhe sua função econômico-social predestinada: 

uma ordem jurídica seja de atribuição dos bens econômicos de origem não negocial136, 

seja de atribuição por transmissão dos bens econômicos em geral137; concepções não 

exatamente coincidentes, mas que têm em comum a idéia de que algumas características 

tradicionalmente reconhecidas aos direitos subjetivos reais, a fim de diferenciá-los dos 

direitos subjetivos obrigacionais, são também próprias a esses, especialmente a 

exclusividade e a possibilidade de disposição138; a idéia, enfim, de um regime de 

transmissões contratuais139. 

 

Os problemas suscitados por essa ampliação do campo de aplicação do direito 

das coisas trazem um questionamento às teorias objetivistas ou realistas140 da summa 

divisio das posições jurídicas subjetivas patrimoniais. Nessa tradição teórica, a 

classificação das posições jurídicas subjetivas patrimoniais é tratada como reflexo de uma 

“tipologia” dualista dos bens econômicos. Em atenção aos objetos dos típicos interesses 

econômico-sociais dos agentes privados, o ordenamento jurídico estabeleceria dois “tipos” 

de bens econômicos, as prestações e as coisas, e, correlatamente, duas técnicas jurídicas de 

assenhoreamento desses objetos, os quais corresponderiam, respectivamente, aos créditos e 

aos direitos subjetivos reais. Ora, em razão daquela “infecção de materialismo” nas 

                                                 
135  Cf. I. TOSI. Acte translatif et titularité des droits. Paris: LGDJ, 2006, p.27: “deduz-se que a propriedade 

não é um bem patrimonial, mas sim a ligação privada que se estabelece entre uma pessoa e cada um de 
seus bens, que ela não é um direito real, mas uma noção fundamental do direito, uma emanação da 
pessoa: não é um direito subjetivo entre os outros, mas sim o fundamento de todo direito subjetivo”; v. 
§§ 4º e 5º, infra. 

136  Cf. C. BERGER. Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, 
p.58-59. 

137  Cf. F. WIEACKER. Zum System des deutschen Vermögensrechts: Erwägungen und Vorschläge. 
Leipzig: Theodor Weicher, 1941, p.26. 

138  Cf. I. TOSI. Acte translatif et titularité des droits. Paris: LGDJ, 2006, p.36-8. 
139  Cf. J. T. FÜLLER. Eigenständiges Sachenrecht?. Tübingen: Mohr Siebeck, 2006, p.47, n.95. 
140  Cf. J. OLIVEIRA ASCENSÃO. As relações jurídicas reais. Lisboa: Livraria Moraes, 1962, p.13-19. 
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legislações, essa tradição teórica não apresenta respostas seguras sobre a regulação dos 

bens econômicos imateriais, que se tornaram igualmente importantes a certa altura do 

desenvolvimento do capitalismo. Nesse sentido, ou se concebem outros bens econômicos 

que não são nem prestações, nem coisas – proposta de W. RAINER WALZ141, que se 

reflete pelo menos em um tertius genus de posições jurídicas subjetivas patrimoniais, cuja 

regulação, afastada do CC, competiria, em princípio, à legislação extravagante142 –; ou 

alarga-se o conceito de coisa, a fim de abarcar bens econômicos imateriais. 

 

Essa última proposta é certamente mais adequada ao direito positivo. Conceber 

aquele tertius genus implicaria uma de duas tarefas de toda sorte artificiosas: ou constrói-se 

cientificamente um livro inexistente na parte especial do CC, e as contestações empíricas 

seriam óbvias, ou sacrifica-se a função do CC como núcleo central das matérias de direito 

privado143, e as contestações científico-sistemáticas seriam, por seu turno, igualmente 

óbvias. Alargando, ao contrário, o conceito de coisa, tem-se de assumir que existem 

direitos subjetivos reais sobre coisas-bens imateriais144. Proposta razoável, se se lembra que 

no próprio livro de direito das coisas predispõem-se direitos subjetivos reais sobre coisas-

bens imateriais, sendo uma categoria do direito positivo os “direitos sobre direitos”145. O 

próprio F. C. PONTES DE MIRANDA, quem deixa chamuscada a definição do conceito 

de coisa, sustenta, em inúmeras passagens, a existência de direitos subjetivos reais sobre 

coisas-bens imateriais146. Paralelamente, nada irrelevante é a substituição, operada no CC, 

                                                 
141  Sachenrecht für Nicht-Sachen?: Kritik einer Systemanalogie. In: Kritische Vierteljahresschrift für 

Gesetzgebung und Rechtswissenschaft 1, 1986, p. 132. 
142  Os argumentos não são, aqui, nem poucos, nem fracos. Basta lembrar que o próprio R. JOHOW assinala 

ser reservada à legislação especial a regulação da gestiges Eigentum (Entwurf eines Bürgerlichen 
Gesetzbuches für das Deutsche Reich: Sachenrecht. Berlin: Reichsdruckerei, 1880, 3 v. In: W. 
SCHUBERT (hrsg). Die Vorlagen der Redaktoren für die erste Komission zur Ausarbeitung des 
Entwurfs eines Bürgerlichen Gesetzbuches: Sachenrecht. Berlin: Walter de Gruyter, 1982, p.616, v.1). 

143  Cf. C. COUTO E SILVA. O direito civil brasileiro em perspectiva histórica e visão de futuro. In: 
Revista Ajuris 40, 1987, p.148-9. 

144  J. T. FÜLLER. Eigenständiges Sachenrecht?. Tübingen: Mohr Siebeck, 2006, p.9. 
145  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970, p.263-

4, v.5; F. BAUR, J. F. BAUR, R. STÜRNER. Lehrbuch des Sachenrechts. 16. ed. München: C. H. 
Beck, 1992, p.665-82; H. WESTERMANN et alii. Sachenrecht. 7. ed. Heidelberg: C. F. Müller, 1998, 
p.1. 

146  Tratado de direito privado. 2. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1956, p.415, v.17: “Os direitos dominicais 
supõem que exista coisa sobre que tais direitos recaiam. Aqui, a acepção de coisa tem de ser precisa, 
porque os juristas romanos consideravam res incorporales os objetos dos direitos de crédito. Quando se 
fala de propriedade sobre bens incorpóreos, não se parte de tal conceito”; “Uma das causas de erro, no 
tocante aos conceitos de bem incorpóreo e de direito real, está na reminiscência das dificuldades com 
que os juristas menos sensíveis à evolução técnica receberam as precisões do conceito de bem corpóreo 
e a conceituação mesma dos direitos reais sobre bens incorpóreos. Hostis a conceito de bem incorpóreo 
que não fosse crédito, ficaram propensos, quando tiveram de admitir a propriedade intelectual e a 
propriedade industrial, a não verem outros bens incopóreos que aquele e esses. Hostis a compreensão 
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da palavra domínio, que designa o direito subjetivo real prototípico sobre coisa-bem 

material, pela palavra propriedade147. 

 

Essas aproximações não são, contudo, simples. A “infecção de materialismo” 

nas legislações não afeta somente a elaboração jurídica do conceito de objeto dos direitos 

subjetivos reais – isto é, de coisa, res –, mas também as próprias técnicas jurídicas de tutela 

e promoção dos interesses juridicamente predominantes que definem essas mesmas figuras 

de posições jurídicas subjetivas patrimoniais. O pensamento jurídico vê-se, aqui, 

comprimido a decantar uma regulação própria dos direitos subjetivos reais sobre coisas-

bens materiais, estremando-a de uma disciplina mais geral dos direitos subjetivos reais, 

abrangente dessas figuras sobre coisas-bens imateriais. Essa compressão decorre de uma 

circunstância evidente no direito positivo: muitas daquelas técnicas jurídicas de tutela e 

promoção dos interesses econômico-sociais que definem os direitos subjetivos reais 

pressupõem a materialidade de seu objeto. Ilustrativas são, nesse caso, as ações petitórias, 

especialmente a reivindicatória e a de imissão na posse, além da própria regulação da 

posse, que, na disciplina do tipo, faz obscuras as soluções para o problema da “posse de 

direitos obrigacionais”. 

 

                                                                                                                                                    
dos direitos reais sobre bens incorpóreos, tornaram-se, após se terem de render à evidência, inclinados a 
apontar direitos reais onde quer que descobriam a existência de bens incorpóreos. Há bens incorpóreos 
que são créditos pessoais, bens incorpóreos que são objeto de direitos reais (criações intelectuais, 
criações industriais, sinais distintivos) e bens incorpóreos que não são créditos pessoais, nem objeto de 
direitos reais. O bem da vida, da verdade, da integridade física ou psíquica, da honra, do nome, da 
liberdade, do segredo de fábrica ou de negócio e tantos outros” (id., p.417). Tb. em Tratado de direito 
privado. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970, p.253-4, v.5: “Os direitos de autor extinguem-se após 
determinado tempo, mas essa limitação não lhes tira a natureza de direito real. A atitude do Código 
Civil e, depois, do Código da Propriedade Industrial apenas veio firmar que a realidade dos direitos é 
independente da materialidade do objeto. A res pode ser material ou imaterial”. Ainda mais uma vez: 
“Coisa, objeto de propriedade, não é, hoje, somente a coisa corpórea. O direito atendeu a que a noção de 
coisa não é naturalística, ou física: é econômico-social”; “No sistema jurídico brasileiro, o que é 
suscetível de propriedade, além das coisas corpóreas, consta de leis que frisam ser matéria de direito das 
coisas” (Tratado de direito privado. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970, p.15, v.11, sem grifos no 
original). 

147  Apesar de essa substituição orientar-se por uma louvável metódica anti-materialista, o modo com que 
foi efetuada é, no mínimo, tosco: a definição legal de propriedade, no art. 1.228 CC, trata da faculdade 
de usar e dos poderes formativos de fruir e dispor, os quais não se estendem a todas as manifestações do 
fenômeno da propriedade; a palavra domínio mantém-se em diversos textos normativos (arts. 481, 521 e 
ss., 809, 1.005 CC), o que enseja dúvida sobre a possibilidade de extensão desses textos a outras 
manifestações do fenômeno da propriedade; perdeu-se uma definição legal de domínio, apesar de a lei 
continuar empregando esse mesmo termo; a regulação das comunhões continua sendo condominial, e 
não comproprietária. Percebe-se que a alteração foi, se muito, terminológica, pois não se nota a menor 
preocupação em estremar técnicas que continuam sendo próprias do domínio e dos outros direitos reais 
sobre coisas-bens corpóreos daquelas que são comuns a todos os direitos subjetivos patrimoniais, ao 
sentido amplo da palavra propriedade. 
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Nesse momento, outra corrente doutrinária sobre aquela summa divisio, a das 

teorias subjetivistas ou personalistas148 dos direitos subjetivos reais, é chamada a dar 

explicações. Nessa tradição teórica, aquela mesma classificação das posições jurídicas 

subjetivas patrimoniais atenderia a duas estruturas diferenciadas de relações jurídicas, uma 

de caráter relativo, na qual ambos os pólos são perfeitamente determinados ou, pelo menos, 

determináveis; outra de caráter absoluto, na qual um dos pólos é indeterminado e é 

conhecido como sujeito passivo universal ou alter149. As técnicas jurídicas de tutela dos 

interesses econômico-sociais que se aglutinam naqueles pólos corresponderiam, no 

primeiro caso, aos créditos, no segundo, aos direitos subjetivos reais. Exsurge, assim, o 

caráter absoluto dos direitos subjetivos reais: como posições jurídicas subjetivas 

patrimoniais absolutas, os direitos subjetivos reais estariam dotados de pretensões reais e 

imunidades contra disposição e execuções judiciais. O problema é que algumas das 

técnicas jurídicas de tutela e promoção dos interesses econômico-sociais dos titulares de 

direitos subjetivos reais, cujo feixe corresponde a cada um desses três atributos, 

manifestam-se, de um lado, exclusivamente nessas figuras de direito subjetivo patrimonial 

sobre coisas-bens materiais e, de outro lado, em todas as figuras de direitos subjetivos 

patrimoniais, inclusive nos créditos. Afinal, toda e qualquer atribuição patrimonial é 

absoluta150: mais do que isso, todo direito subjetivo é limitação à esfera jurídica de todos os 

outros sujeitos de direito151; da mesma maneira que o proprietário quer usar, fruir e dispor 

com exclusividade sua coisa, o credor quer receber com exclusividade a sua prestação. Daí 

a mencionada necessidade de explicar quais características da absolutidade estendem-se, 

enfim, aos direitos subjetivos reais sobre coisas-bens imateriais e, até mesmo, aos direitos 

subjetivos obrigacionais. 

 

5.1.  Imediatidade 

 

Um pressuposto da absolutidade dos direitos subjetivos reais e, sem dúvida, um 

critério fundamental para estremá-los dos créditos são o seu objeto imediato. Os objetos de 

                                                 
148  Cf. J. OLIVEIRA ASCENSÃO. As relações jurídicas reais. Lisboa: Livraria Moraes, 1962, p.13-19. 
149  Essa sugestiva expressão é de F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Borsoi, 1971, p.16. v.11. 
150  K. LARENZ, M. WOLF. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. 9. ed. München: C. H. Beck, 2004, 

p.254-6, 260-1; K. LARENZ. Lehrbuch des Schuldrechts: Allgemeiner Teil. 14. ed. München: C. H. 
Beck, 1987, p.569-74;  J. T. FÜLLER. Eigenständiges Sachenrecht?. Tübingen: Mohr Siebeck, 2006, 
p.47-8, 50-1; H. WESTERMANN et alii. Sachenrecht: Ein Lehrbuch. 7. ed. Heidelberg: C. F. Müller, 
1998, p.16, 25. 

151  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.232, v.5. 
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direito subjetivo patrimonial de primeira ordem152 são, como se observou, de dois tipos: as 

coisas e as prestações. A diferença não é fática e remonta ao monumental sistema das 

relações jurídicas patrimoniais proposto por F. C. SAVIGNY: “a propriedade como 

assenhoreamento independente de uma coisa, isto é, sem consideração pela obrigação que 

serve como mediação ou preparação para ela; a obrigação como assenhoreamento 

independente de uma atividade alheia, isto é, sem consideração pelo direito real ao qual 

essa atividade talvez se direcione”153. Nesse sentido, no mundo do direito, os bens 

econômicos podem ser assenhoreados pressupondo uma acomodação desses mesmos bens 

em duas categorias de objeto de direito subjetivo patrimonial de primeira ordem: as coisas 

ou as prestações. Em atenção a essa dicotomia, o assenhoreamento de coisas ou de 

prestações é intitulado por meio da atribuição de direitos subjetivos reais, no primeiro caso, 

obrigacionais, no segundo. Em outras palavras, a dissociação dos objetos de direito 

patrimonial de primeira ordem é que leva, fundamentalmente, ao discrime entre direitos 

subjetivos reais e créditos. É possível ser titular de créditos ou de direitos subjetivos reais, 

conforme se hajam como próprias, respectivamente, as prestações e as coisas. 

 

O conceito de coisa é residual: por ele, compreendem-se os objetos não 

prestacionais, isto é, a res, os objetos que não consistem em atividades do devedor 

orientadas ao cumprimento de sua obrigação154. Como se observou, a ciência do direito 

privado já pode superar a concepção de coisa como objeto corpóreo. Mesmo na Alemanha, 

onde o § 90 BGB é direito positivo, a teoria geral dos direitos reais é empregada para a 

disciplina da propriedade intelectual e da propriedade industrial155. Com efeito, isso se 

deve tanto às transformações no conceito de matéria e ao abrupto desenvolvimento dos 

bens intelectuais e industriais que demandou a importação do esquema do direito subjetivo 

real para a sua regulação156 quanto à necessidade de esses bens serem projetados em um 

corpus mechanicum para receberem a tutela do ordenamento jurídico157, visto que a 

                                                 
152  K. LARENZ, M. WOLF. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. 9. ed. München: C. H. Beck, 2004, 

p.350. 
153  System des heutigen römischen Rechts. Berlin: Veit, 1840, p.374, v.1. 
154  É, em certo sentido, a definição do § 285 ABGB: “Tudo o que de distingue da pessoa e serve ao uso do 

homem é chamado, juridicamente, coisa”. 
155  Cf. H. WESTERMANN. Sachenrecht: Ein Lehrbuch. 7. ed. Heidelberg: C. F. Müller, 1998, p.158-60. 
156  Cf. P. VON SOKOLOWSKI. Die Philosophie im Privatrecht: Sachbegriff und Körper in der klassichen 

Jurisprudenz und der modernen Gesetzgebung. Halle: Max Niemeyer, 1902, p.47, v.1; H. COING. 
Europäisches Privatrecht: Älteres Gemeines Recht (1500 bis 1800). München: C. H. Beck, 1985, p.173-
6, 291-2, v.1. 

157  Sobre a tutela possessória de bens incorpóreos, cf. F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito 
privado. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, p. 292-4, v. 10. Conquanto seja tese rechaçada pelo STJ, os 
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simples idéia não é objeto de propriedade imaterial. Não se afirma, com isso, a indiferença 

entre a disciplina dos objetos incorpóreos e dos objetos corpóreos; mas diferenças também 

existem dentro da própria regulação dos objetos corpóreos, como, por exemplo, entre os 

bens materiais móveis e os bens materiais imóveis, e ainda, dentre esses últimos, é de todo 

relevante para sua disciplina sua localização em zona urbana ou rural. Nem por isso é 

negada a aplicação da teoria geral dos direitos reais a tais figuras. A “doutrina das 

‘propriedades’”158 é que é invocável, e não a construção de uma terceira figura de direitos 

subjetivos patrimoniais. 

 

Por conseguinte, são coisas: os objetos corpóreos – tais como os bens materiais 

móveis e imóveis – e os objetos incorpóreos159 – tais como as criações autorais, os inventos 

industriais e os próprios direitos subjetivos reais e obrigacionais, quando se apresenta o 

fenômeno dos “direitos sobre direitos”: hipoteca de superfície ou usufruto de penhor 

(direitos subjetivos reais sobre direitos subjetivos reais)160, penhor ou usufruto de créditos 

(direitos subjetivos reais sobre direitos subjetivos obrigacionais) e, ainda, usufruto de 

empresa (direito subjetivo real sobre universalidade de direitos subjetivos patrimoniais) são 

figuras autóctones do direito positivo (arts. 1.390, 1.451 CC). Nesses casos, os direitos 

subjetivos patrimoniais são objetos de direito de primeira ordem, circunstância que é, 

geralmente, resultado de disposição constitutiva161. Independentemente desse incidente, os 

direitos subjetivos patrimoniais são, sempre, objetos de direito de segunda ordem162, quer 

dizer, são objetos da titularidade: são invariavelmente objeto do poder de dispor e sempre 

objeto de um dever geral de abstenção, decorrente do princípio da incolumidade das 

esferas jurídicas163. 

                                                                                                                                                    
tribunais estaduais, entre eles o TJSP, aceitam a posse de bens incorpóreos, para fins de ajuizamento de 
ações possessórias. 

158  Cf. S. PUGLIATTI. La proprietà nel nuovo diritto. Milano: Giuffrè, 1964, p.148-51. 
159  Prestações não são objetos incorpóreos; são objetos prestacionais, que escapam à classificação da 

corporeidade. 
160  O fenômeno de direito derivadamente constituído de direito derivadamente constituído enseja os graus 

em linha sagital, diversos dos graus em irradiação que se apresentam, por exemplo, na cadeia de 
hipotecas (cf. F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, 
p.43, v.5). 

161  V. § 9º, infra. 
162  K. LARENZ, M. WOLF. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. 9. ed. München: C. H. Beck, 2004, 

p.350. 
163  A enunciação de um princípio da incolumidade das esferas jurídicas é de M. BERNARDES DE 

MELLO (Teoria do fato jurídico: Plano da existência. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p.195); F. C. 
PONTES DE MIRANDA fala, apenas, em um princípio da incolumidade dos direitos e, ainda assim, 
em sede de sucessão de direitos, não de direito de danos; o trecho é, porém, decisivo: “tem-se de 
explorar primeiro o conteúdo do princípio de incolumidade dos direitos, para se lhe conhecerem os 
limites. O direito, que está sujeito a direitos reais ou a direitos pessoais [sic] sobre ele, transmite-se com 
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Exatamente por isso, deve-se evitar fazer referência à noção de exclusividade 

para descrever os direitos subjetivos reais. A par de seu assento histórico, que remonta à 

destruição da doutrina do duplo domínio164,  exclusividade é algo que diz muito pouco 

sobre a espécie das posições jurídicas subjetivas patrimoniais. Em texto célebre, E. BETTI 

sustenta que, nos direitos subjetivos reais, o problema consiste em atribuir “com 

exclusividade” as coisas a cada consociado; nos créditos, em promover a cooperação 

devida por outro consociado165. Ora, não é nada disso. Não apenas os titulares de direito 

subjetivo real, como também todo credor tem interesse em que lhe seja provido, com 

exclusividade, um bem da vida: no caso do credor, a prestação do devedor; no caso do 

titular do direito real, a coisa própria. A exclusão do alter é uma característica de todos os 

direitos subjetivos: “Do caráter exclusivo (sic) da pertinência jurídica se segue também a 

necessidade de uma proteção ao titular, análoga a dos direitos ‘absolutos’, contra os 

ataques antijurídicos aos direitos que lhe pertencem, como pode dar-se especialmente na 

hipótese de recebimento não autorizado da prestação”166. 

 

Se, porém, a proposta é sublinhar não as relações dos titulares de cada uma das 

figuras de posições jurídicas subjetivas patrimoniais com terceiros, mas sim a sua posição 

para com o objeto de primeira ordem dessas últimas, então a noção de exclusividade ganha 

um sentido muito específico e que pode ser adequado para descrever os direitos subjetivos 

reais: exclusividade é antônimo de “inclusividade”. Nos créditos, as utilidades são 

proporcionadas por comportamentos do devedor, correspondentes a atos-fatos jurídicos de 

adimplemento de sua obrigação (em sentido estritíssimo). Não apenas é indispensável sua 

inclusão para satisfazer os interesses do credor, mas é essa mesma inclusão que constitui, 

precisamente, o interesse do credor. Aliás, o critério para estremar o inadimplemento 

relativo (mora) do absoluto é, exatamente, a oportunidade dessa inclusão, a utilidade 

objetiva que ela ainda pode proporcionar ao credor. Já nos direitos subjetivos reais, são 

atitudes do próprio titular que extraem as utilidades da coisa; o interesse do titular do 

direito real consiste na garantia de que os atos praticados sobre a coisa, por parte do próprio 
                                                                                                                                                    

esses gravames, bem assim se depende de condição ou termo, ou algum ato necessário à sua eficácia ou 
exercício. O direito é efeito e os efeitos que o restrinjam o acompanham. As exceções só encobrem 
eficácia; de modo que, para que acompanhem o direito, é preciso que exista regra jurídica especial que 
o diga (e. g., art. 1.072 [CC 1916, correlato ao art. 294 CC]” (Tratado de direito privado. Rio de 
Janeiro: Borsoi, 1955, p.49, v.5, grifos em parte no original). 

164  V. § 4º, infra. 
165  Teoria generale delle obbligazioni. Milano: Giuffrè, 1953, p.10-1, v.1. 
166  K. LARENZ. Lehrbuch des Schuldrechts: Allgemeiner Teil. München: C. H. Beck, 1982, p.522, v.1. 
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titular, serão preservados, e de que todos os benefícios proporcionados pela coisa serão 

revertidos a uma só esfera jurídica, a do próprio titular167. 

 

Melhor que se utilize, destarte, a noção de imediatidade: como afirmam H. 

WESTERMANN et alii, decisivo na teoria dos direitos subjetivos reais é perceber uma 

qualidade negativa nesses últimos, a de que sua titularidade independe de deveres 

obrigacionais concernentes à coisa; em outras palavras, os direitos subjetivos reais 

independem de uma relação com outra pessoa à qual o direito pertenceria com 

exclusividade168. Mas os créditos também posicionam seus titulares de modo independente 

para com a coisa, de tal maneira que eles não têm como pressuposto uma relação jurídica 

real, nem mesmo nas obrigações de dar. 

 

Dessa maneira, créditos podem ser definidos como direitos subjetivos 

patrimoniais sobre prestações ou técnicas jurídicas de intitulação169 do assenhoreamento170 

imediato de prestações; direitos subjetivos reais, direitos subjetivos patrimoniais sobre 

coisas (corpóreas ou incorpóreas)171 ou técnicas jurídicas de intitulação do 

assenhoreamento imediato de coisas. Nos créditos, os interesses do credor recaem sobre o 

comportamento do devedor; nos direitos reais, os interesses do respectivo titular 

convergem diretamente nos proveitos da coisa. Em outro sentido, créditos podem intitular 

mediatamente o assenhoreamento de coisas, como ocorre em todos os casos de obrigações 

de dar; direitos subjetivos reais, de prestações, como ocorre em diversas hipóteses de 

servidão. O locatário tem, assenhoreia (= é “proprietário” de) as prestações de (i) entrega 

                                                 
167  Essa diferença se manifesta de um modo bastante peculiar na distribuição dos riscos de titularidade da 

coisa e dos custos de negociação da prestação (“transaction costs”) entre os sujeitos das relações 
jurídicas patrimoniais. Nas relações jurídicas obrigacionais cujo objeto seja uma prestação de dar (CC, 
arts. 233 e ss.), o credor internaliza os custos de negociação da prestação, mas dissipa os riscos de 
titularidade da coisa: se tem de despender recursos a fim de obter o consentimento da contraparte para 
configurar a prestação dessa última, sua pretensão não é alterada pelo fato de a propriedade do devedor 
ser questionada por terceiros. Já nas relações jurídicas reais, o inverso é verdadeiro: o sujeito ativo 
internaliza os riscos da titularidade da coisa, mas dissipa os custos de negociação da prestação: de um 
lado, pode não ter a quem reclamar indenização se perder a propriedade da coisa, porque, por exemplo, 
prescreveu a garantia contra evicção (CC, arts. 447 e ss.); de outro lado, não precisa despender recursos 
estipulando prestações, pois as utilidades da coisa serão extraídas por comportamentos próprios. A 
discriminação funcional entre locação e usufruto de bens imóveis, no direito positivo, tem de passar por 
tais considerações. 

168  Sachenrecht: Ein Lehrbuch. 7. ed. Heidelberg: C. F. Müller, 1998, p.8. 
169  V. § 3o, tít. 7, infra. 
170  Cf. A. VON TUHR. Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. Leipzig: Duncker & 

Humblot, 1910, p.133, v.1. 
171  “O direito real é compreendido como uma senhoria absoluta sobre coisas ou direitos” (C. W. 

CANARIS. Die Verdinglichung obligatorischer Rechte. In: H. H. JAKOBS et alii (hrsg.). Festschrift 
für Werner Flume zum 70. Geburtstag. Köln: Otto Schmidt, 1978, p.375, v.1). 
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da (posse da) coisa, (ii) manutenção do estado da coisa pelo prazo da locação e (iii) 

garantia do uso pacífico da coisa, efetuadas pelo locador (CC, art. 566). Também tem, 

assenhoreia (= é possuidor direto e, portanto, impróprio) – mediatamente, contudo – a coisa 

locada. O proprietário do prédio dominante tem, assenhoreia (= é “proprietário” de) 

serventias da coisa. Também tem, assenhoreia (= recebe faticamente) – mediatamente, 

contudo – prestações efetuadas pelo proprietário do prédio serviente, se houver proprietário 

do prédio serviente. Nos primeiros casos, tanto na locação quanto na servidão o direito 

subjetivo patrimonial é resultado de uma atribuição patrimonial172; nos segundos casos, 

tanto na locação quanto na servidão o direito subjetivo patrimonial é fundamento para o 

exercício, de fato, de posição jurídica subjetiva real ou obrigacional alheia. Assim, créditos 

podem intitular mediatamente coisas; direitos reais, prestações. 

 

Mais uma vez, o discrime primeiro entre as posições jurídicas subjetivas 

patrimoniais repousa no respectivo objeto de primeira ordem. Prestações e coisas são prius 

– lógico e não naturalístico – em relação às técnicas jurídicas construídas para tutelar os 

interesses do sujeito ativo sobre esses objetos. Como técnicas jurídicas de intitulação do 

assenhoreamento imediato de bens econômicos, compreendidas no conceito de propriedade 

em sentido amplíssimo, créditos intitulam imediatamente (propriamente) prestações; 

direitos reais, imediatamente (propriamente) coisas. Em outras palavras, o credor tem a 

prestação como “proprietário”; o titular do direito real tem a coisa como “proprietário”. A 

isso não obsta que, faticamente, o credor possa ter (impropriamente ou mediatamente a 

posse de) coisas; e o titular do direito real, prestações.  

 

5.2.  Pretensões a sujeitos passivos totais 

 

Do critério do assenhoreamento imediato dos objetos de direito subjetivo 

patrimonial de primeira ordem decorre uma particular disciplina das técnicas jurídicas de 

tutela dos interesses (predominantes) dos respectivos titulares173. No esquema dos direitos 

subjetivos reais, os possíveis conflitos de interesse deflagram-se, primariamente, pelas 

possíveis interferências não autorizadas na coisa por quem quer que seja; já no esquema 

dos créditos, pelo possível não desempenho ou desempenho ruim da prestação pelo 

                                                 
172  V. § 9o, infra. 
173  J. W. HEDEMANN. Sachenrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches. 2. ed. Berlin: Walter de Gruyter, 

1950, p.25. 
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devedor. A assimilação desses possíveis conflitos de interesse pelo ordenamento jurídico 

leva à atribuição, no primeiro caso, de pretensões que, contrapostas ao dever 

comportamental geral de abstenção174, são chamadas reais, ou absolutas (pretensões de 

exclusão, pretensões que se dirigem contra todos, pretensões a sujeitos passivos totais)175; 

no segundo caso, de pretensões que, contrapostas ao dever comportamental individual de 

prestar176, são chamadas obrigacionais, ou relativas (pretensões de cumprimento, 

pretensões que se dirigem contra destinatário de dever comportamental individual, 

pretensões a sujeitos passivos determinados ou determináveis)177. O caráter da absolutidade 

dos direitos subjetivos reais, em contraposição ao caráter da relatividade dos créditos, 

emergiria, inicialmente, daquela atribuição: as relações jurídicas patrimoniais apresentam, 

nessa descrição, uma estrutura bastante diversificada quanto ao pólo passivo, na medida em 

que as pretensões reais seriam exercíveis em relação ao sujeito passivo universal, o alter; 

as pretensões obrigacionais, a sujeito passivo determinado ou, pelo menos, determinável. 

Diz F. BAUR et alli: “uma característica especial do direito real é sua absolutidade: o 

ordenamento jurídico lhe confere uma eficácia contra quem quer que seja e uma proteção 

contra qualquer interferência antijurídica; todo o mundo tem de respeitá-lo. O direito das 

coisas em sentido subjetivo, ou direito real, pertence, portanto, ao campo dos direitos 

absolutos (...)”178. 

 

Posto nesses termos, o passo é curto para afirmações açodadas como esta: “Se 

A tem usufruto em bem pertencente a B, tanto B quanto C pode violar o direito de A, que é 

absoluto, e ter de reparar o dano. Se o direito é de crédito, só B pode violá-lo”179. Se há 

algum sentido de verdade nessa afirmação, essa outra é, na mesma proporção, no mínimo 

razoável: atribuir crédito a alguém é permitir que todo o mundo, com exceção do devedor, 

cause dano ao direito de crédito! 

 

Não se deve, a partir dessa crítica, negar diferenças eficaciais entre a atribuição 

de direitos subjetivos reais e a de créditos, como faz, também precipitadamente, J. T. 

                                                 
174  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.265, v.5. 
175  A. VON TUHR. Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. Leipzig: Duncker & Humblot, 

1957, p.205-7, v.1; S. ROMANO. Frammenti di um dizionario giuridico. Milano: Giuffrè, 1983, p.52. 
176  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.247, v.5. 
177  A. VON TUHR. Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. Leipzig: Duncker & Humblot, 

1957, p.205-7, v.1; S. ROMANO. Frammenti di um dizionario giuridico. Milano: Giuffrè, 1983, p.52. 
178  Lehrbuch des Sachenrechts. 16. ed. München: C. H. Beck, 1992, p.6. 
179  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.266, v.5 

(sem grifos no original). 
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FÜLLER180. A diferença entre as pretensões reais e as pretensões obrigacionais não está 

naquilo que uma tem e a outra deixa de ter, mas sim no que ambas têm, e uma tenha, 

talvez, mais do que outra. Em outras palavras, a diferença entre as pretensões reais e as 

pretensões obrigacionais não deve ser traçada em termos de tudo ou nada, mas sim, de mais 

ou menos: não se pode negar, em uma primeira aproximação, que a atribuição de créditos 

imponha, aos terceiros, um dever comportamental geral de abstenção. Como todo direito 

subjetivo, sua função consiste em proporcionar, com exclusividade, um bem econômico a 

alguém181. A atribuição de um direito subjetivo, pela lei ou pelo contrato – chamada 

atribuição patrimonial nesse último caso182 – é sempre absoluta: “tais disposições têm 

efeitos absolutos contra quem quer que seja. Isso se aplica também para a transmissão de 

um crédito. A atribuição de um crédito a um determinado credor tem eficácia absoluta e 

deve ser respeitada por quem quer que seja, mesmo sendo o crédito um direito relativo”183. 

 

É nesse sentido que se alinham as doutrinas da tutela aquiliana do crédito184 ou, 

dito de outro modo, da responsabilidade civil de terceiro por lesão ao direito crédito185-186. 

O proprietário pode exigir indenização de quem quer que cause dano ao seu direito 

                                                 
180  Eigenständiges Sachenrecht?. Tübingen: Mohr Siebeck, 2006, p.50-4. 
181  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.225-6, v.5. 
182  V. § 9º, infra. 
183  K. LARENZ, M. WOLF. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. 9. ed. München: C. H. Beck, 2004, 

p.416; K. LARENZ. Lehrbuch des Schuldrechts: Allgemeiner Teil. München: C. H. Beck, 1982, p.522, 
v.1. 

184  Cf. A. GUARNERI. Diritti reali e diritti di credito: Valore attuale di uma distinzione. Padova: 
CEDAM, 1979, p.103-43. 

185  Cf. M. COMPORTI. Contributo allo studio del diritto reale. Milano: Giuffrè, 1977, p.160-74; E. 
SANTOS JR. Da responsabilidade civil de terceiro por lesão do direito de crédito. Coimbra: Almedina, 
2003, p.487. 

186  Como anotam O. PALANDT et alii (BGB. 66. ed. München: C. H. Beck, 2007, p.1207-60), se o § 823 
BGB não compreende todos os direitos subjetivos, o § 826 BGB protege, certamente, todos os direitos 
subjetivos contra invasões contra bonos mores, na medida em que o dano seja, por elas, causado, 
incluindo pretensões contratuais (relativas). Trata-se de um aspecto da actio iniuriarum, que, no direito 
romano clássico, segundo M. KASER, visava a uma multa que o juiz fixava por livre estimativa do caso 
concreto, no qual se identificava um agravo consciente da esfera jurídica alheia (Römisches Privatrecht. 
München: C. H. Beck, 1992, p.203). De qualquer maneira, salienta-se o grande desenvolvimento 
jurisprudencial permitido pela expressão “sonstiges Recht” no § 823 BGB (H. WIEDEMANN. Die 
Übertragung und Vererbung von Mitgliedschaftsrechten bei Handelsgesellschaften. München: C. H. 
Beck, 1965, p.11-2). 

 No final do séc. XIX, tornou-se célebre a disputa entre entre B. WINDSCHEID (Lehrbuch des 
Pandektenrechts. 9. ed. Frankfurt am Main: Rütten & Loening, 1906, p.40, v.1) e C. NEUNER (Wesen 
und Arten der Privatrechtsverhältnisse. Kiel: Schwers, 1866, p.60). Para o segundo, em ataque ao 
primeiro, os créditos são tão protegidos contra interferências de terceiros quanto o domínio e os outros 
direitos reais. B. WINDSCHEID cede, mas objeta, afirmando que tal proteção é reconhecida somente se 
o comportamento do terceiro for independente da pretensão creditória. T. KIPP, atualizador da obra de 
B. WINDSCHEID, abandona a posição desse último (id., p.41), embora observe que isso não afasta a 
distinção entre direitos absolutos e direitos realtivos, na exata medida em que os primeiros consistem 
em proibições de perturbação de uma coisa (Störungsverbot), enquanto os segundos, imposições de 
prestar (Leistungsgebot); ambos, todavia, podem ser associados a uma proibição geral de interferência. 
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subjetivo, como, por exemplo, do empresário ou do leiloeiro que “alienaram” a 

propriedade, com a eficácia conferida pelo art. 1.268, segunda parte, CC, ainda que não 

soubessem que a coisa havia sido anteriormente furtada: o ato ilícito, representado pela 

preclusão da propriedade na esfera jurídica da vítima do furto, é absoluto, e o fundamento 

legal da reparação é o art. 186 CC. O credor pode exigir indenização pelo inadimplemento 

ou pelo adimplemento ruim, que são atos ilícitos relativos, apenas do devedor (art. 389 

CC)187; e pode também exigir indenização de quem quer que tenha contribuído para o 

inadimplemento ou para o adimplemento ruim, desde que o terceiro, nesse caso, saiba, ou 

pudesse saber, da eficácia do vínculo obrigacional (analogia legis, art. 159 CC)188. Não há 

solidariedade entre o devedor e o terceiro, pois, aqui, o ato ilícito é absoluto e, da mesma 

forma que o dano à propriedade, o fundamento legal é o art. 186 CC. Essa diferença entre a 

indenizabilidade do dano à propriedade e aquela do dano ao crédito – que assenta na 

exigência de cognoscibilidade do crédito por parte do terceiro (à relação jurídica 

obrigacional) – decorre não apenas da diversidade de critérios de culpabilidade189, de 

questões sobre a concretização do suporte fático descrito pela norma jurídica contida no 

art. 186 CC, como também da summa divisio dos direitos subjetivos patrimoniais: só o 

devedor pode ser sujeito do suporte fático dos atos ilícitos relativos190, referentes ao 

incumprimento da obrigação, mas isso não significa que os créditos não possam ser objeto 

do suporte fático dos atos ilícitos absolutos. 

 

Nesses termos, deve-se começar a observar como há muito menos diferenças 

entre direitos subjetivos reais e créditos, no que concerne à relação dos seus titulares com 

                                                 
187  Cf. F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954, p.206-7, 

213-4, 218-9, v.2. 
188  A. JUNQUEIRA DE AZEVEDO sustenta, em parecer, a responsabilidade extracontratual subjetiva de 

fornecedor de combustíveis a postos de gasolina de bandeira diversa: nesses casos, tanto a marca do 
combustível ofertado pelo posto quanto a regulamentação do setor econômico tornam inquestionável o 
conhecimento e, portanto, o dolo do fornecedor que contribui para o incumprimento da obrigação de 
não fazer por parte do empresário do posto de gasolina, justificando sua culpa e, por conseqüência, seu 
dever de indenizar por responsabilidade extracontratual subjetiva (Estudos e pareceres de direito 
privado. São Paulo: Saraiva, 2004, p.137-47). 

189  Cf. E. SANTOS JR. Da responsabilidade civil de terceiro por lesão do direito de crédito. Coimbra: 
Almedina, 2003, p.487. 

190  Os atos ilícitos relativos são impossíveis no esquema do direito subjetivo real. Lembrar-se-ão das 
pretensões relativas que exsurgem nos direitos reais limitados, tais como as que proprietário e 
usufrutuário têm um em relação com o outro (arts. 1.394 ss. CC) ou que o proprietário do prédio 
dominante tem em relação ao proprietário do prédio serviente (arts. 1.380 ss. CC). Essas pretensões 
decorrem, entretanto, do caráter obrigacional dos contratos de constituição de direitos subjetivos reais 
(limitados); esses últimos podem ter efeitos além da mera disposição, embora essa última seja a sua 
eficácia típica (cf. W. WIEGAND. Sachenrecht im Obligationenrecht. In: P. CARONI. Das 
Obligationenrecht 1883-1983. Bern: Haupt, 1984, p. 112-9). Nesse sentido, consistem em atos ilícitos, 
conseqüência da violação de deveres comportamentais integrados aos gravames. 
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terceiros191, do que se costuma a ensinar nos bancos escolares. Atento à inércia das lições 

antigas – tão belas na coerência formal quanto perigosas no distanciamento com a realidade 

– H. DÖRNER sustenta um duplo caráter dos créditos, na medida em que contêm aspectos 

tanto de “relação jurídica” quanto de “objeto do patrimônio”192. Destarte, os créditos, como 

objeto do patrimônio, contêm pretensões absolutas, contrapostas a deveres 

comportamentais gerais de abstenção, que poderiam ser perfeitamente chamadas 

“pretensões reais”, se o critério para assim denominá-las fosse a simples absolutidade. E, 

como “relação jurídica”, os créditos apresentariam, outrossim, um plus para com os direitos 

subjetivos reais, qual seja, as pretensões relativas, na medida em que incluem, em seu 

respectivo esquema, um sujeito determinado, ou, pelo menos, determinável. Mas a verdade 

é que isso se passa também no esquema dos direitos subjetivos reais: “do dano ao direito 

(absoluto) real surgem pretensões, que são direcionadas contra o causador do dano e, por 

isso, têm caráter ‘relativo’; são os casos da pretensão reivindicatória 

[Herausgabeanspruch] conforme o § 985 e a pretensão negatória [Unterlassungsanspruch] 

conforme o § 1.004; elas são direitos relativos, com a peculiaridade de que surgem de 

direito real e com ele permanecem ligadas”193. 

 

A. M. HONORÉ dá uma explicação razoável a esse caráter dúplice dos 

direitos subjetivos patrimoniais194. Para o autor, é fora de dúvida que tanto os paucital 

rights ou rights in personam quanto os multital rights ou rights in rem195 podem ser 

violados por terceiros, de modo que os créditos seriam primariamente tutelados por 

pretensões a sujeitos passivos determinados ou determináveis e, secundariamente, por 

pretensões de não interferência a sujeitos passivos totais (com exceção daquelas que têm 

um título de preferência, como os credores privilegiados); já os direitos subjetivos reais 

seriam primariamente tutelados por pretensões de exclusão a sujeitos passivos totais e, 

secundariamente, por pretensões a sujeitos passivos determinados ou determináveis196. Há 

sentido nessa classificação, uma vez que as pretensões absolutas, no esquema dos créditos, 

pressupõem uma referência à violação ou à resistência, ainda que potenciais, à pretensão 

                                                 
191  Cf. J. T. FÜLLER. Eigenständiges Sachenrecht?. Tübingen: Mohr Siebeck, 2006, p.48-65, 526-8. 
192  Dynamische Relativität: Der Übergang vertraglicher Rechte und Pflichten. München: C. H. Beck, 

1985, p.142. 
193  F. BAUR, J. F. BAUR, R. STÜRNER. Lehrbuch des Sachenrechts. 16. ed. München: C. H. Beck, 1992, 

p.6. 
194  Rights of Exclusion and Immunities against Divesting. In: Tulane Law Review 34, 1959-60, p.453-68. 
195  A terminologia é de W. N. HOHFELD. Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial 

Reasoning. New Jersey: The Lawbook Exchange, 2000, p.67-8. 
196  Rights of Exclusion and Immunities against Divesting. In: Tulane Law Review 34, 1959-60, p.459-61. 
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relativa (inadimplemento por incumprimento ou impossibilidade culposa da prestação ou 

adimplemento ruim); enquanto as pretensões relativas, no esquema dos direitos subjetivos 

reais, pressupõem uma referência à violação ou resistência, ainda que potenciais, à 

pretensão absoluta (dano material à posição jurídica subjetiva real ou esbulho, turbação ou 

ameaça da posse). Parece adequado, assim, definir as pretensões reais – como posições 

jurídicas subjetivas ativas elementares do direito subjetivo real – como pretensões 

primariamente absolutas e secundariamente relativas; as pretensões obrigacionais – como 

posições jurídicas subjetivas ativas elementares do crédito – como pretensões 

primariamente relativas e secundariamente absolutas197. 

 

A pretensão primariamente absoluta mais conhecida é a pretensão de seqüela, 

que está descrita pelo art. 1.228, caput, segunda parte, CC. É uma pretensão que supõe 

esbulho, turbação ou ameaça à posse ou à tença do proprietário ou do titular de direito 

subjetivo real limitado que seja, simultaneamente, titular de ius possidendi198. Sua violação 

ou resistência leva ao surgimento de pretensões secundariamente relativas, tais como a 

pretensão reivindicatória, tuteladas por ações petitórias199. Todas essas pretensões 

integram, por princípio, apenas alguns direitos subjetivos reais sobre coisas-bens materiais, 

sobre objetos corpóreos. São as características fáticas do objeto de primeira ordem das 

posições jurídicas subjetivas patrimoniais que impõem diversos conteúdos e técnicas de 

tutela dos interesses dos respectivos titulares. Isso não obstrui, todavia, uma disciplina 

comum a cada um dos tipos de objeto de direito de primeira ordem, de tal maneira que se 

possam integrar pretensões absolutas aos outros direitos subjetivos reais sobre coisas-bens 

materiais, aos direitos subjetivos reais sobre coisas-bens imateriais e, até mesmo, aos 

créditos: serão pretensões absolutas primárias nos primeiros dois casos; e secundárias, no 

último. A regulação específica de cada uma dessas pretensões não se confunde com a da 

pretensão de seqüela: seu conteúdo é diferente por uma questão técnica referente ao objeto 

de primeira ordem dos direitos subjetivos reais sobre coisas-bens materiais; mas todas são 

pretensões absolutas, no sentido de pretensões de exclusão, dirigidas contra todas as 

pessoas, pretensões a sujeitos passivos totais. 

                                                 
197  Evidentemente isso imporia a angústia de ir além e dizer que os créditos são, ainda, terciariamente 

tutelados por pretensões relativas, pois sua lesão por terceiro, concretamente considerada, leva à 
determinação do sujeito passivo. 

198  Cf. F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.3-4, 17, 
v.14. 

199  Cf. F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.17, 18, 
67, v.14. 
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Além das definições estipuladas, deve-se frisar que não há sinonímia entre 

pretensões reais e pretensões absolutas: há pretensões reais (secundariamente) relativas e 

há pretensões obrigacionais (secundariamente) absolutas; o critério é a sua integração com 

a estrutura dos direitos subjetivos patrimoniais. 

 

5.3.  Imunidade contra disposição 

 

O poder formativo de preferência ou precedência é normalmente considerado 

uma posição jurídica subjetiva ativa real elementar. Ele se expressa, mais 

convenientemente, pela chamada imunidade contra disposição (Verfügungsschutz, 

Sukzessionsschutz, Immunities against Divesting)200, já que faz pouco sentido sustentar um 

poder formativo extintivo de efeitos que, na esfera jurídica do titular do direito subjetivo 

real, rigorosamente não se irradiaram e, portanto, não haveria nada para ser desconstituído. 

Essa posição jurídica subjetiva ativa elementar, definida por normas jurídicas secundárias, 

revela que o titular do direito subjetivo real está imune à eficácia real, em sentido amplo, 

irradiada de quaisquer títulos que (a) não tenham sido outorgados pelo próprio titular do 

direito subjetivo real ou por alguém com legitimação para tanto201, (b) não tenham sido 

originariamente adquiridos202 e (c) não precedam, se houver ordem de constituição, o do 

titular do direito real203. Essa irrelevância dos títulos de assenhoreamento (mediato) da 

coisa é que dá o caráter de absolutidade à imunidade contra disposição. Conjugada à 

                                                 
200  Cf. C. W. CANARIS. Die Verdinglichung obligatorischer Rechte. In: H. H. JAKOBS et alii (hrsg.). 

Festschrift für Werner Flume zum 70. Geburtstag. Köln: Otto Schmidt, 1978, p.373-4, v.1; A. M. 
HONORÉ. Rights of Exclusion and Immunities against Divesting. In: Tulane Law Review 34, 1959-60, 
p.464-8. 

201 Porém, na hipótese de “A”, proprietário vendedor, exigir, com fundamento no título de domínio, a 
restituição da coisa já entregue a “B”, comprador que, por qualquer razão, ainda não é adquirente, “B” 
pode exercer a exceptio rei venditae et traditae. Nesse caso, o poder formativo de preferência de “A” é 
paralisado graças a essa exceção atribuída pelo contrato de compra e venda e pelo ato-fato jurídico da 
tradição. 

 Ainda que sejam situações hipotéticas inteiramente diversas, cabe salientar a possibilidade de “B”, 
comprador (ainda) não adquirente, exercer posições jurídicas de seu direito subjetivo publiciano em face 
de outros possuidores. 

202  A aquisição originária de direitos subjetivos reais tem eficácia preclusiva e saneatória de todos e 
quaisquer direitos subjetivos reais anteriores. Por exemplo, a usucapião extingue o poder formativo de 
preferência e a imunidade contra disposição do titular do direito subjetivo real que sofreu a usucapião. 

203  Algumas figuras de direito subjetivo real de garantia, especialmente a hipoteca, admitem sucessivas 
constituições: são os chamados graus de irradiação. A primeira hipoteca prefere à segunda, e essa, por 
sua vez, à terceira, e assim sucessivamente, porque há precedência nas constituições, umas das outras 
(prior in tempore potior iure), ou, o que é o mesmo, o credor hipotecário de maior grau está imune 
àquele de grau imediatamente inferior e assim por diante. A prioridade é determinada pela ordem da 
prenotação do título apresentado ao Registro de Imóveis. 
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pretensão de seqüela, a imunidade contra disposição significa que quem quer que possua 

ou detenha a coisa do titular do direito subjetivo real tem de restituí-la, independentemente 

do título de sua posse ou detenção, salvo naqueles casos em que não há essa mesma 

imunidade – por exceção, preclusão ou precedência – quando, então, haverá posse ou 

detenção “justas”, pré-excluindo a concretização do suporte fático descrito no art. 1.228, 

caput, segunda parte, do CC204. 

 

A conseqüência mais importante da imunidade contra disposição é, nesse 

sentido, a ineficácia, simples ou relativa, dos contratos de disposição, translativa ou 

constitutiva, de posições jurídicas subjetivas reais, de cuja formação o respectivo titular 

não tenha tomado parte: o contrato de disposição translativa ou constitutiva da propriedade 

é simplesmente ineficaz, se o proprietário não participou da formação desse mesmo 

negócio jurídico; o contrato de disposição translativa da propriedade, celebrado pelo nu-

proprietário, é relativamente ineficaz em face do usufrutuário; o contrato de disposição 

constitutiva de hipoteca celebrado pelo superficiário é relativamente ineficaz em face do 

proprietário. Como diz C. W. CANARIS, “porque o objeto é atribuído ao patrimônio de 

alguma pessoa com eficácia contra todos, nenhuma outra pessoa, especialmente o até então 

titular ou o titular do direito constituinte, pode dispor sobre esse objeto com eficácia contra 

o imunizado pelo direito real”205. A imunidade contra disposição decorre, portanto, da falta 

de poder de dispor, ou da falta do pleno poder de dispor, os quais são fatores de eficácia 

dos contratos de disposição; remete, geralmente, a uma pretérita alteração da titularidade 

da posição jurídica subjetiva real em questão e concretiza o princípio de que nemo plus 

iuris transferre potest quam habet ipse. 

 

Costumam-se fazer apartes para indicar exceções a esse último princípio, 

representadas pela aquisição de boa-fé (subjetiva). As soluções do direito positivo são, no 

entanto, complexas: na análise de F. C. PONTES DE MIRANDA, o regime jurídico do 

                                                 
204  Há exceções, decisivas para esta tese. O comodatário ou outro titular de crédito que esteja na posse 

direta de coisa móvel, apesar de não ter imunidade contra disposição, pode opor exceção material à ação 
petitória do novo proprietário, o qual não é comodante. Essa eficácia é de posição obrigacional propter 
rem – in casu, posição de excepto propter rem –, o que não afeta a eficácia do contrato de disposição e 
faz despicienda a invocação de princípio de boa-fé. A matéria é regida pelo art. 294 CC. São 
fundamentais as diferenças entre eficácia (absoluta) do contrato de disposição, oponibilidade das 
posições obrigacionais (“obrigações” propter rem) por sub-rogação legal e preclusão das pretensões 
reais por concretização do princípio da boa-fé. V. § 11o, 4444444444444 1, infra. 

205  Die Verdinglichung obligatorischer Rechte. In: H. H. JAKOBS et alii (hrsg.). Festschrift für Werner 
Flume zum 70. Geburtstag. Köln: Otto Schmidt, 1978, p.373-4, v.1. 
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direito mobiliário comum não apresenta exceções àquele princípio206; as situações de boa-

fé não eficacizam os contratos de disposição, os quais têm sempre a declaração jurídico-

negocial do titular como fator de eficácia. A aquisição de boa-fé consiste em outro suporte 

fático, compósito, no qual o contrato de disposição ineficaz ingressa como um dos 

elementos do plano da existência, e enseja, ademais, aquisição originária da 

propriedade207. Esses são alguns traços do suporte fático descrito pela norma jurídica 

contida no art. 1.268, segunda parte, CC. O regime jurídico dos títulos ao portador ou 

endossados em banco, cambiários ou cambiariformes, apresenta, contudo, exceções àquele 

mesmo princípio. Mas não porque, como sustenta o mesmo autor, o possuidor seja 

proprietário208. A maior precisão está em T. ASCARELLI: o efeito da boa-fé do adquirente 

é a atribuição legal, ao possuidor, de legitimação para exercer o poder de dispor209 (art. 896 

CC). 

 

A imunidade contra disposição nos direitos subjetivos reais é descoberta por 

diversos autores a partir de uma comparação desses últimos direitos subjetivos patrimoniais 

para com os créditos opostos a obrigações de dar. Para A. M. HONORÉ, o discrime 

relevante entre créditos e direitos subjetivos reais repousa no par presença/ausência de 

imunidade contra disposição (Immunity Against Divesting) bem como no contraposto par 

ausência/presença da correlata posição passiva, a falta de poder de dispor (Liabilities)210. 

Para o autor, os direitos subjetivos reais teriam estabilidade, mantendo-se inalterados a 

arrepio das transmissões do direito restringido de propriedade que gravam: “A 

sobrevivência de tais direitos é garantida até que seu propósito econômico seja 

inteiramente atingido. A sobrevivência de direitos obrigacionais não é tão garantida”211. 

 

Observe-se o seguinte exemplo. Em uma situação, há um proprietário do 

prédio serviente; em outra, um “proprietário-devedor”. Em ambas as situações, as 

prestações que constam no conteúdo do contrato de constituição de servidão, no primeiro 

caso, são idênticas àquelas do contrato obrigacional atípico, no segundo. Suponha que tais 

prestações refiram-se a uma permissão de passagem. O proprietário do prédio dominante 

está (i.a) imune perante o exercício do poder de dispor sobre (alienar ou renunciar) o 

                                                 
206  Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1956, p.223, v.15. 
207  Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1956, p.233-5, v.15. 
208  Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1956, p.228, v.15. 
209  Teoria geral dos títulos de crédito. 2. ed. Trad. Nicolau Nazo. São Paulo: Saraiva, 1969, p.225-37. 
210  Rights of Exclusion and Immunities against Divesting. In: Tulane Law Review 34, 1959-60, p.464-8. 
211  Rights of Exclusion and Immunities against Divesting. In: Tulane Law Review 34, 1959-60, p.464. 
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domínio por parte do proprietário do prédio serviente, ou seja, seu direito de passagem – 

que é uma servidão (real) – não sofrerá modificações em razão da alteração da titularidade 

do atual domínio restringido e gravado, podendo, no caso de alienação, exercer suas 

pretensões contra o novo proprietário do prédio serviente, quem é sucessor a título 

particular inter vivos do anterior. Entretanto, também no caso de alienação, está (i.b) 

sujeito a novos proprietários do prédio serviente, com os quais nunca contratou e os quais 

podem ter patrimônio insignificante para garantir indenizações contra possíveis violações 

de seu direito de passagem. Nesse sentido, o proprietário do prédio serviente pode “dispor 

de seus deveres” atuais para com o proprietário do prédio dominante, pode até renunciar a 

propriedade do prédio serviente sem necessidade de assentimento do proprietário do prédio 

dominante, mas não dos deveres dos futuros proprietários do prédio serviente, seus 

sucessores a título particular inter vivos. Já o “proprietário-credor” também está (ii.a) 

imune perante o exercício do poder de dispor (alienar ou renunciar) o domínio por parte do 

“proprietário-devedor”, mas de um modo completamente diverso: seu crédito não sofrerá 

modificações, mas seu “direito de passagem”, sim. É que está (ii.b) sujeito a novos 

proprietários, mas que não sucedem na posição de devedor, ou seja, não terão obrigação de 

permitir ou garantir passagem, que é da pessoa do “proprietário-devedor”, e de mais 

ninguém212. Nesse sentido, o “proprietário-devedor” não pode dispor dessa sua obrigação, 

mas pode “frustrar o ‘direito de passagem’”213 do “proprietário-credor”214: a estabilidade 

desse último concerne ao seu crédito, e não, inversamente, ao direito subjetivo real (“à 

coisa”). 

 

Ora, o que se diz é que a imunidade contra disposição aparece tanto nos 

direitos subjetivos reais quanto nos créditos no que se refere ao assenhoreamento imediato 

dos objetos de direito de primeira ordem, e não no que se refere ao assenhoreamento 

mediato dos objetos de direito de primeira ordem. Não poderia ser diferente. Dizer que só 

os direitos subjetivos reais têm imunidade contra disposição é afirmar que qualquer pessoa, 

                                                 
212  Há situações, contudo, de sub-rogação ou “oponibilidade” (v. §§ 6º e 11º, infra). 
213  Dizer que o “proprietário-credor”, no caso em questão, tem um “direito de passagem” sobre a coisa 

alheia – ou, mais genericamente, que o locatário, o comodatário etc. têm direito de usar a coisa alheia – 
é admitido somente por elipse: o direito desses sujeitos é sobre a prestação do devedor, e não sobre a 
coisa. São direitos obrigacionais, créditos, não direitos reais. Não podem usar, nem fruir a coisa; podem 
exigir que o devedor lhes garanta que possam usar a coisa, e esse uso é meramente fático: exercem, de 
fato, uma posição do domínio, ou seja, são possuidores (impróprios) da coisa (cf. M. GIORGIANNI. 
Contributo alla teoria dei diritti di godimento su cosa altrui. 1940. Ora in: M. GIORGIANNI. Raccolta 
di scritti: Itinerari giuridici tra pagine classiche e recenti contributi. Padova: CEDAM, 1996, p. 121). 

214  Rights of Exclusion and Immunities against Divesting. In: Tulane Law Review 34, 1959-60, p.464-5. 
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inclusive o devedor, pode dispor eficazmente do crédito independentemente da declaração 

jurídico-negocial do credor, o que seria um absurdo215. Razão pela qual a palavra 

“propriedade” no art. 307 CC está por direito subjetivo patrimonial: as obrigações de dar 

créditos, que são adimplidas mediante a celebração de uma cessão de crédito (arts. 286 ss. 

CC), só se extinguem se o cedente for o credor ou alguém por ele legitimado a celebrar a 

cessão, que é contrato de disposição. 

 

Onde está, então, a estabilidade “maior” dos direitos subjetivos reais? Não há 

resposta. A estabilidade dos direitos subjetivos reais está na imunidade contra disposição 

de posições jurídicas subjetivas sobre coisas; a estabilidade dos créditos, na imunidade 

contra disposição de posições jurídicas subjetivas sobre prestações. Busque-se estabilidade 

no ter coisas, adquiram-se direitos subjetivos reais; busque-se estabilidade no ter 

prestações, créditos. Não há diferença de grau: trata-se, tão somente e mais uma vez, da 

diversidade dos objetos de direito de primeira ordem, os quais causam aparências de que só 

uma das figuras de direito subjetivo patrimonial tem determinadas características. A 

explicação não poderia deixar de ser histórica: o pensamento jurídico está muito mais 

habituado a tomar como objeto do tráfico jurídico os direitos sobre coisas do que os 

direitos sobre prestações. De tal forma que o fenômeno da disposição constitutiva, que 

multiplica as imunidades contra disposição de um mesmo direito subjetivo patrimonial, é 

imediatamente ligado à criação de direitos subjetivos reais, mas se esquece de que uma 

simples restrição jurídico-negocial à disposição tem o mesmo efeito: o pactum de non 

cedendo (art. 286 CC) faz tão ineficaz a cessão de crédito em relação ao devedor “cedido” 

quanto o usufruto faz ineficaz o acordo de transmissão da propriedade em relação ao 

usufrutuário216. 

 

5.4.  Imunidade contra execuções judiciais 

 

A última característica da absolutidade dos direitos subjetivos reais consiste, 

ainda na tipologia de C. W. CANARIS, na imunidade contra execuções judiciais 

individuais ou concursais (Zwangsvollstreckungs- und Konkursfestigkeit): “a atribuição de 

um certo objeto com eficácia contra quem quer que seja encontra sua expressão 

                                                 
215  Cf. H. WESTERMANN et alii. Sachenrecht: Ein Lehrbuch. 7. ed. Heidelberg: C. F. Müller, 1998, p.11. 
216  Cf. F. BAUR, J. F. BAUR, R. STÜRNER. Lehrbuch des Sachenrechts. 16. ed. München: C. H. Beck, 

1992, p.32-3. 
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fundamental também na circunstância de que ela implica a separação e a especialização, os 

embargos de terceiro e as preferências nas execuções individuais e nos concursos. Isso não 

obsta que haja direitos não-reais que fundamentam embargos de terceiro e um direito de 

separação: por um lado, trata-se de manifestações excepcionais; por outro lado, a situação 

jurídica real terá, aqui, sempre uma importância, já que, por princípio, os direitos não-reais 

são efetivados na execução e no concurso apenas quando não há direito real [limitado] 

sobre o objeto de propriedade do devedor”217. 

 

Essa imunidade é simplesmente conseqüência da anterior: “os direitos 

intransmissíveis também são inconstringíveis (= não suscetíveis de constrição: 

inarrestáveis, inseqüestráveis, impenhoráveis), posto que a lei possa abrir exceção ao 

princípio de paralelismo da transferibilidade [sic] e da constringibilidade”218. É 

imprescindível a leitura principalmente do art. 649, I, CPC, para se perceber como a 

“autonomia do direito processual” não se amargura apenas na teoria das ações: as 

definições autônomo-privadas de intransmissibilidade, na medida em que são – e 

exatamente por isso têm de ser – amparadas pela lei, fundamentam-se no direito material. 

 

O problema prático está em uma vicissitude das execuções judiciais, pois essas 

últimas podem recair sobre posições jurídicas subjetivas patrimoniais que, apesar de 

constarem do patrimônio do executado ou do insolvente, podem pertencer, ou pertencer 

também, a alguma outra pessoa, titular de algum direito subjetivo real. Quer dizer, o 

executado ou o insolvente ou tem um título de assenhoreamento mediato da coisa (= é 

titular de crédito) ou tem um título de assenhoreamento imediato da coisa, mas outro ou 

outros sujeitos de direito têm, também, um título de assenhoreamento imediato da mesma 

coisa (= são titulares de direitos subjetivos reais). Nessa última hipótese, o pressuposto é a 

celebração de pelo menos um contrato de disposição constitutiva e, portanto, de uma 

fragmentação autônomo-privada da titularidade, de uma multiplicação de sujeitos de 

direito imunizados contra disposição e, por conseqüência, contra as execuções judiciais. 

Esse último fenômeno não acontece somente, porém, na constituição de direitos subjetivos 

reais, a não ser que se denominem todas as disposições constitutivas, inclusive a 

                                                 
217  Die Verdinglichung obligatorischer Rechte. In: H. H. JAKOBS et alii (hrsg.). Festschrift für Werner 

Flume zum 70. Geburtstag. Köln: Otto Schmidt, 1978, p.374, v.1. 
218  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.332, v.5. 
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estipulação de cláusulas restritivas do poder de dispor, como criações de direitos subjetivos 

reais limitados. A proposta é menos inadequada do que parece219. 

 

De qualquer maneira, há, como se observou, hipóteses legais que, mesmo sem 

consistirem em contratos de disposição, conferem imunidades contra execuções judiciais. 

Observem-se os seguintes exemplos: o usufrutuário pode opor embargos de terceiro contra 

a penhora da nua-propriedade, não para impedir a alienação judicial, mas para preservar 

sua posse direta e também seu ius possidendi (art. 1.046, caput e § 1º, CPC; nesse último, a 

palavra “senhor” está por quaisquer direitos subjetivos patrimoniais, propriedade em 

sentido amplíssimo) – há contrato de disposição; independentemente de o instrumento do 

contrato de locação conter a chamada “cláusula de vigência” e ter sido apresentado ao 

Registro de Imóveis em que a coisa esteja matriculada, o locatário de bem imóvel urbano 

pode opor embargos de terceiro contra a penhora da propriedade, não para impedir a 

alienação judicial, mas para preservar sua posse direta (arts. 1.046, § 1º, 1.051 CPC) – não 

há contrato de disposição, mesmo na hipótese contrária àquelas concessivas; 

independentemente da titularidade de direito real de aquisição, o promitente-comprador 

pode opor embargos de terceiro contra a penhora da propriedade, para impedir a alienação 

judicial da propriedade da coisa imóvel (súmula 84 STJ) – só há contrato de disposição se 

houver a constituição de direito real de aquisição220. 

 

No entanto, o credor que locou o seu crédito pode opor embargos de terceiro 

contra penhora que sobre esse mesmo crédito recai, a fim de impedir a alienação judicial; o 

devedor que celebrou pactum de non cedendo pode opor embargos de terceiro contra 

penhora do crédito, a fim de impedir a alienação judicial – há contrato de disposição; a 

sociedade de pessoas em cujo contrato societário definiu a incedibilidade das participações 

societárias pode opor embargos de terceiros contra penhora dos créditos societários (= 

posições jurídicas subjetivas ativas que integram as participações societárias) de 

titularidade – por isso, não exclusiva – de um dos sócios, a fim de impedir a constrição 

judicial de posições jurídicas subjetivas obrigacionais que não a pretensão aos dividendos e 

                                                 
219  V. §§ 7º, 8º e 9º, infra. 
220  Sobre a súmula 84 STJ, que deve ensejar dúvida sobre a criação jurisprudencial de um novo direito 

subjetivo real, v. § 11º e 13º, infra. 
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o “direito de retirada”221 – há contrato de disposição, com os limites fixados pelos arts. 

1.026, caput e parágrafo único, 1.029 e 1.031 CC e pelo art. 36 Lei 6.404/76222. 

 

Como se percebe, pelas mesmas razões que não falta imunidade contra 

disposição aos créditos, não lhes falta, igualmente, imunidade contra execução judicial: 

isso não quer dizer que o titular de crédito possa sempre se voltar contra penhora que 

prejudique seus interesses, mas sim que o titular de crédito esteja sempre imune à 

constrição judicial sobre a sua própria posição jurídica subjetiva patrimonial; não, todavia, 

a não ser em hipóteses legais excepcionais, sobre a posição jurídica subjetiva patrimonial 

objeto mediato do crédito, que não lhe é própria. Uma vez mais, impõe-se a distinção entre 

assenhoreamento imediato e mediato, de coisas e de prestações: poderia, por exemplo, o 

proprietário do prédio dominante opor embargos de terceiro contra a penhora do prédio 

serviente para preservar a “posse” das prestações pessoais do proprietário desse último? O 

sentido da palavra “posse” no art. 1.046 CPC certamente não avança até essas raias. 

 

As mesmas perplexidades aparecem nas execuções concursais. “É difícil 

compreender como a interação do sistema dos direitos reais com o direito concursal foi tão 

descuidada; tanto mais quanto as reformas propostas ou estão decisivamente amputando ou 

estão tocando muito pouco os direitos reais tradicionais no seu ponto crucial, a estabilidade 

em face dos concursos”223. Com efeito, os direitos subjetivos reais são considerados, pela 

                                                 
221  Cf. H. WIEDEMANN. Die Übertragung und Vererbung von Mitgliedschaftsrechten bei 

Handelsgesellschaften. München: C. H. Beck, 1965, p.292-96. 
222  Os textos legais corroboram que os créditos societários podem não ser exclusivos de cada um dos 

sócios, no sentido de que a decidibilidade sobre a sua sorte pode caber não apenas a eles, mas também à 
sociedade. Isso decorre da circunstância de que a plena eficácia do exercício do poder de dispor sobre 
esses mesmos créditos pode se encontrar subordinada a mais de uma declaração jurídico-negocial. A 
sociedade é, em alguma medida, titular de posição jurídica subjetiva obrigacional que é, também, do 
sócio. 
As cláusulas restritivas ao poder de dispor das participações societárias não podem, contudo, chegar ao 
ponto de impedir o exercício da pretensão aos dividendos e a denúncia do contrato societário, a qual tem 
eficácia não apenas extintiva, mas também constitutiva de dever de liquidação da participação 
societária. Por isso, a pretensão aos dividendos e o “direito de retirada” são as únicas posições jurídicas 
subjetivas obrigacionais que, por força de lei, são exclusivas de cada um dos sócios. Por exemplo, em 
conformidade com o contrato societário, é possível que o sócio não possa empenhar suas participações 
societárias, mas poderá sempre empenhar “seus recebíveis”. 
O fundamento pelo qual pelo menos essas posições são executáveis é o numerus clausus dos contratos 
de disposição. A configurabilidade da titularidade, revelada na configurabilidade do poder de dispor, 
tem de ser sempre limitada. Em todo caso, da mesma forma que o exercício pelo sócio dessas posições, 
a execução submete-se aos princípios do direito de empresa, notadamente ao da preservação da 
continuidade da atividade empresarial. Cf. H. WIEDEMANN. Die Übertragung und Vererbung von 
Mitgliedschaftsrechten bei Handelsgesellschaften. München: C. H. Beck, 1965, p.66-71. 

223  W. WIEGAND. Numerus clausus der dinglichen Rechte: Zur Entstehung und Bedeutung eines 
zentralen zivilrechtlichen Dogmas. In: Rechtshistorische Reihe 60, 1987, p.624. 
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lei, preferências creditórias em execuções concursais (art. 958 CC e art. 83, II, Lei 

11.101/05). A questão é saber se os créditos também o são, e ela não é impertinente para 

um pensamento jurídico no qual os créditos não conseguem ainda ser inteiramente 

captados como objetos do tráfico. Por óbvio aquela questão não se põe quando o objeto 

mediato dos créditos pertence exclusivamente à massa, salvo se o credor tiver privilégio. 

Por óbvio ela se põe quando créditos alheios forem, imediatamente, constritos. Por 

exemplo, se houve a arrecadação de um crédito que apenas mediatamente (v.g. por locação 

de créditos) estava no patrimônio do insolvente; e também se, além do insolvente, outro 

agente privado era também titular do crédito, como, a fortiori, nas hipóteses de credor 

pignoratício em penhor de crédito e fiduciante de crédito – nas quais há direitos subjetivos 

reais limitados – e, até mesmo, na hipótese de restrição do poder de dispor do crédito: não 

se vê por que um crédito societário incedível possa ser judicialmente alienado a arrepio da 

declaração jurídico-negocial da sociedade de pessoas (art. 123, caput e § 1º, Lei 

11.105/05).  

 

Nesse sentido, as preferências creditórias não se devem a uma característica 

dos direitos subjetivos reais, mas à circunstância de que, nas hipóteses em que o 

pensamento jurídico está acostumado a refletir sobre o problema, a constrição judicial não 

recai sobre o crédito, e sim sobre seu objeto mediato. O credor não é, na normalidade dos 

casos, “titular” do objeto da constrição; esse objeto lhe fora meramente prometido. Não por 

acaso, os créditos, nesse sentido, são contabilizados apenas no passivo patrimonial. As 

preferências creditórias, que são um aspecto da imunidade contra execuções judiciais, 

decorrem da titularidade: os direitos subjetivos são atribuídos com eficácia absoluta aos 

sujeitos de direito; eles não podem ser perdidos a arrepio de suas declarações jurídico-

negociais. As modalidades de titularidade mais conhecidas são os direitos subjetivos reais, 

e as modalidades mais conhecidas de fragmentação da titularidade, com a conseqüente 

irradiação de vários sujeitos de direito imunizados contra execuções judiciais, são também 

os direitos subjetivos reais. Mas os créditos são também modalidades de titularidade: não 

de posições jurídicas subjetivas sobre coisas, mas sim daquelas sobre prestações. Também 

podem se submeter a fenômenos de fragmentação, como direitos reais limitados sobre 

créditos e restrições ao poder de dispor sobre créditos: todos eles conferem imunidades 

contra execução judicial, individual ou concursal. 
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5.5.  Síntese 

 

O caráter tríplice da absolutidade – pretensões a sujeitos passivos totais, 

imunidades contra disposição e imunidades contra execuções judiciais – está presente em 

todos os direitos subjetivos patrimoniais. Razão pela qual não há diferença entre as 

posições jurídicas subjetivas patrimoniais na perspectiva das relações entre seus titulares e 

os terceiros. Créditos e direitos subjetivos reais referem-se, igualmente, a títulos jurídicos 

de assenhoreamento, imediato (“exclusivo”), de bens econômicos. Muitas das 

características que o pensamento jurídico se habituou a reconhecer somente aos direitos 

subjetivos reais pululam também nos créditos, e as evidências impõem-se a cada dia, em 

razão de esses últimos se apresentarem, cada vez mais, como objeto do tráfico jurídico, 

como “propriedade”. Em outras palavras, na relação entre seus titulares e terceiros, créditos 

e direitos subjetivos reais têm uma disciplina unívoca. E isso remete para uma situação 

jurídica que lhes é comum, a titularidade. É-se titular em frente a todos, e os titulares, 

sejam de créditos, sejam de direitos reais, têm pretensões e estão imunes em face daqueles 

com quem não se contratou. 

 

Por conseqüência, as distinções entre direitos subjetivos reais e direitos 

subjetivos obrigacionais têm de ser buscadas, como se observou, nos seus objetos de 

primeira ordem. Mesmo nesse aspecto, não faltam pontos de estrangulamento da summa 

divisio. Discute-se se o credor de coisa devida pode exercer a pretensão indenizatória que o 

devedor proprietário tem em face de terceiro, que a danifica, diretamente contra esse 

último224; D. OLZEN, então, provoca: se se admite que o contratante possa exercer essa 

pretensão, não haveria, em razão disso, um fracionamento de um direito proclamado 

indivisível e compreensivo de todos os poderes que se pode ter sobre uma coisa225? A 

discussão não é sem conseqüências para a identificação do assenhoreamento imediato dos 

bens econômicos. 

 

O nível de problematização não pode, entretanto, avançar mais. Para os fins 

desta tese, os direitos subjetivos reais são definidos como técnicas jurídicas de intitulação 

do assenhoreamento imediato de coisas, tuteladas por pretensões primariamente absolutas 

                                                 
224  Cf. A. GUARNERI. Diritti reali e diritti di credito: Valore attuale di uma distinzione. Padova: 

CEDAM, 1979, p.103-43. 
225  Aktuelle zivilrechtliche Probleme des Eigentums. In: J. F. BAUR. Das Eigentum. Göttingen: 

Vandenhoeck und Ruprecht, 1989, p. 110-1. 
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e por imunidades contra disposição e contra execuções judiciais de posições jurídicas 

subjetivas patrimoniais sobre coisas; os créditos, como técnicas jurídicas de intitulação do 

assenhoreamento imediato de prestações, tuteladas por pretensões primariamente 

relativas e por imunidades contra disposição e contra execuções judiciais de posições 

jurídicas subjetivas patrimoniais sobre prestações. 

 

6.  O conceito de titularidade (propriedade, em sentido amplíssimo) 

 

Titularidade é um conceito jurídico que não merece, geralmente, um tratamento 

específico em capítulo de manual ou tratado. O vocábulo não deixa jamais, porém, de ser 

empregado. Dizer que alguém é “titular de um direito (subjetivo)” é uma expressão técnica 

da qual os autores não conseguem fugir; aparece aqui e ali e, ademais, na própria 

linguagem comum. Circunscrevendo-se ao direito patrimonial privado, ela significa, em 

primeira aproximação, a afirmação de que uma posição jurídica subjetiva pertence ao 

patrimônio de alguém, que uma posição jurídica subjetiva foi atribuída ao setor 

patrimonial da esfera jurídica de alguém. Ora, essa idéia de pertinência jurídica 

(Rechtszuständigkeit) ou atribuição contém um caráter absoluto: como diz H. 

WESTERMANN, “a atribuição é eficaz para e contra todos”, na medida em que, se uma 

posição jurídica subjetiva patrimonial for atribuída a mais de uma pessoa, ela não pertence, 

logicamente, a nenhuma delas, senão a todas em conjunto226. Titularidade, pertinência 

jurídica, atribuição, exclusividade de uma posição jurídica subjetiva patrimonial são, em 

linha de princípio, termos equivalentes, os quais remetem para uma relação do titular do 

direito subjetivo patrimonial para com terceiros227. 

 

Esse caráter absoluto é, contudo, usualmente reconhecido a apenas uma das 

figuras dos direitos subjetivos patrimoniais. Tanto assim que a mesma palavra que designa 

o príncipe dos direitos subjetivos reais é, igualmente, utilizada para exprimir a noção de 

titularidade228: “Propriedade” – diz F. C. PONTES DE MIRANDA – “é tudo que se tem 

                                                 
226  Sachenrecht: Ein Lehrbuch. 7. ed. Heidelberg: C. F. Müller, 1998, p. 25; cf. tb. id., p.16; H. 

WIEDEMANN. Die Übertragung und Vererbung von Mitgliedschaftsrechten bei 
Handelsgesellschaften. München: C. H. Beck, 1965, p.5-8; P. OERTMANN. Zur Struktur der 
subjektiven Privatrechte. In: Archiv für die civilistische Praxis 123, 1925, p.144. 

227  Cf. P. OERTMANN. Zur Struktur der subjektiven Privatrechte. In: Archiv für die civilistische Praxis 
123, 1925, p.143-50. 

228  Cf. I. TOSI. Acte translatif et titularité des droits. Paris: LGDJ, 2006, p.36, 37: “dito de outro modo, há 
um campo comum às noções de titularidade e propriedade, no interior do qual é possível assimilá-los: 
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como próprio (...). É próprio nosso tudo que é parte do nosso patrimônio, que é o nome 

que se emprega para designar o todo composto dos bens reunidos sob a pessoa a que 

pertence (...). O patrimônio é coextensivo às propriedades de alguém, quer se trate de 

direitos reais, quer de direitos pessoais (sic)”229. Nesse sentido técnico-jurídico, 

“amplíssimo”230, propriedade significa titularidade de posições jurídicas subjetivas 

patrimoniais: é-se “proprietário” de créditos e de direitos subjetivos reais, de maneira que 

“a expressão ‘propriedade sobre o crédito’ é, de certo modo, exata. O que significa é, 

essencialmente, pertinência jurídica (Rechtszuständigkeit). Os créditos, assim como 

geralmente todos os direitos ‘subjetivos’, são direitos de uma pessoa determinada, 

pertencentes a ela. Quando, em linguagem comum, digo que um crédito ‘me pertence’, 

quero dizer que tenho sobre ele um direito de soberania como sobre um objeto corpóreo, 

isto é, um ‘direito real’, e, além disso, que pertence a mim e a nenhuma outra pessoa, e, 

destarte, que é ‘meu’. Ao dizer ‘meu e de mais ninguém’ se indica, ao mesmo tempo, a 

exclusividade (sic) da aderência ou submissão jurídica”231. 

 

As leis empregam muito freqüentemente a palavra “propriedade” com esse 

significado. Exemplificativamente, a Lei de Sociedades por Ações (6.404/76) fala, em 

diversas passagens232, em “propriedade de ações”; ter-se-ia referido à mesma noção, com 

maior rigor técnico, se houvesse dito “titularidade de ações”. É que ações, como 

participações societárias, são complexos de posições jurídicas subjetivas patrimoniais, 

ativas e passivas, do sócio em relação à sociedade233, entre as quais se ressaltam as 

pretensões aos dividendos, que são créditos, e não direitos subjetivos reais. A mesma 

                                                                                                                                                    
aquele dos direitos patrimoniais, porque, de certa maneira, se pode dizer indiferentemente – segundo 
esta teoria – que se é titular ou proprietário de um direito patrimonial”. 

229  Tratado de direito privado. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsói, 1971, p.29, v.11 (grifos no original). Antes e 
no mesmo sentido, A. TEIXEIRA DE FREITAS: “A idéia geral da propriedade é ampla: ela 
compreende a universidade dos objetos exteriores, corpóreos e incorpóreos, que constituem a fortuna ou 
patrimônio de cada um. Tanto fazem parte da nossa propriedade as coisas materiais, que nos pertencem 
de um modo mais ou menos completo, como os fatos e prestações, que se nos devem, e que à 
semelhança das coisas materiais têm um valor apreciável, promiscuamente representado pela moeda. A 
noção de direitos reais não é tão larga: está para a idéia geral da propriedade como a parte está para o 
todo. A propriedade abrange os direitos reais e também a maior parte dos direitos pessoais e não haveria 
diferença entre estes direitos, se o direito absoluto de propriedade fosse o mesmo direito real” 
(Consolidação das leis civis. 3. ed. Rio de Janeiro: B. L. Garnier, 1876, p.LXIX-XX, sem grifos no 
original). 

230  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsói, 1971, p.9, 
v.11. 

231  K. LARENZ. Lehrbuch des Schuldrechts: Allgemeiner Teil. München: C. H. Beck, 1982, p.522, v.1. 
232  Arts. 4o, § 2o; 17, § 7º; 31; 35, caput e § 3º; 38 etc. 
233  Cf. F. COMPARATO. Novos ensaios e pareceres de direito empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 

1981, p.16-31. 
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situação ocorre no art. 64 CC e no já citado art. 307 CC: a palavra “propriedade” é 

empregada em um sentido muito mais amplo do que domínio ou outro qualquer direito 

subjetivo real; por vezes, a própria palavra “domínio” está por direito subjetivo patrimonial 

ou patrimônio (arts. 481, 522, 809, 1.005 CC).  O codificador alude, nesses casos, à 

transmissão de posições jurídicas subjetivas patrimoniais, fenômeno no qual a posição 

jurídica subjetiva, em si, seja crédito, seja direito subjetivo real, é tomada como objeto de 

direito (de segunda ordem)234. Quando, por fim, a CR emprega a palavra “propriedade”, 

utiliza-a, em regra, como titularidade de posição jurídica subjetiva patrimonial: “A 

propriedade privada é instituto jurídico; e a garantia do § 16 [ao art. 141 CR 1946]235, 

institucional. Se lhe vamos procurar o último elemento componente, não lhe encontraremos 

sequer esse: haver direitos reais e direitos pessoais (sic). O conjunto dos direitos reais não 

é necessário, nem no é a realidade mesma. Basta que uma partícula de patrimonialidade 

exista para que o texto esteja respeitado. Não se garante o Código Civil, nem, sequer, 

qualquer dos seus artigos, – o que se garante é a atribuição de direito patrimonial aos 

indivíduos. Não se cogita, tão-pouco, e vale a pena insistir, de garantia de status quo”236. 

 

Nesse sentido amplíssimo, propriedade conserva, de certo modo, um 

significado independente das grandes codificações do direito privado: conjuntamente com 

a liberdade de iniciativa, propriedade identifica a esfera privada econômica do indivíduo 

                                                 
234  Cf. M. CRISTAS. Transmissão contratual do direito de crédito: Do caráter real do direito de crédito. 

Coimbra: Almedina, 2005, p.472-81. 
235  Correlato ao art. 5º, XXIII, da CR. 
236  F. C. PONTES DE MIRANDA. Comentários à Constituição de 1946. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 

1953, p.213, v.4. Prossegue o autor: “Se queremos explicitar o § 16, gramatical e logicamente, 
chegamos aos seguintes enunciados: ‘É garantido o direito de propriedade como atribuição subjetiva, só 
se permitindo a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, mediante indenização prévia, 
segundo a lei que se editar, e como instituição, podendo a lei definir o conteúdo e os limites do direito 
de propriedade e regular-lhe o exercício’” (id., p.214-5). A gênese dessa concepção está em M. 
WOLFF. Reichsverfassung und Eigentum. In: Festgabe für Wilhelm Kahl. Tübingen: J. C. Mohr, 1923, 
p.3, v.4. Se bem que, no direito brasileiro, M. GARCEZ servia-se da idéia havia alguns anos antes: “A 
expressão direito de propriedade, em sentido genérico, como é empregada pela Constituição da 
República [de 1891], § 17 do art. 72, abrange todos os direitos que formam o nosso patrimônio; direitos 
que podem ser reduzidos a valor pecuniário. Patrimônio é a universalidade dos nossos haveres, o acervo 
dos direitos reais, pessoais, ações e prestações de outras pessoas, obrigações e créditos, reunidos sob a 
unidade da pessoa a que pertencem, compreendendo, também, a propriedade literária, a artística, a de 
invenções e descobertas. No sentido restrito, direito de propriedade é sinônimo de domínio e 
compreende somente o direito que tem por objeto direto e imediato as coisas corpóreas (...)” (Direito 
das coisas. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeito dos Santos, 1915, p.98); e, ainda bem antes, A. TEIXEIRA 
DE FREITAS: “O direito de propriedade é uma realização do direito de personalidade relativamente aos 
objetos exteriores, de que o homem tem necessidade para sua existência e desenvolvimento. Antes dessa 
realização existe a simples faculdade – liberdade – de unir à personalidade os objetos exteriores. Ainda 
não há direito de propriedade. O direito de propriedade começa no momento em que a união se verifica. 
A enumeração, que acima adotamos, é a da nossa Constituição no art. 179. Harmonizemos a teoria com 
as leis do país” (Consolidação das leis civis. 3. ed. Rio de Janeiro: B. L. Garnier, 1876, p.LXVI). 
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em relação à sociedade237. No início da Idade Moderna, o pensamento jurídico não 

diferenciava os conceitos de propriedade e de direito subjetivo238. Como observa T. 

FERRAZ JR., com base em H. Donellus, o conceito de direito subjetivo é, então, definido 

em termos daquilo que nos é próprio (quod nostrum est), ou porque faz parte de nós 

mesmos, ou porque faz parte do mundo exterior e nos foi atribuído: da mesma maneira que 

a propriedade, o direito subjetivo identifica um meu e um teu239; tem-se a propriedade da 

vida, a propriedade da liberdade, a propriedade das coisas. A dissimilação dos conceitos de 

propriedade e de direito subjetivo é paulatina e ocorre, em boa parte, como solução do 

problema fundamental sobre que se debruçam os jusracionalistas, qual seja, a delimitação 

do âmbito privado suscetível de regulação estatal240: se, de um lado, a zona da liberdade 

de consciência, interior aos indivíduos, deve ser preservada, de outro lado a zona da 

liberdade de convivência, exterior aos indivíduos, deve ser regulada. Definir propriedade 

como a espécie de direito subjetivo sobre os bens da vida de caráter econômico (mundo 

exterior) é identificar, afinal, a espécie de direito subjetivo que demanda uma determinada 

intervenção do direito objetivo estatal. A hipóstase da liberdade de convivência estará 

completa no apogeu da elaboração do conceito de direito subjetivo, bem como da 

elaboração do conceito de propriedade, esse último agora ainda mais restrito: no final do 

séc. XIX, o pensamento jurídico define propriedade como o direito subjetivo (patrimonial) 

sobre bens materiais, objetos corpóreos, com exclusão de todo e qualquer outro bem da 

vida: “ainda que houvesse sugestões para que, seguindo Kant, delimitassem-se coisa e 

pessoa, definindo o que não é pessoa, o codificador não optou por esse caminho (...). Falar 

da coisa como uma não-pessoa seria deixar sem explicação sua extensão e conteúdo, 

desatendendo, assim, os interesses do tráfico de direito civil (...). Não só o possuidor senão 

também o tráfico jurídico poderiam comprovar a todo o momento, rapidamente e com 

precisão, o alcance do direito subjetivo, e essa comprovação tinha lugar no campo da 

percepção sensorial da maneira mais fácil, ao relacionar o direito com um objeto corpóreo 

individualizado”241. 

 

                                                 
237  Cf. A. MENEZES CORDEIRO. Direitos reais. Lisboa, LEX, 1979, p.13. 
238  Cf. G. PELLERINO. L’idea di proprietà: Storia come evoluzione. Lecce: Pensa, 2004, p.127-39. 
239  Estudos de filosofia do direito: Reflexões sobre o poder, a liberdade, a justiça e o direito. 2. ed., São 

Paulo: Atlas, 2003, p.107. 
240  Cf. N. BOBBIO. Locke e o direito natural. Trad. de S. Bath. 2. ed. Brasília: UNB, 1997, p.13-7. 
241  H. HATTENHAUER. Conceptos fundamentales del derecho civil: Introducción histórico-dogmática. 

Trad. de G. Hernández. Barcelona: Ariel, 1987, p.56. 
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Os diferentes significados de propriedade devem-se, portanto, menos à 

expansão das modalidades de riqueza e, correlativamente, das técnicas jurídicas utilizadas 

para seu controle do que às doutrinas jusracionalistas de direito subjetivo, liberdade e 

propriedade, preocupadas com o equacionamento do interesse público com o interesse 

privado. Em outras palavras, não foi o desenvolvimento econômico posterior às 

codificações que implicou a ampliação no significado de “propriedade”, mas sim o 

pensamento jurídico concentrado nas codificações que reduziu a carga semântica dessa 

mesma palavra242. Não havia, então, profetas; havia legisladores: tinham um programa 

político declarado em relação à riqueza imobiliária243 e não poderiam ter vidência para 

saber como esse mesmo programa tornar-se-ia obsolescido em tempo tão exíguo; uma 

obsolecência deflagrada tanto pela perda de importância relativa da riqueza imobiliária 

quanto pela ascensão das técnicas de assenhoreamento de prestações244. 

 

É, porém, precipitado falar que o núcleo legal da regulação da propriedade, isto 

é, o direito das coisas está para o séc. XIX, assim como o direito das obrigações, para o 

séc. XX245. De um lado, esse último é absolutamente imprestável para regular as 

transmissões contratuais das posições jurídicas subjetivas patrimoniais; sua função não 

consiste na atribuição de direitos subjetivos patrimoniais preexistentes, mas sim na 

atribuição de direitos subjetivos patrimoniais originais, contrapostos a deveres de conduta. 

De outro lado, existe uma dimensão tão profundamente dinâmica no direito das coisas que, 

embora silenciosa, não deixa jamais de ser percebida246: juristas europeus têm estado, há 

mais de vinte anos, atentos às novas fronteiras desse ramo do direito privado (Sachenrecht, 

Derecho de cosas, Proprietà, Law of Property, Property Law, Droit des biens, 

Goederenrecht), orientando-se pela relativa plasticidade da noção de propriedade, 

especialmente aquela apresentada pelos termos property e ownership no common law247. 

                                                 
242  Cf. P. GROSSI. Un altro modo di possedere: L’emersione di forme alternative di proprietà alla 

coscienza giuridica postunitaria. Milano: Giuffrè, 1977, p.5-39. 
243  V. § 4o, infra. 
244  Cf. M. HAEDICKE. Rechtskauf und Rechtsmängelhaftung: Forderungen, Immaterialgüterrechte und 

sonstige Gegenstände als Kaufobjekte und das reformierte Schuldrecht. Tübingen: Mohr Siebeck, 2003, 
p.55-66. 

245  Cf. F. WIEACKER. Wandlungen der Eigentumsverfassung. Hamburg: Hanseatische Verlags-Anstalt, 
1935, p.36: “Hoje não é mais permitido ver a ‘dinâmica’ da circulação dos bens no direito das 
obrigações e a ‘estática’ da distribuição proporcionada pelas formas jurídicas no direito das coisas (...)”.  

246  Cf. M. WOLF. Beständigkeit und Wandel im Sachenrecht. In: Neue Juristische Wochenschrift 42, 1987, 
p.2647. 

247  Cf. T. MAYER-MALY. Eigentum und Verfügungsrechte in der neueren deutschen Rechtsgeschichte. 
P.25-40; G. GÄFGEN. Entwicklung und Stand der Theorie der Property Rights: Eine kritische 
Bestandaufnahme. P.43-62; P. HÄBERLE. Vielfalt der Property Rights und der verfassungsrechtliche 
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Nessa tradição teórica, propriedade não é tomada no sentido nem de direito 

subjetivo real, nem de domínio, isto é, de direito subjetivo real prototípico, sobre coisas-

bens materiais248; propriedade é, antes, o regime jurídico da atribuição de uma posição 

jurídica subjetiva, obrigacional ou real, ao patrimônio de um sujeito de direito; significa, 

essencialmente, um metapoder: na perspectiva do pensamento jurídico, ter um bem 

econômico como próprio é ter como próprio um direito subjetivo patrimonial sobre ele, ser 

“proprietário” de um bem econômico é ser “proprietário” de um direito subjetivo 

patrimonial sobre ele; quer dizer, porque alguém pode atuar sobre as posições jurídicas 

subjetivas patrimoniais de um determinado modo, diz-se que elas pertencem a esse alguém, 

que esse alguém é seu “proprietário”, que esse alguém é, enfim, seu titular. 

 

Qual é o regime jurídico da propriedade, em sentido amplíssimo, ou 

titularidade de direitos subjetivos patrimoniais? Em outras palavras, quais são os poderes 

jurídicos comuns entre o titular de um crédito e o titular de um direito subjetivo real, entre 

eles o titular da propriedade, em sentido estritíssimo249? 

 

O regime da titularidade de direitos subjetivos patrimoniais apresenta um lado 

negativo e um lado positivo: “a atribuição carrega uma função de exclusão. O titular do 

direito subjetivo pode exigir que qualquer pessoa abstenha-se de uma disposição ou de um 

aproveitamento do valor [do conteúdo do direito subjetivo]”; “a particularidade do direito 

subjetivo patrimonial consiste na sua dimensão de atribuição com função de exclusão e 

garante ao titular uma aquisição de poder de dispor, por si só, do monopólio de uma ampla 

pertinência jurídica”250. Porque a atribuição de uma posição jurídica subjetiva ao 

                                                                                                                                                    
Eigentumsbegriff. P.63-102; F. KÜBLER. Was leistet die Konzeption der Property Rights für aktuelle 
rechtspolitische Probleme? P.105-122; C. C. VON WEIZSÄCKER. Was leistet die Property Rights 
Theorie für aktuelle wirtschaftspolitische Fragen? P.123-52; todos em M. NEUMANN (hrsg). 
Ansprüche, Eigentums- und Verfügungsrechte: Arbeitstagung des Vereins für Socialpolitik – 
Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in Basel vom 26. – 28. September 1983. Berlin: 
Duncker und Humblot, 1984. 

248  Dessa última técnica jurídica de intitulação dos bens da vida econômicos se extraem outros dois 
sentidos da palavra propriedade, mais estritos, que se encontram também freqüentemente utilizados nas 
legislações: a propriedade como direito subjetivo real (CC, arts. 1.238; 1.245; 1.267; 1.275 etc.) e a 
propriedade como domínio, isto é, o direito subjetivo real prototípico (CC arts. 1.228, primeira parte; 
1.229; 1.231; 1.232 etc.); esse último, o sentido “estritíssimo” de propriedade (cf. F. C. PONTES DE 
MIRANDA. Tratado de direito privado. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsói, 1971, p.9, v.11). 

249  Cf. F. WIEACKER. Zum System des deutschen Vermögensrechts: Erwägungen und Vorschläge. 
Leipzig: Theodor Weicher, 1941, p.26. 

250 H. WIEDEMANN. Die Übertragung und Vererbung von Mitgliedschaftsrechten bei 
Handelsgesellschaften. München: C. H. Beck, 1965, p.15, 5. 
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patrimônio de um sujeito de direito é a exclusão da mesma posição do patrimônio de todos 

os outros sujeitos de direito, o titular dessa posição tem (i) pretensões a sujeitos passivos 

totais, contrapostas a um dever subjetivo de respeito ou dever geral de abstenção (lado 

negativo da titularidade) e (ii) poderes de dispor, isto é, poderes de decidir a sorte dessas 

mesmas posições, de determinar o destino da própria pertinência jurídica (lado positivo da 

titularidade). São posições jurídicas subjetivas que têm como objeto outras posições 

jurídicas subjetivas; os direitos subjetivos patrimoniais são, destarte, objetos de direito de 

segunda ordem. É nesse sentido que a titularidade encerra um princípio de incolumidade 

das esferas jurídicas e um princípio de disponibilidade dos direitos subjetivos 

patrimoniais; de tal maneira que se é titular de uma determinada posição jurídica subjetiva 

patrimonial ou porque se pode, em nome próprio, dela dispor, ou porque, pelo menos, está-

se imune a interferências não autorizadas de terceiros. 

 

As doutrinas de A. THON251 e P. OERTMANN252 são, nesse ponto, 

fundamentais. Coube a eles dissociar os direitos subjetivos patrimoniais dos poderes que se 

têm sobre eles. Desde então, não há mais como compreender o poder de dispor como um 

conteúdo dos direitos subjetivos patrimoniais253. O poder de dispor é metapoder, regulado 

por normas jurídicas secundárias; é, como tal, componente da titularidade: “o que é 

transmitido não pode ser equiparado ao que transmite”, como diz THON quem, na 

seqüência, introduz sua famosa metáfora do arremesso de pedra, “a força para arremessar 

uma pedra por uma trajetória adiante não é conferida pela própria pedra, sendo, antes, 

anterior a ela”254. Paralelamente a isso evidenciou P. OERTMANN a noção de capacidade 

                                                 
251  Rechtsnorm und subjektives Recht. Weimar: Böhlau, 1878, p.327. 
252  Der Dinglichkeitsbegriff. In: Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen 

Privatrechts 31, 1892, p.415-20. 
253  O poder de dispor não se confunde com o ius abutendi, invariavelmente denominado pela mesma 

expressão: há que se distinguir, porém, entre o poder de dispor sobre a posição jurídica subjetiva 
patrimonial e o poder de dispor sobre o objeto de direito de primeira ordem da posição jurídica subjetiva 
patrimonial. O ius abutendi é posição jurídica subjetiva elementar de certas figuras de direito subjetivo 
real, entre as quais o domínio, ou propriedade em sentido estritíssimo, e, de modo limitado, a superfície. 
O ius abutendi confere ao dômino – assim como, de modo limitado, ao superficiário – o poder de 
modificar, substancialmente, a coisa, isto é, o objeto do direito real, mediante acessão e destruição da 
coisa e exploração de produtos. O ius abutendi não confere o poder de transmitir ou alienar a posição 
jurídica. Esse último é o poder de dispor, conferido ao “proprietário”, isto é, ao titular dos créditos e dos 
direitos subjetivos reais. Trata-se de posição jurídica elementar da propriedade em sentido amplíssimo, 
isto é, da titularidade, ela mesma, dos créditos e dos direitos subjetivos reais (cf. I. TOSI. Acte translatif 
et titularité des droits. Paris: LGDJ, 2006, p.38, n.231). 

254  A. THON. Rechtsnorm und subjektives Recht. Weimar: Böhlau, 1878, p.327. 
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de dispor: “tem-se a força para arremessar uma pedra independentemente de ter a pedra nas 

mãos”255-256. 

 

A capacidade de dispor e a legitimidade de dispor estão para a capacidade 

jurídica e a legitimidade jurídica, assim como o poder de dispor está para a titularidade. 

Todos esses termos remetem a atributos do sujeito de direito257: enquanto as expressões 

capacidade jurídica e legitimidade referem-se a uma figurabilidade na arena jurídica – em 

relações jurídicas respectivamente geral e individualmente consideradas258 – titularidade 

refere-se a uma figuração. Titularidade é um figurar, não um poder figurar. É-se porque se 

pôde ser. Figura-se, porque se pôde figurar. Refere-se a uma ligação de um sujeito de 

direito com os pólos de uma relação jurídica tomada, ainda que hipoteticamente, já como 

efeito de um fato jurídico existente, já como conseqüência de um concreto suporte fático; 

identifica-se, assim, em uma atribuição das posições jurídicas subjetivas contidas nesses 

pólos a esse mesmo sujeito de direito.  É teoricamente admissível que um sujeito de direito 

só possa figurar, quer dizer, seja capaz de figurar, e ainda em nada figure, quer dizer, não 

seja titular de nada259. 

 

Esse fato da titularidade se expressa, por sua vez, em virtualidades. Ser titular 

de um direito subjetivo é figurar em uma dada relação jurídica, é ligar-se ao pólo dessa 

mesma relação jurídica de tal forma que se possa exercer, em nome próprio, não apenas as 

posições jurídicas subjetivas que se contêm nesse mesmo pólo, mas também poderes sobre 

essas mesmas posições, que são tidas como próprias. Porque as posições jurídicas 

subjetivas pertencem a alguém, porque elas são atribuídas a alguém, esse mesmo alguém 

pode exercer sobre elas poderes em nome próprio. A diferença para com a capacidade de 

exercício tem de ressaltar, por algumas das mesmas razões que exsurgem do confronto da 

                                                 
255  Der Dinglichkeitsbegriff. In: Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen 

Privatrechts 31, 1892, p.451. 
256  Segue expressamente essa doutrina C. COUTO E SILVA. Negócio jurídico e negócio jurídico de 

disposição. In V. FRADERA. O direito privado brasileiro na visão de Clóvis do Couto e Silva. Porto 
Alegre: Livraria do advogado, 1997, p.82. 

257  De tal maneira que a titularidade nunca se transmite; o que se transmite são os seus objetos, isto é, as 
posições jurídicas subjetivas patrimoniais, objetos de direito de segunda ordem: “pode-se mudar seu 
titular, mas é absurdo pensar que é a titularidade, como ligação, que passa de um sujeito a outro; uma 
titularidade se extingue na pessoa do primeiro titular, uma nova titularidade nasce naquela do novo” (I. 
TOSI. Acte translatif et titularité des droits. Paris: LGDJ, 2006, p.56). 

258  Cf. A. JUNQUEIRA DE AZEVEDO. Negócio jurídico e declaração negocial: Noções gerais e 
formação da declaração negocial. São Paulo: Saraiva, 1986, p.154-9. 

259  Sabe-se, hoje, que, de iure condictio, essa situação só é admissível para as relações jurídicas 
patrimoniais, pois todos os sujeitos de direito, inclusive as pessoas jurídicas, nascem titulares de direitos 
subjetivos extrapatrimoniais indisponíveis. 
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noção de titularidade com as noções de capacidade jurídica e legitimidade: a capacidade de 

exercício é, outrossim, uma potencialidade. A possibilidade de exercer uma posição 

jurídica subjetiva, em nome próprio, é prius, independe que se tenha antes essa mesma 

posição. Na titularidade, já se a tem, de forma que a titularidade é, toda ela, um metapoder. 

Ademais, pode-se ser titular sem ter capacidade de exercício. Ser titular de um direito 

subjetivo é figurar no pólo de uma dada relação jurídica de tal forma que se esteja, pelo 

menos e em alguma medida, imune a interferências de terceiros nas posições jurídicas 

subjetivas contidas nesse mesmo pólo. Noção, ainda próxima, é a de legitimação: nem 

todos os sujeitos de direito que podem exercer as posições jurídicas subjetivas ativas são, 

necessariamente, seus titulares. Fazem-no em nome alheio. Por lei ou por negócio jurídico, 

estão, para tanto, legitimados. É o caso dos representantes, legais (pais, tutores e curadores) 

ou convencionais (procuradores). 

 

Em miúdo, titularidade é a ligação de um sujeito de direito com um pólo de 

uma relação jurídica patrimonial que designa pertinência jurídica, atribuição das posições 

jurídicas subjetivas patrimoniais contidas nesse mesmo pólo. Expressa-se ou na 

possibilidade de exercer, em nome próprio, um poder de dispor sobre as posições jurídicas 

subjetivas patrimoniais nele contidas ou, pelo menos, na imunidade ao exercício alheio. A 

titularidade tem, assim, um aspecto positivo e um aspecto negativo. É uma das noções mais 

importantes do direito privado, que descreve um regime comum dos direitos subjetivos 

patrimoniais, identificado pelos efeitos absolutos da atribuição: ser titular de um direito 

subjetivo patrimonial é ser titular do poder de dispor sobre ele ou, pelo menos, ser titular 

de uma imunidade perante terceiros para com ele. 

 

Por conseguinte, a diferença entre as posições jurídicas subjetivas patrimoniais 

assenta muito mais no que elas apresentam de relatividade do que no de absolutidade. Elas 

posicionam os titulares de um modo particular em relação a um sujeito determinado ou 

determinável: só em relação ao devedor se pode exigir o cumprimento da obrigação, tal 

como estipulada (pretensões obrigacionais); só em relação ao esbulhador ou turbador de 

bens materiais se pode exigir a restituição da coisa-bem material (pretensões reais). A isso 

não obsta que em relação a todos os terceiros à relação jurídica obrigacional se possa exigir 

a não-interferência ou que em relação a todos os terceiros à relação jurídica real se possa 
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exigir a exclusão260: a idéia é a mesma, até porque excluir-se da posse ou de qualquer 

benefício proporcionado pela coisa é não interferir no direito subjetivo real e não interferir 

no direito de crédito é excluir-se do desempenho da prestação. 

 

Ficar-se-ia tentado a sustentar que, então, a diferença entre as duas posições 

jurídicas subjetivas patrimoniais teriam de ser buscadas, apenas, na sua regulação pelas 

normas jurídicas primárias. Essa observação seria praticamente perfeita, se, de lege lata, 

também em relação às normas secundárias os créditos, quando novamente se considera a 

específica relação do credor com o devedor, apresentam peculiaridades: o credor não tem 

um amplo poder de dispor sem a participação eficiente, expressa ou tácita, do devedor, já 

que esse mesmo poder pode ser tolhido por pactum de non cedendo e, independentemente 

disso, a renúncia só é eficaz na medida em que, nela, assinta o devedor (art. 385 CC). 

 

Com relação a sujeitos determinados ou determináveis, tanto as posições 

jurídicas subjetivas atribuídas por normas jurídicas primárias quanto aquelas atribuídas por 

normas jurídicas secundárias impõem diferenças entre os direitos subjetivos patrimoniais. 

Não por acaso, as noções de propriedade em sentido amplíssimo, titularidade de direitos 

subjetivos patrimoniais e, enfim, property podem ser metaforicamente explicadas pela 

aporia do “money in the bank”: “créditos [choses in action] são, portanto, direitos 

subjetivos em respeito à propriedade [property] de outros titulares [legal owners], os quais 

são felizmente tratados pelo ordenamento jurídico como coisas [things] do seu próprio 

direito subjetivo, isto é, propriedade do seu próprio direito subjetivo. Não é porque eles são 

alienáveis que eles são coisas. É porque eles são coisas que eles são alienáveis. O critério 

da objetivação [thinghood] ou separabilidade aplica-se a esses direitos subjetivos, de modo 

que compartilham indiretamente do dever de não interferência. Mas como? Enquanto esses 

direitos subjetivos são tecnicamente direitos subjetivos in personam a certos 

comportamentos, os comportamentos envolvem transmissão de dinheiro, o que é líquido e 

certo quando a transmissão deve ser feita, quando um dividendo é declarado, quando uma 

prestação se torna exigível. Eles são, nesse sentido, como ‘dinheiro no banco’, pois a 

qualidade pessoal da relação entre o titular do direito subjetivo e aquele cujo 

comportamento provê o dinheiro é reduzida, de maneira que as personalidades das partes 

                                                 
260  A diferença entre pretensão de exclusão e dever de não interferência é proposta por J. PENNER, mas 

não convence: ter a coisa, juridicamente, é ter um direito subjetivo sobre ela, de forma que danos à coisa 
são danos sobre o direito subjetivo real (The Idea of Property in the Law. Oxford: Oxford University, 
1997, p.68-104, 128-52). 
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da relação não determinam absolutamente nada da sua natureza. Assim, a impessoalidade 

da relação in personam atende ao critério da separabilidade, permitindo que o direito 

subjetivo apareça como se alcançasse diretamente a propriedade do devedor, do banco ou 

da companhia”261. 

 

Por força do arts. 645 e 587 CC, conjugados aos costumes e às práticas de 

intermediação do mercado financeiro, os sujeitos de direito são tanto “proprietários” de 

suas poupanças depositadas nos bancos quanto “proprietários” do objeto mediato de 

quaisquer de seus créditos, quanto menos forem impessoais; são apenas, portanto, 

proprietários, em sentido amplíssimo, de créditos, ou melhor, titulares de créditos e, nem 

por isso, menos protegidos pelo art. 5º, XXII, CR: eis a inconstitucionalidade de quaisquer 

planificações econômicas que, sob o enigma do “congelamento de ativos financeiros”, 

limitam o exercício das posições jurídicas integrantes da titularidade, entre elas, o poder de 

dispor. 

 

7.  O conceito de contrato 

 

Consoante a esquematização trifásica do processo econômico que se 

desenvolve no modelo da economia capitalista de mercado, a circulação262 consiste no 

fluxo de bens de um para outro ambiente de produção263, ou de um ambiente de produção 

para um ambiente de consumo264. Nesses termos, a circulação econômica pode ser captada 

como um fenômeno pelo qual os seres humanos transferem bens econômicos, provendo-se 

daqueles que lhes se apresentam como sendo mais úteis. Dessa maneira, o problema da 

circulação econômica, da perspectiva do jurista, consiste no problema das técnicas 

jurídicas predispostas para essa transferência. É nesse sentido que o direito patrimonial 

                                                 
261  J. PENNER. The Idea of Property in the Law. Oxford: Oxford University, 1997, p.129-30. 
262 Observa F. BRAUDEL que a palavra circulação, que ele reputa “feliz”, tem origem na fisiologia, e, 

provavelmente, ingressou na economia pela escola fisiocrática, especialmente por meio de Turgot, 
quem teria ensaiado um tratado da circulação, no qual, inclusive, o direito ocuparia uma posição 
privilegiada. “O capitalismo”, diz F. BRAUDEL, “está em casa na esfera da circulação, muito embora 
nela ele não esteja sozinho” (Civilisation matérielle, économie et capitalisme XVe-XVIIIe siècle: Les 
jeux de l’échange. Paris: Librairie Armand Colin, 1979, p.13 e 441). 

263  Trata-se da circulação intrafásica, ou para insumo. 
264  Trata-se da circulação interfásica, ou para consumo. A distinção é relevante para o direito positivo, em 

razão do chamado direito do consumidor: complexo de regras funcionalizadas ao equilíbrio de uma 
fática assimetria de poder contratual, esse subordenamento jurídico atribui o status de consumidor a 
uma parte envolvida apenas na circulação para consumo; por conseguinte, o suporte fático descrito 
pelas regras que o compõem apenas se concretiza quando há agentes investidos desse status. Em outras 
palavras, os contratos para insumo, ou empresariais, têm um regime bastante diverso dos contratos para 
consumo. 
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privado consiste em uma ordem jurídica da circulação econômica: nesse setor do 

ordenamento jurídico, concentra-se a predisposição das técnicas jurídicas de provimento 

dos bens econômicos por meio de sua transferência, isto é, das técnicas jurídicas de 

circulação econômica. Em outras palavras, o direito patrimonial privado é o ordenamento 

jurídico das técnicas jurídicas de circulação econômica. 

 

Pode-se estipular que técnicas jurídicas de circulação econômica são estruturas 

normativas que atribuem, predominantemente por meio de declarações de vontade, títulos 

de assenhoreamento dos bens econômicos, isto é, títulos de aquisição de direitos subjetivos 

patrimoniais. Com isso, essas mesmas técnicas conferem um valor jurídico à transferência 

dos bens econômicos, fazendo a operação de circulação econômica ingressar no mundo do 

direito. Dentre essas técnicas, ressaltam-se, na economia capitalista de mercado, os 

contratos, na medida em que satisfazem exigências éticas e econômico-sociais 

fundamentais desse padrão de sociedade. 

 

De um lado, os contratos são técnicas jurídicas de circulação econômica que se 

assentam no princípio de que ninguém pode ser prejudicado e, correlatamente, beneficiado 

pelas estipulações de que não tomou parte265: se a circulação econômica é fenômeno que 

traz conseqüências sempre e necessariamente para mais de um agente privado, a regulação 

autônoma de tais conseqüências só pode se justificar, por princípio, à medida que os 

agentes privados interessados estabeleçam-na por consenso ou acordo266; do contrário, 

haveria heteronomia267, a qual não é, também por princípio, jamais admitida de um agente 

privado para com outro268, senão do Estado – guardião do interesse público – para com 

todos os agentes privados, indiscriminadamente269. É nesse sentido que F. CARNELUTTI 

anuncia: “a liberdade da circulação se resolve na sua contratualidade”270. 

                                                 
265  W. FLUME. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft. 3. ed. Berlin: Springer, 

1979, p.7. 
266  Diz o art. 1.321 do Codice Civile: “O contrato é o acordo de duas ou mais partes para constituir, regular 

ou extinguir entre si uma relação jurídica patrimonial”. 
267  Cf. W. FLUME. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft. 3. ed. Berlin: Springer, 

1979, p.136-7. 
268  Cf. F. CARNELUTTI. Teoria giuridica della circolazione. Padova: CEDAM, 1933, p.15: “uma vez que 

os sujeitos da circulação são dois, dizer que as recíprocas situações não se alteram sem um concurso das 
duas vontades é reconhecer a liberdade de cada um”. 

269  Ainda que o fenômeno da assimetria de poder contratual não obste à configuração do acordo, a teoria 
contratual sofre transformações sensíveis em virtude da freqüência com que os diversos tipos dessa 
assimetria começam a aparecer nas concretas relações de mercado (cf. V. ROPPO. Il contratto del 
duemila. Torino: Giappichelli, 2002, p.53-5). 

270  Teoria giuridica della circolazione. Padova: CEDAM, 1933, p.15. 



Numerus clausus dos direitos reais e autonomia nos contratos de disposição 
 

 78 

 

De outro lado, os contratos sintetizam diversas qualidades que os agentes 

privados tendem a considerar relevantes para as operações de circulação econômica no 

capitalismo de mercado. Isso não significa que, nesse modelo econômico, os contratos 

sejam as únicas técnicas de circulação econômica de que se servem os agentes privados. 

Na verdade, em um significativo número de situações, os agentes privados elegem técnicas 

de circulação econômica irrelevantes para o ordenamento jurídico, e discute-se até mesmo 

se esses agentes podem, mediante exercício de autonomia privada, pré-excluir a 

juridicidade de negócios que, de outro modo, seriam negócios jurídicos271. Como adverte J. 

G. BELLEY, “Os contratantes não deixam predominar a lógica jurídica sobre a lógica 

comercial. No entanto eles bem sabem, por eles mesmos ou por seus consultores jurídicos, 

aquilo que deve ser feito para tirar proveito das vantagens oferecidas pela ordem jurídica 

do Estado, se optarem por atribuir um valor jurídico à sua operação”272. 

 

Nesse sentido, a opção por técnicas jurídico-contratuais de circulação 

econômica não é natural: decorre, antes, de um cálculo, quer dizer, de um juízo de 

adequação de uma técnica de circulação econômica para uma dada operação. Como afirma 

E. BETTI, “a iniciativa privada se manifesta não apenas na aspiração de escopos práticos, 

mas também na criação dos meios correspondentes”273. Dessa maneira, as decisões dos 

agentes privados ainda não estão definidas quando determinam os bens econômicos que 

satisfarão os seus interesses. Elas se completam, na verdade, quando os agentes privados 

também escolhem os “meios” ou as técnicas adequadas à circulação, quer dizer, ao 

provimento daqueles bens. Na elaboração do juízo de adequação dessas técnicas de 

circulação econômica, os agentes privados relevam fundamentalmente o padrão 

institucional do ambiente social em que atuam274. Isso porque, além de ser a medida do 

                                                 
271  Cf. W. FLUME. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft. 3. ed. Berlin: Springer, 

1979, p.92-5. 
272  Max Weber et la théorie du droit des contrats. In: Droit et société 9, 1988, p.304. Sem razão, nesse 

ponto, em virtude de injustificável, desnecessário e ultrapassado reducionismo, F. CARNELUTTI, para 
quem “a circulação não é concebível sem a tutela do direito” (Teoria giuridica della circolazione. 
Padova: CEDAM, 1933, p.9). 

273 Teoria generale del negozio giuridico. Napoli: Edizione Scientifiche Italiane, 1994, p.45. 
274 K. POLANYI. The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. 2. ed. 

Boston: Beacon Press, 2001, p.48: “a economia do ser humano, como regra, está imbricada nas suas 
relações sociais. Ele não atua para salvaguardar seus interesses individuais na posse de bens materiais; 
ele atua, sim, para salvaguardar sua posição social, suas necessidades sociais, seus bens sociais”. Nesse 
sentido, o autor contesta veementemente o conceito de homo oeconomicus, isto é, o ser humano 
naturalmente propenso às trocas (id., p.45-6). Ao contrário, os comportamentos humanos variam 
conforme os mais diversos fatores (geográficos, sexuais, espirituais, étnicos, econômicos, etc.) e são 
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desenvolvimento tecnológico de uma sociedade275, o padrão institucional é um parâmetro 

para discriminar as técnicas mais adequadas daquelas menos ou nada adequadas, as quais 

tendem ao desuso. 

 

Por conseguinte, o grande valor dos contratos para a economia de mercado 

decorre não de uma ratio universal, nem do gênio dos jurisconsultos do direito romano 

clássico, mas sim de sua adequação para esse mesmo modelo econômico-social. Nas 

palavras de M. WEBER, “a importância crescente do direito contratual privado em geral é, 

assim, o reflexo jurídico da orientação de mercado da nossa sociedade”276. As qualidades 

dos contratos que concorrem para a elaboração do juízo de sua adequação para a circulação 

econômica operada em um capitalismo de mercado são as seguintes. 

 

(I) Os contratos são atos de autonomia privada. No modelo da economia 

capitalista de mercado, em que a divisão do trabalho é exacerbada, os agentes privados 

desempenham atividades diferentes e, em princípio, não se apresentam, com a mesma 

posição, em mais de um ambiente da esquematização trifásica do processo econômico. Por 

isso, a circulação econômica configura-se, principalmente, pelo constante intercâmbio de 

                                                                                                                                                    
assegurados e conformados por instituições sociais (id., p.50-1). A partir de um exercício de 
antropologia, K. POLANYI identifica quatro princípios comportamentais nas mais diversas 
civilizações: reciprocidade, redistribuição, domesticidade e intercâmbio. Cada um desses princípios 
comportamentais é correlato a um diferente padrão institucional: respectivamente, simetria, 
centralidade, autarquia e mercado (id., p.49-59). Nada obsta que, em uma sociedade determinada, 
convivam os mais diferentes princípios comportamentais – e, por conseguinte, os respectivos padrões 
institucionais. 

 Característico da economia capitalista de mercado é que, nela, não apenas predomina o padrão 
institucional de mercado, mas a própria sociedade é conformada de modo a permitir que o sistema 
funcione de acordo com suas próprias “leis”. O progresso tecnológico, identificado no aparecimento das 
máquinas, e a intervenção estatal por meio de políticas econômicas, que marcam o início da Idade 
Moderna, são decisivos para transformar mercados isolados em uma economia de mercado e, 
posteriormente, mercados regulados em um mercado autoregulado (id., p.60-70). 

 Há vários métodos de aproximação entre direito e economia que caminham em sentido contrário ao de 
K. POLANYI. R. POSNER, por exemplo, concebe o ser humano como um maximizador racional de 
seu auto-interesse. As instituições, mormente os mercados, surgiriam em um momento posterior, a fim 
de reconhecer e promover as propensões naturais dos indivíduos (Economic Analysis of Law. 6. ed. 
New York: Aspen, 2003, p.3-10). 

275  V. o exemplo do arado construído por K. POLANYI. The Great Transformation: The Political and 
Economic Origins of Our Time. 2. ed. Boston: Beacon Press, 2001, p.47. 

276  Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Trad. de G. Roth e C. Wittich (coords.). 
Berkeley: University of California, 1978, p.672, v.2. Prossegue o autor: “Os contratos difundidos pela 
sociedade de mercado são, entretanto, completamente diferentes daqueles contratos que 
desempenhavam outrora, na esfera do direito público e do direito de família, uma função mais relevante 
do que desempenham hoje” (id., ib.). Não seria demais notar que o autor utiliza a palavra Kontrakt em 
vez de Vertrag, a sugerir claramente que o Vertrag da atualidade (BGB, §§ 145 e ss.) é um conceito 
completamente diferente, em razão da sociedade de mercado, de todos os outros Kontrakte conhecidos 
até então: trata-se de um contrato-escopo (Kontrakt-Zweck), isto é, de um acordo sobre o propósito 
comum de circulação econômica, e não de um acordo sobre o status em comum dos contratantes. 
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bens entre os agentes privados: intercâmbio livre, na medida em que oferta e procura, 

equilibrando-se pelo livre ajuste do preço dos bens, criam os sinais de estímulo para a 

retroalimentação daquele processo. Conseqüentemente, as técnicas adequadas para esse 

livre intercâmbio são, predominantemente, aquelas que viabilizam tanto a estipulação 

autônoma do preço e da modalidade de seu pagamento quanto a renovação dinâmica da 

distribuição dos bens277-278. Essas técnicas conformam-se, assim, como atos mediante os 

quais os agentes privados autodeterminam279, por meio de suas próprias e individuais 

manifestações de vontade, não só as relações sociais de que tomarão parte a fim de 

conseguir o intercâmbio dos bens e a satisfação de seus interesses econômico-sociais, mas 

também a modelagem dessas mesmas relações. 

 

O princípio ético que promove essa capacidade de atuação humana é a 

autonomia privada280. Seu pressuposto fundamental é o potencial do ser humano de 

construir a sua própria vida de relações que satisfarão seus interesses econômico-sociais, 

libertando-se das premências preestabelecidas ao arquitetar constantemente novos 

ordenamentos para essas mesmas relações, que edifica para si e por si281. 

 

                                                 
277  E. BETTI. Autonomia privata. In: Novissimo Digesto Italiano 1, 2, 1957, p. 1560: “A razão saliente do 

reconhecimento da autonomia privada deve ser percebida nisso: que a função ordenadora do direito no 
âmbito de uma moderna sociedade organizada não pode limitar-se à incumbência, por si mesma 
estática, de proteger a atual distribuição dos bens, mas deve assumir a incumbência dinâmica de tornar 
possível sua perene renovação, estimulando a circulação dos bens e a cooperação”. Parece fora de 
dúvida que por “moderna sociedade organizada” E. BETTI refere-se à sociedade capitalista de mercado. 
Autonomia privada é, destarte, autonomia do indivíduo, que se afirma, no momento posterior à 
instituição do mercado, independentemente da ordem estatal, de caráter público. 

278  No mesmo sentido, F. CARNELUTTI: “uma vez que a circulação serve para fazer os bens defluírem do 
lugar no qual não podem desempenhar a sua utilidade e para fazê-los afluírem para onde haja uma 
maior necessidade desses mesmos bens, o melhor meio para determiná-la é a iniciativa das partes, as 
quais conhecem, melhor do que qualquer um, as respectivas necessidades. A circulação segundo o 
direito privado é, portanto, tipicamente livre ou voluntária, enquanto na circulação segundo o direito 
público se pode reconhecer o caráter de circulação forçada” (Teoria giuridica della circolazione. 
Padova: CEDAM, 1933, p.12). 

279  K. POLANYI. The Great Transformation: the Political and Economic Origins of Our Time. 2. ed. 
Boston: Beacon Press, 2001, p.45: “a economia de mercado implica um sistema de autoregulação [ou 
autodeterminação] dos mercados; em termos levemente mais técnicos, ela é uma economia dirigida por 
preços de mercado e nada além de preços de mercado. Tal sistema capaz de organizar toda a vida 
econômica sem ajuda ou interferência externas mereceria, sem dúvida, denominar-se autoregulado [ou 
autodeterminado]”. 

280 Cf. H. P. WESTERMANN. Vertragsfreiheit und Typengesetzlichkeit im Recht der 
Personengesellschaften. Berlin: Springer, 1970, p.24. 

281  Cf. R. POUND. Lectures on the Philosophy of Freemasonry. Whitefish: Kessinger, 2007, p.83-4. 
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(II) Os contratos são instituições. O atos de autodeterminação de interesses 

podem alçar-se a instituições sociais282, sendo considerados vinculativos para as partes. 

Apresenta-se, aqui, um outro critério relevante para a elaboração do juízo de adequação das 

técnicas de circulação econômica, em um sistema capitalista de mercado. Trata-se da 

estabilidade: a incerteza do comportamento atomístico do “outro”, institucionalmente 

estimulado para a busca egoísta e oportunista de vantagens, só pode ser compensada pela 

certeza do cumprimento – coativo, se necessário – da regulação reciprocamente 

estabelecida. Nesse sentido, conforme E. BETTI, os atos de autonomia privada também se 

caracterizam como autoregulação que estabelece regras de conduta a serem observadas, 

pena de sanções sociais “mais ou menos enérgicas e seguras, seja de caráter específico 

(medidas de represália e autotutela), seja de caráter genérico (perda ou diminuição do 

crédito social com a conseqüente impossibilidade ou dificuldade de concluir novos 

negócios)”283.  

 

(III) Os contratos são negócios jurídicos. “A sanção do direito” – prossegue E. 

BETTI – “se apresenta como algo a mais e logicamente posterior: freqüentemente, como 

um reconhecimento de autonomia. Em virtude de tal reconhecimento, os negócios da vida 

privada alcançam a dignidade de negócio jurídico e tornam-se instrumentos que o direito 

mesmo põe à disposição dos particulares para dar arranjo aos próprios interesses na vida de 

relação, portanto para dar vida e desenvolvimento às relações entre eles (...)”284. 

 

Nesse sentido, os atos de autonomia privada, mais do que institucionalizados, 

podem participar do ordenamento jurídico como instituições formais. A categoria que 

sintetiza todos os tipos de atos de autonomia privada que participam do ordenamento 

                                                 
282 Com base em D. NORTH, instituições são estruturas de regulação das relações sociais. Podem ser 

formais (estabelecidas, geralmente, pelo ordenamento jurídico) ou informais (de base moral, 
consuetudinária, comportamental etc.). A característica comum está no seu funcionamento: as 
instituições reduzem a incerteza ao coagirem – e, assim, estimularem – certos comportamentos 
humanos. Além de advertir para a existência de instituições não-jurídicas, as idéias desse autor são 
importantes porque apresentam um modelo de compreensão das implicações das instituições no 
desenvolvimento econômico das sociedades (Institutions, Institutional Change and Economic 
Performance. Cambridge: Cambridge, 1990, p.3-6). 

283  Teoria generale del negozio giuridico. Napoli: Edizione Scientifiche Italiane, 1994, p.46-7. 
284  Teoria generale del negozio giuridico. Napoli: Edizione Scientifiche Italiane, 1994, p.46-7, grifos no 

original. E. BETTI destaca, assim, o conceito de autonomia privada do conceito de negócio jurídico, 
uma vez que este, com sentido somente no ordenamento jurídico do Estado, é o reconhecimento de atos 
de autonomia privada típicos, isto é, admitidos pela “consciência social”: a “autoregulação [de 
interesses] pela consciência social é já considerada como vinculativa para as partes antes mesmo que o 
ato alcance a dignidade de negócio jurídico”; “[O direito] não faz outra coisa, senão reforçar e tornar 
mais seguro esse vínculo, acrescentando a própria sanção” (id., p.46). 
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jurídico como regras autônomas e, simultaneamente, suporte fático de regras heterônomas 

é, precisamente, o negócio jurídico285. Essa categoria não é uma norma jurídica 

subordinada, secundária e complementar às regras jurídicas estatais286. E também não é 

uma simples fattispecie de regras cuja incidência constitui, modifica ou extingue relações 

jurídicas, quer dizer, não é um simples reconhecimento de eficácia jurídica da autonomia 

privada287. Naquele texto, E. BETTI delineia essa tensão entre autonomia privada e 

heteronomia legal, ou, como prefere N. IRTI, entre a “lógica da autonomia privada” e a 

“lógica da fattispecie”288. 

 

De um lado, a categoria do negócio jurídico promove juridicamente os 

interesses privados e, assim, a autonomia privada289. Isso porque, sendo instrumental, 

possibilita que os agentes privados confiram, por autodeterminação, aquele valor jurídico à 

circulação econômica operada. Há, nesse ponto, um novo acréscimo qualitativo para a 

circulação econômica em um sistema capitalista de mercado. Trata-se da segurança 

jurídica. Uma eventual incerteza, concernente, agora, não tanto ao comportamento do 

“outro”, mas, sobretudo, à possibilidade de execução das sanções institucionalizadas para o 

                                                 
285  “Negócios jurídicos” – afirma W. FLUME – “são os tipos de atos que, segundo o ordenamento jurídico, 

têm a finalidade de que os indivíduos, por meio desses mesmos atos, configurem criativamente relações 
jurídicas conforme sua vontade” (Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft. 3. ed. 
Berlin: Springer, 1979, p.24). Configuração criativa e voluntária da vontade consiste não apenas na 
criação, na modificação e na extinção de relações jurídicas, mas também na regulação das relações 
jurídicas, isto é, na criação de regras jurídicas. 

286  H. KELSEN. Teoria generale del diritto e dello stato. Trad. de S. Cotta e G. Treves. 5. ed. Milano: Etas 
Libri, 1966, p.139; S. ROMANO. Frammenti di um dizionario giuridico. Milano: Giuffrè, 1983, p.26-8. 

287  G. STOLFI. Teoria del negózio giuridico. Padova: CEDAM, 1947, p.XII; G.B. FERRI. Causa e tipo 
nella teoria del negozio giuridico. Milano: Giuffrè, 1968, p.5-8. Com temperamentos, R. 
SCONAMIGLIO. Lezioni sul negozio giuridico. Bari: Laterza, 1962, p.180-3.  

288  Letture bettiane sul negozio giuridico. Milano: Giuffrè, 1991, p.17. 
289  Nesse sentido, autonomia privada significa algo mais amplo e, simultaneamente, algo mais restrito, 

comparativamente aos atos de autonomia privada não institucionalizados ou não formalmente 
institucionalizados. 

 Pelo primeiro significado, autonomia privada consiste na possibilidade de uma autodeterminação 
propriamente jurídica pelos agentes privados: por meio de negócios jurídicos, esses últimos 
autodeterminam não apenas as suas relações recíprocas de intercâmbio, mas também as suas relações 
jurídicas, podendo criá-las, modificá-las ou extingui-las, conforme sua vontade. O negócio jurídico é, 
dessarte, uma categoria técnica de concretização do que W. FLUME denomina princípio constitucional 
de autoconfiguração das relações jurídicas pelos agentes privados conforme sua vontade. Em outras 
palavras, “autonomia privada significa o reconhecimento da ‘autarquia’ do indivíduo na configuração 
de relações jurídicas” (Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft. 3. ed. Berlin: 
Springer, 1979, p.1, 7). 

 Entretanto, pelo segundo significado, autonomia privada é a conformação, pelo negócio jurídico, da 
vontade individual ao ordenamento jurídico e, por isso, implica a submissão dos indivíduos a uma 
ordem heterônoma: “o ordenamento jurídico contém, para a configuração autônomo-privada, um 
numerus clausus de tipos de atos e de relações jurídicas configuráveis por eles. A autonomia privada, 
além de só poder ser desempenhada no marco do numerus clausus de tipos de atos e relações jurídicas 
fixado pelo ordenamento jurídico, é limitada também por outras diferentes maneiras” (id., p.2). 
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descumprimento das regras de conduta autodeterminadas, é compensada pela certeza da 

atribuição potencial, pelo negócio jurídico, de posições jurídicas que legitimam os 

respectivos sujeitos ativos a servirem-se dos aparatos de coação do Estado para satisfazer 

seus interesses resistidos pelos sujeitos passivos290. “A todo direito corresponde uma ação, 

que o assegura”291. M. WEBER292 assinalou o papel fundamental de tais técnicas jurídicas 

de circulação econômica na economia de mercado: ao constituírem complexos 

intersubjetivos de posições jurídicas, isto é, relações jurídicas, os negócios jurídicos 

estabilizam as expectativas dos agentes privados nas suas relações recíprocas de 

intercâmbio, mediante a segurança da garantia do ordenamento jurídico293-294. 

 

De outro lado, aquela autodeterminação consiste, apenas, em “dar vida e 

desenvolvimento” às relações jurídicas entre os agentes privados, ou seja, basta-se em 

determinar a constituição, a modificação ou a extinção de efeitos jurídicos pré-

estabelecidos pelas regras legais. Uma vez que não há, aqui, um poder nomogenético, 

jurígeno, mas, tão-somente, um “poder de disposição” da incidência das normas 

preexistentes, a autoregulação no plano social não se converte em uma autoregulação no 

                                                 
290  Cf. H. HENKEL. Einführung in die Rechtsphilosophie: Grundlagen des Rechts. München: C. H. Beck, 

1964, p.334-5. 
291  CC 1916, art. 75. Apesar da revogação desse dispositivo, que não encontra correspondente no Código 

em vigência, essa noção, de cunho eminentemente teórico, continua plenamente adequada ao direito 
positivo. 

292  A contribuição de M. WEBER para a elaboração do conceito bettiano de autonomia privada é sensível. 
Além de citá-lo expressamente algumas vezes (Teoria generale del negozio giuridico. Napoli: Edizione 
Scientifiche Italiane, 1994, p.44, 45), E. BETTI utilizou, especialmente no primeiro capítulo da Teoria 
generale (L’autonomia privata e il suo riconoscimento giuridico), boa parte dos autores que se 
encontram citados na última edição, elaborada por J. Winckelmann, da Rechtssoziologie (2. ed. 
Neuwied: Luchterhand, 1967, p.404-23). 

293  “A situação fundamental da atualidade é que o conteúdo de qualquer contrato, desde que não esteja 
excluído pelas limitações à autonomia contratual, cria direitos [subjetivos] entre os contratantes”; “a 
existência de um direito subjetivo é o aumento da probabilidade de que uma expectativa do respectivo 
titular não será frustrada (...). À pessoa que se encontra, de fato, no poder de dispor de (...) uma coisa, a 
garantia do direito confere uma nova e específica segurança de durabilidade desse poder (...). Há, 
evidentemente, uma conexão íntima entre a expansão do mercado e a autonomia contratual (...)” 
(Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Trad. de G. Roth et alii. Berkeley: 
University of California, 1968, p.683, 666-8, v.2). 

294  Como afirma E. ROPPO: “o respeito rigoroso pelos compromissos assumidos é, de fato, condição para 
que as trocas e as outras operações de circulação da riqueza se desenvolvam de modo correto e eficiente 
segundo a lógica que lhes é própria, para que não se frustrem as previsões e os cálculos dos operadores 
(justamente no tornar “previsíveis” e “calculáveis” as operações econômicas, de resto, Max Weber 
individualizava uma das funções fundamentais atribuídas ao instrumento contratual num sistema 
capitalista); condição necessária, assim, para a realização do proveito individual de cada operador e 
igualmente para o funcionamento do sistema em seu conjunto” (O contrato. Trad. de A. Coimbra e J. 
Gomes. Coimbra: Almedina, 1988, p.34-5). Ou seja: o Estado institucionaliza a economia capitalista, 
mediante a institucionalização da categoria do negócio jurídico, a qual precede o Estado, mas ganha as 
funções de estabilidade e segurança, indispensáveis para o modo de produção capitalista, graças ao 
ordenamento legal estatal. 
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plano jurídico295. Dessa maneira, a antítese bettiana – que se dá não entre vontade e lei, 

entre contingência e constrição, mas sim entre duas constrições, duas regras: uma, o 

ordenamento legal estatal, outra, uma ordem já estabelecida dos interesses em jogo296 – 

não é superada. 

 

Parece, na verdade, que essa antítese está solucionada pela leitura de W. 

FLUME sobre a teoria do negócio jurídico297. Para o autor, o negócio jurídico é, além de 

fato jurídico, uma regulação jurídica (Regelung): “a regra como resultado do negócio 

jurídico tem de ser distinguida do negócio jurídico como ato [jurídico], do mesmo modo 

que a lei tem de ser distinguida do ato de legislar”298. Tal como os órgãos legislativos 

estatais, os agentes privados são titulares de um poder nomogenético, o qual se submete, 

em qualquer caso no Estado de Direito, ao reconhecimento e aos limites do direito 

positivo299. Assim, nos negócios jurídicos, não há por que as regras não serem 

autodeterminadas pelos agentes privados: os negócios jurídicos criam regras jurídicas com 

a mesma originalidade que os atos legislativos300. A fim de elaborar sua proposta, W. 

FLUME revisita a tripartição medieval – e didática – dos “elementos” dos negócios 

jurídicos, utilizando-a para classificar não os elementos do suporte fático dos negócios 

jurídicos, mas sim os elementos das regras jurídicas postas pelo negócio jurídico301. 

 

                                                 
295  Teoria generale del negozio giuridico. Napoli: Edizione Scientifiche Italiane, 1994, p.50-5. 
296  A grande ruptura da teoria do negócio jurídico com a autonomia da vontade não se dá pela exigência de 

uma nomogênese necessariamente interna, mas sim pela definição, prévia ao ordenamento jurídico, não 
mais de um programa para o futuro, de uma projeção da vontade, e sim de uma regra já vinculativa, de 
um preceito (N. IRTI. Letture bettiane sul negozio giuridico. Milano: Giuffrè, 1991, p.8). 

297  Na obra fundamental desse autor (Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft. 3. ed. 
Berlin: Springer, 1979), a influência de E. BETTI é evidente. Além de ser o único autor estrangeiro 
citado por diversas vezes (id., p.31, 291, 310), W. FLUME reconhece que a autonomia privada se 
explica independentemente do ordenamento jurídico (id., p.52-3), conquanto seja conformada por ele: 
“O problema da autonomia privada consiste em que ao ato de autonomia privada falta a qualidade de 
direito, muito embora a configuração por ele efetuada deva ser direito. Para dominar esses problemas, 
existem múltiplas determinações de conteúdo e limitações do ordenamento jurídico à autonomia 
privada, de modo que essa só pode ser eficaz dentro das fortes estruturas do mesmo ordenamento. A 
configuração autônomo-privada em virtude de seu reconhecimento pelo ordenamento jurídico tem 
validez até onde alcance o reconhecimento, assim como uma norma jurídica” (id., p.6). 

298  W. FLUME. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft. 3. ed. Berlin: Springer, 
1979, p.78. 

299  W. FLUME. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft. 3. ed. Berlin: Springer, 
1979, p.6. 

300  Evidentemente, as regras jurídicas criadas pelos agentes privados não terão, em princípio, os atributos 
da generalidade e da abstração que, geralmente, caracterizam as regras legais. 

301  W. FLUME. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft. 3. ed. Berlin: Springer, 
1979, p.80-1. 
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Para o autor, a regulação negocial é o conteúdo fundamental do negócio 

jurídico: são as regras que os agentes privados recíproca e voluntariamente estipularam. “O 

ato do negócio jurídico tem por conteúdo o estabelecimento de uma regra”302. É evidente 

que os interesses dos agentes privados não estão imediatamente voltados a essas regras, 

mas sim aos bens que tais regras, estabelecidas pela técnica de circulação econômica do 

negócio jurídico, providenciarão303. De qualquer forma, a identificação dessa regulação 

jurídico-negocial é a primeira tarefa dos intérpretes do negócio jurídico (CC, art. 112). Tal 

regulação compreende regras que se classificam em essenciais (essentialia negotii), 

naturais (naturalia negotii) e acidentais (accidentalia negotii)304. 

 

A primeira classe de regras compreende aquelas que caracterizam a existência 

de um determinado tipo de negócio jurídico. Conforme W. FLUME, “a configuração 

autônomo-privada somente é possível mediante os atos que o ordenamento jurídico 

reconhece como atos típicos”305 ou, em outras palavras mais enérgicas, que “o 

ordenamento jurídico contém um numerus clausus de tipos de atos para a configuração de 

relações jurídicas, quer dizer, um numerus clausus de tipos de negócios jurídicos”306. Com 

efeito. Ao decidir prover-se de certo bem, e ao escolher a técnica jurídico-negocial para a 

sua operação de circulação econômica, o agente privado terá, ainda, de optar por algum dos 

vários tipos dessa técnica jurídico-negocial, os quais são predispostos em número limitado, 

fechado – em numerus clausus – pelo ordenamento jurídico. Não se alude, exatamente, às 

“espécies de contratos” (CC, arts. 481-853), isto é, os chamados contratos típicos, nem a 

                                                 
302  W. FLUME. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft. 3. ed. Berlin: Springer, 

1979, p.79. 
303  K. LARENZ, M. WOLF. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. 8. ed. München: C. H. Beck, 1997, 

p.432: “(...) quem celebra o negócio jurídico quer produzir o efeito jurídico precisamente com a 
celebração do negócio jurídico (...). A isso não se opõe que o agente se proponha a regular a 
conseqüência jurídica (...) somente por causa de um ulterior resultado econômico. Quem compra uma 
coisa quer, em última análise, obter a possibilidade de dispor livremente dessa coisa. Não obstante sabe 
que só pode consegui-la obrigando-se perante o vendedor ao pagamento do preço. Os efeitos jurídicos 
da compra e venda são a obrigação do comprador de pagar o preço e a do vendedor de entregar e 
transferir a propriedade da coisa. Quem compra uma coisa quer tais efeitos jurídicos por causa do 
objetivo econômico ulterior por ele pretendido; quando diz ‘compro’, se propõe com tal declaração a 
tais efeitos jurídicos”. Os efeitos do contrato de compra e venda são, no Brasil, exatamente os mesmos, 
de caráter exclusivamente obrigacional (CC, art. 481). Sobre esse último ponto, v. cap. III, § 1º, infra. 

304  W. FLUME. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft. 3. ed. Berlin: Springer, 
1979, p.80-1. 

305  W. FLUME. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft. 3. ed. Berlin: Springer, 
1979, p.23. 

306  W. FLUME. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft. 3. ed. Berlin: Springer, 
1979, p.23. Entretanto, para o autor, o alargamento desse numerus clausus não ocorre necessariamente 
em virtude de lei, senão, também, por meio de decisões judiciais (p.24). 
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uma tendência jurisprudencial à tipificação307. Refere-se, aqui, a um tipo de categoria308 

predisposta para a autoregulação dos interesses privados, conformada pelo ordenamento 

jurídico. Qualquer que seja, concretamente, o contrato, ele será categorizado e tipificado e, 

portanto, conformado como contrato, sujeitando-se, minimamente, à hetero-regulação dos 

“contratos em geral” (CC, art. 425)309. Discrepado dessa conformação, o ato de autonomia 

privada ou simplesmente não tem relevância jurídica, ou é negócio jurídico ilícito, 

ingressando no mundo jurídico por meio de um tipo diferente daquele tentado pelo agente 

privado, o que o sujeitará, em princípio, a alguma ou a algumas das mais diversas 

modalidades de sanções definidas pelo ordenamento jurídico310. 

 

Os naturalia negotii são, por sua vez, as regras legais: integram a regulação 

jurídico-negocial ou porque são cogentes ou porque, se dispositivas, sua incidência não foi 

afastada pelas declarações jurídico-negociais. Nesse sentido, regras jurídicas previamente 

existentes podem conformar ou completar a regulação jurídico-negocial311. Já não se trata 

de uma conformação da regulação jurídico-negocial a um tipo ou categoria de negócio 

jurídico, mas sim de sua conformação a regras jurídicas, legais, previamente existentes na 

                                                 
307  V. § 3º, tít. 4, supra. 
308  R. SACCO. Autonomia contrattuale e tipi. In: Rivista trimestrale di diritto e procedura civile 1, 1966, 

p.786. O autor distingue os significados da expressão anfibológica “tipicidade do contrato”, a qual pode 
referir-se (a) a tipicidade da categoria jurídica, (b) a regime de tipicidade, (c) a contrato típico e, 
finalmente, (d) a tipicidade da causa contratual. Sobre o primeiro significado, como diz R. SACCO, “o 
contrato é um tipo de negócio jurídico”, ou seja, ainda que uma espécie de fato contratual não se 
enquadre em um contrato típico (significado “c”), conforma-se como um contrato in genere, categoria 
típica a respeito dos negócios jurídicos, os quais, por sua vez, são categoria típica perante os demais 
atos jurídicos. Cada categoria tem uma conformação e um regime jurídico que são cogentes. 

 Nesse mesmo sentido, A. JUNQUEIRA DE AZEVEDO: “(...) também os contratos inominados têm 
tipo. Uma vez que nos libertemos da ‘tirania dos nomes’, vemos que os contratos inominados têm 
também um regime jurídico; ainda que se admita para eles uma maleabilidade maior, a verdade é que, 
no mínimo, eles são submetidos às regras dos contratos em geral, e, mais do que isso, às regras dos 
contratos causais” (Negócio jurídico – existência, validade e eficácia, 4ª ed., São Paulo, 2002, p.146). 

309  Essa argumentação, como observa W. FLUME, encontra respaldo na técnica redacional das regras 
legais referentes aos contratos em espécie. O BGB e o CC são muito semelhantes nesse aspecto: não se 
define o conceito do contrato de compra e venda, por exemplo, mas, tão somente, determina-se que – 
havendo acordo sobre a obrigação de transferir o domínio de certa coisa, de uma parte, e também, de 
outra parte, sobre a obrigação correlata de pagar o preço respectivo em dinheiro – há contrato de compra 
e venda (CC, art. 481). Trata-se de uma regra interpretativa: a expressão “contrato de compra e venda” é 
nada mais que uma conexão sistemática entre o acordo sobre essas duas obrigações (suporte fático) e a 
eficácia jurídica (Rechtswirkung) que se encontra estabelecida em diversos dispositivos. Portanto, é a 
partir das conseqüências jurídicas estabelecidas pela lei que se deduzem as regras sobre as quais se deve 
acordar para que exista um certo tipo de contrato (Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts: Das 
Rechtsgeschäft. 3. ed. Berlin: Springer, 1979, p.79). 

310  E. BETTI. Teoria generale del negozio giuridico. Napoli: Edizione Scientifiche Italiane, 1994, p.54, 
113-23. 

311  W. FLUME. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft. 3. ed. Berlin: Springer, 
1979, p.80. 
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disciplina do tipo ou categoria mediante o qual a regulação negocial é juridicamente 

reconhecida. 

 

Por fim, os accidentalia negotii são as regras jurídico-negociais criadas 

originariamente pelos declarantes. Nesse caso, o poder nomogenético dos agentes privados 

é particularmente amplo e evidente: não há categorias necessárias e preestabelecidas para o 

acordo sobre tais regras, as quais se sujeitam, somente, às regras legais cogentes (parte dos 

naturalia negotii). Condição, termo, encargo, cláusula penal, sinal são apenas tipos 

especiais legais de accidentalia negotii, que não se reportam a uma categoria mais ampla. 

A disposição de regras legais dispositivas (outra parte dos naturalia negotii) é, igualmente, 

manifestação dos accidentalia312. 

 

Nota-se que os essentialia e os accidentalia negotii são regras jurídico-

negociais com graus bastante distintos de exercício da autonomia privada. Ainda que os 

agentes privados possam estipular as regras mais diversas, no vasto espaço das 

possibilidades de escolha da categoria, essa estipulação sempre acarretará uma tipificação 

do negócio jurídico313. Aliás, o negócio jurídico é, ele mesmo, um tipo de negócio do 

mundo fático. Os tipos são, em última análise, regras de reconhecimento estabelecidas 

pelo próprio ordenamento jurídico. Apresentam-se no plano da existência dos fatos 

jurídicos: a “lógica da fattispecie”, que predomina nos naturalia negotii, não foi 

completamente afastada nos essentialia314. A “lógica da autonomia” apresenta-se 

plenamente, porém, nos accidentalia, os quais têm, obviamente, limites negativos 

estabelecidos pelos naturalia. Isso não descaracteriza, porém, a autonomia privada. 

 

É dessa maneira, enfim, que se explica a definição do conceito de negócio 

jurídico como sendo a categoria que sintetiza todos os tipos de atos de autonomia privada 

que participam do ordenamento jurídico como suporte fático de regras heterônomas e, 

simultaneamente, como regras autônomas. Como suporte fático, o ato de autonomia 

privada pressupõe (simples) outorga de um poder de escolha da categoria jurídica e 

                                                 
312  W. FLUME. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft. 3. ed. Berlin: Springer, 

1979, p. 80. 
313  O mesmo acontece, aliás, com os atos legislativos: art. 59 CR. 
314  “Todos os negócios jurídicos coincidem em sua essência (...). Dessa essência de todos os negócios 

jurídicos e, com ela, do negócio jurídico, resultam os problemas jurídicos do negócio jurídico” (W. 
FLUME. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft. 3. ed. Berlin: Springer, 1979, 
p.33). 
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também de um poder de autoconfiguração das relações jurídicas315. Como regra jurídica, o 

ato de autonomia privada pressupõe reconhecimento de poder nomogenético e estabelece 

uma regulação jurídico-negocial original. Diz W. FLUME: “o conceito de negócio jurídico 

é a abstração de todos os tipos de atos que, em virtude da maneira com que o ordenamento 

jurídico fixa a respectiva estrutura e o respectivo conteúdo, dirigem-se, mediante a 

instauração de uma regulação, à constituição, à modificação ou à extinção de uma relação 

jurídica, por meio da autodeterminação do indivíduo, quer dizer, da realização do princípio 

da autonomia privada”316. 

 

(IV) Os contratos são negócios jurídicos bilaterais e patrimoniais, ou seja, os 

contratos são negócios jurídicos que se configuram pela formação do consentimento 

declarado por duas ou mais partes no sentido de criar, modificar ou extinguir relações 

jurídicas patrimoniais317. Há, assim, dois elementos no núcleo do suporte fático dos 

contratos que faltam no núcleo do suporte fático dos outros negócios jurídicos. O primeiro 

deles, de caráter subjetivo, concerne à bilateralidade na formação do contrato: contratos 

apresentam necessariamente duas partes, pelo menos, isto é, dois centros de declaração 

jurídico-negocial que convergem e se compõem. O segundo, de caráter objetivo, concerne 

à regulação de posições jurídicas subjetivas patrimoniais, isto é, aquelas que se concentram 

no setor patrimonial da esfera jurídica e que, portanto, têm valor econômico e são 

suscetíveis de expressão pecuniária. Destarte, no conceito de contrato compreendem-se 

tanto as relações jurídicas obrigacionais quanto as relações jurídicas reais; os contratos que 

regulam as primeiras são denominados contratos obrigacionais (Obligatorische Verträge, 

Verpflichtungsgeschäfte) enquanto os que regulam as segundas, contratos de direito das 

coisas, contratos júri-reais ou, no seu sentido mais estrito318, contratos de disposição 

(dingliche Verträge, Verfügungsgeschäfte)319. 

 

                                                 
315  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsói, 1970, p.447, 

v.2. 
316  W. FLUME. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft. 3. ed. Berlin: Springer, 

1979, p.23. 
317  A. TOMASETTI JR. Comentários. In: J. DE OLIVEIRA. Comentários à Lei de Locação de Imóveis 

Urbanos. São Paulo: Saraiva, 1992, p.3. 
318  V. § 9º, infra. 
319  Cf. F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970, 

p.158-60, v.3; C. COUTO E SILVA. A obrigação como processo. São Paulo: Bushatsky, 1976, p.43-69; 
F. SANTORO-PASSARELLI. Dottrine generali del diritto civile. 9. ed., Napoli: Jovene, 2002, p.220. 
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Esta tese tratará dos contratos como negócios jurídicos e, portanto, como a 

categoria que o ordenamento jurídico predispõe para a disciplina dos contratos como 

autodeterminação dos interesses econômico-individuais e como autoregulação dos 

interesses econômico-sociais. Em outro sentido, esta tese tratará dos negócios jurídicos 

como contratos, pois é aqui que aquela disciplina incorpora, nesses aspectos tanto de 

autonomia privada quanto de instituição social, a dialética entre outorga e reconhecimento 

de poder na sua expressão de maior sentido: se, nas situações normais, mais de uma pessoa 

é afetada pelos efeitos dos negócios jurídicos, todas têm de haver colaborado na sua 

formação; do contrário, “em vez de autodeterminação haveria heterodeterminação”320. 

 

Mas além de afirmação da necessidade do acordo para a irradiação de uma 

eficácia bi ou multilateral dos negócios jurídicos, o mencionado princípio ético da 

contratualidade ou do consenso (Konsensprinzip) é também a definição dos negócios 

jurídicos que tenham essa eficácia ou como contratos ou como negócios jurídicos 

estabelecidos em numerus clausus321. Como observa W. FLUME, porque os contratos são 

a regra geral em matéria de negócios jurídicos, os tipos de negócios jurídicos unilaterais 

são estabelecidos de modo vinculativo: “o numerus clausus desses tipos não pode ser 

ampliado, nem alterado em seu conteúdo contrariamente à regulação legal”322. Se assim é, 

as potencialidades da autonomia privada se resolvem, mais concretamente, na autonomia 

contratual323. 

 

Exatamente por isso, encerrasse o fenômeno da disposição na categoria do 

negócio jurídico, um regime de numerus clausus seria muito mais facilmente justificado: 

porque os efeitos da disposição, em operações de circulação econômica, não concernem 

apenas a uma pessoa, os tipos de negócios jurídicos de disposição seriam, 

conseqüentemente, vinculativos e fixos. Exigindo, como exige, o concurso de duas 

declarações jurídico-negociais, o simples acordo ainda não basta para conferir às suas 

                                                 
320  W. FLUME. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft. 3. ed. Berlin: Springer, 

1979, p.136-7; cf. tb. T. REPGEN. Kein Abschied von der Privatautonomie: Die Funktion zwingenden 
Rechts in der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie. Paderborn: Schöningh, 2001, p.12. 

321  Cf. F. BYDLINSKI. System und Prinzipien des Privatrechts. Wien: Springer, 1996, p.149-50, 156-7. 
322  Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft. 3. ed. Berlin: Springer, 1979, p.136-7. 

No mesmo sentido, F. C. PONTES DE MIRANDA: “os negócios jurídicos unilaterais entram no quadro 
dos negócios jurídicos em numerus clausus” (Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954, 
p.59, v.3; id., p.47).  

323  Cf. F. BYDLINSKI. System und Prinzipien des Privatrechts. Wien: Springer, 1996, p.150; R. 
REINHARDT. Die Vereinigung subjektiver und objektiver Gestaltungskräfte im Vertrage. In: 
Festschrift zum 70. Geburtstag von Walter Schmidt-Rimpler. Karlsruhe: Müller, 1957, p.121-6. 
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partes a possibilidade de autodeterminação e de autoregulação que encontre limites apenas 

em uma categoria geral de reconhecimento, um “contrato em geral”. Porque afetam 

pessoas outras ainda além dos próprios contratantes, o princípio da contratualidade ou do 

consenso não é suficiente para que se afirmem, nessa matéria, todas as potencialidades da 

autonomia contratual. Por isso, contratos submetidos a um regime de numerus clausus 

apresentam um equacionamento excepcional da dialética entre outorga e reconhecimento 

de poder. O regime da autonomia contratual não é, enfim, unívoco.  

 

Pressuposto, em todas as afirmações precedentes, o caráter privado do contrato 

e do negócio jurídico nas estipulações efetuadas: circunscrevem-se ainda mais essas 

noções, focando na sua disciplina pelo direito privado, a qual, assim, esquiva-se de regras 

que denotam ius imperii. Em uma definição, contrato é o acordo entre duas ou mais partes 

formalmente iguais mediante o qual escolhem o seu tipo, configuram relações jurídicas 

patrimoniais e instauram uma regulação jurídico-negocial e autônomo-privada.  

 

8.  O conceito de autonomia contratual 

 

Como se observa, não se define contrato sem referência a duas contingências e 

a duas constrições: há possibilidade de conteúdo do acordo e de relevância jurídica do 

acordo; há necessidade de acordo e de espaço interior às linhas do direito positivo324. O 

“problema do contrato” põe, nesses termos, o “problema da autonomia contratual”. Em 

outras palavras, o contrato é o instrumento que, por excelência, o ordenamento jurídico 

predispõe à autonomia contratual e, mais do que isso, à autonomia privada325: o 

pensamento jurídico quase nunca se dá conta de que tudo o que fala sobre essa última tem 

de se fixar, como, certamente se fixa, nas fronteiras da bilateralidade e, mais do que isso, 

da patrimonialidade; da contratualidade, portanto326. Porque, em um mesmo ambiente 

social, a satisfação dos interesses econômico-sociais de um tem reflexo nos interesses 

econômico-sociais do outro ou dos outros, a autodeterminação de um sem a 

autodeterminação do outro ou dos outros não seria jamais autonomia, senão heteronomia 

                                                 
324  Cf. F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954, p.54-5, 

v.3. 
325  Cf. D. MEDICUS. Allgemeiner Teil des BGB: Ein Lehrbuch. 6. ed. Heidelberg: C. F. Müller, 1994, 

p.72. 
326  Cf. W. FLUME. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft. 3. ed. Berlin: Springer, 

1979, p.7-8. 
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privada327. Porque somente as coisas, nunca as pessoas, são meios de satisfação de 

interesses econômico-sociais, o ordenamento jurídico proíbe ou mesmo não reconhece as 

tentativas de transformar em mercadorias os bens da personalidade, ainda que por decisão 

de seu próprio titular328. A relação entre autonomia privada, autonomia negocial e 

autonomia contratual é, sem dúvida, de pars pro toto329; no mundo do direito, o toto é, 

porém, a autonomia contratual (Vertragsfreiheit), “a forma mais significativa de 

manifestação prática da autonomia privada”330. 

 

Com efeito, os aspectos da autonomia contratual, extraídos do confronto para 

com o ordenamento jurídico, giram em torno de duas questões – quais sejam, se contratar e 

como contratar, geralmente imbricadas331 – cuja descrição remete a verdadeiras liberdades 

privadas, uma vez que se definem quase só negativamente332: a liberdade de conclusão do 

contrato (Abschlussfreiheit), a qual pressupõe uma ausência de dever legal de contratar 

(Kontrahierungspflicht)333; e a liberdade de elaboração do conteúdo contratual 

                                                 
327  Cf. D. MEDICUS. Allgemeiner Teil des BGB: Ein Lehrbuch. 6. ed. Heidelberg: C. F. Müller, 1994, 

p.177-9. 
328  Cf. K. LARENZ, M. WOLF. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. 9. ed. München: C. H. Beck, 

2004, p.21-3; W. FLUME. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft. 3. ed. Berlin: 
Springer, 1979, p.82-3. 

329  Cf. H. P. WESTERMANN. Vertragsfreiheit und Typengesetzlichkeit im Recht der 
Personengesellschaften. Berlin: Springer, 1970, p.24. 

330  K. LARENZ, M. WOLF. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. 9. ed. München: C. H. Beck, 2004, 
p.34. 

331  Cf. T. REPGEN. Kein Abschied von der Privatautonomie: Die Funktion zwingenden Rechts in der 
Verbrauchsgüterkaufrichtlinie. Paderborn: Schöningh, 2001, p.74; K. LARENZ. Lehrbuch des 
Schuldrechts: Allgemeiner Teil. 14. ed. München: C. H. Beck, 1987, p.39-42. 

332  Cf. R. REINHARDT. Die Vereinigung subjektiver und objektiver Gestaltungskräfte im Vertrage. In: 
Festschrift zum 70. Geburtstag von Walter Schmidt-Rimpler. Karlsruhe: Müller, 1957, p.115-38; K. 
OFTINGER. Die Vertragsfreiheit. In: Die Freiheit des Bürgers im schweizerischen Recht. Zürich: 
Polygraph., 1948, p.315-33;; H. DILCHER. Typenfreiheit und inhaltliche Gestaltungsfreiheit bei 
Verträgen. In: Neue juristische Wochenschrift 1960, p.1040-3; E. A. KRAMER. Die „Krise“ des 
liberalen Vertragsdenkens: Eine Standortbestimmung. München: Fink, 1974, p.1-10; C. W. CANARIS. 
Verfassungs- und europarechtliche Aspekte der Vertragsfreiheit in der Privatrechtsgesellschaft. In: P. 
BADURA (hrsg.). Festschrift für Peter Lerche zum 65. Geburtstag. München: C. H. Beck, 1993, p.873-
91; C. W. CANARIS. Die Bedeutung der iustitia distributiva im deutschen Vertragsrecht. München: 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1997, p.27; M. HABERSACK. Vertragsfreiheit und 
Drittinteressen: Eine Untersuchung zu den Schrancken der Privatautonomie unter besonderer 
Berücksichtigung der Fälle typischerweise gestörter Vertragsparität. Berlin: Duncker und Humblot, 
1992, p.7; W. HÖFLING. Vertragsfreiheit: Eine grundrechtsdogmatische Studie. Heidelberg: C. F. 
Müller, 1991, p. 11; W. SCHERRER. Die geschichtliche Entwicklung des Prinzips der Vertragsfreiheit. 
Basel: Helbing und Lichtenhahn, 1948, p. 5; F. VON HIPPEL. Das Problem der rechtsgeschäftlichen 
Privatautonomie: Beiträge zu einem natürlichen System des privaten Verkehrsrechts und zur 
Erforschung der Rechtstheorie des 19. Jahrhunderts. Tübingen: Mohr Siebeck, 1936, p. 17. 

333  Cf. J. ESSER, E. SCHMIDT. Schuldrecht: Allgemeiner Teil. 6. ed. Heidelberg: C. F. Müller, 1984, 
p.142-3, v.1. 
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(inhaltliche Gestaltungsfreiheit)334, a qual pressupõe uma ausência de normas jurídicas 

cogentes. Nessas raias, o campo de ação é extremamente contingente, e suas virtualidades 

acabam sendo identificadas menos pela tipicidade sócio-jurisprudencial das práticas 

contratuais – que remonta aos usos e costumes do tráfico, de fundamental importância para 

as tarefas de interpretação e integração do clausulado contratual (art. 113 CC) – do que 

pelos padrões de intervenção estatal, cuja dinâmica própria desvenda aquela força dos 

juristas em buscar um anistórico marco zero, um conceito natural de autonomia contratual 

do qual parte todo seu discurso sobre os limites a essa última; quando, na verdade, sabe-se 

que a autonomia contratual só existe, como conceito jurídico, no “branco”, na área sem o 

“colorido” da incidência normativa335: “o problema da autonomia privada só surge se o 

mundo for originalmente desfeito”336. 

 

Nesse sentido, a importância de falar das virtualidades da autonomia contratual 

está muito menos no enunciar o que os contratantes podem fazer do que no delimitar seu 

campo de ação e no comparar distintos regimes jurídicos da autonomia privada que se 

apresentam no direito positivo. Com essa finalidade, tem-se assentado337 que a liberdade de 

conclusão do contrato representa-se na possibilidade de fazer ou não fazer o acordo, bem 

como de eleger o outro termo do acordo, o parceiro contratual; e a liberdade de elaboração 

do conteúdo contratual, tanto na possibilidade de escolha da categoria jurídico-contratual 

(Typenfreiheit) quanto na possibilidade de configurar as relações jurídicas patrimoniais 

(Inhaltsfreiheit)338 de modo não apenas a desencadear a irradiação de efeitos jurídicos 

predefinidos, mas também a intervir positivamente na sua confecção, em verdadeiro 

                                                 
334  Cf. T. REPGEN. Kein Abschied von der Privatautonomie: Die Funktion zwingenden Rechts in der 

Verbrauchsgüterkaufrichtlinie. Paderborn: Schöningh, 2001, p.74-6. 
335  Cf. F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954, p.54-5, 

v.3. 
336  H. P. WESTERMANN. Vertragsfreiheit und Typengesetzlichkeit im Recht der Personengesellschaften. 

Berlin: Springer, 1970, p.23. 
337  Cf. K. OFTINGER. Die Vertragsfreiheit. In: Die Freiheit des Bürgers im schweizerischen Recht. 

Zürich: Polygraph., 1948, p.315-33; R. REINHARDT. Die Vereinigung subjektiver und objektiver 
Gestaltungskräfte im Vertrage. In: Festschrift zum 70. Geburtstag von Walter Schmidt-Rimpler. 
Karlsruhe: Müller, 1957, p.115-38; H. DILCHER. Typenfreiheit und inhaltliche Gestaltungsfreiheit bei 
Verträgen. In: Neue juristische Wochenschrift 1960, p.1040-3; C. W. CANARIS. Verfassungs- und 
europarechtliche Aspekte der Vertragsfreiheit in der Privatrechtsgesellschaft. In: P. BADURA (hrsg.). 
Festschrift für Peter Lerche zum 65. Geburtstag. München: C. H. Beck, 1993, p.873-91; M. 
HABERSACK. Vertragsfreiheit und Drittinteressen: Eine Untersuchung zu den Schrancken der 
Privatautonomie unter besonderer Berücksichtigung der Fälle typischerweise gestörter Vertragsparität. 
Berlin: Duncker und Humblot, 1992, p.7. 

338  F. C. PONTES DE MIRANDA define o negócio jurídico como o ato jurídico em cujo suporte fático 
haja a possibilidade de escolha de categoria jurídica e a possibilidade de configurar as relações 
jurídicas que potencialmente se irradiam mediante a concretude desse mesmo suporte fático (Tratado 
de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954, p.447-8, v.2). 
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processo nomogenético339-340. Em outras palavras, a autonomia contratual, como expressão 

fundamental da autonomia privada no mundo do direito, representa-se em três dimensões 

da capacidade de exercício. O primeiro consiste no poder de decidir pela oportunidade do 

contrato, isto é, pela participação ou não participação em um ou ambos os pólos de uma 

determinada relação jurídica patrimonial; o segundo, no poder de decidir pela escolha de 

um tipo contratual, isto é, pelos essentialia negotii (estrutura) que dão ao acordo entrada 

no mundo jurídico341 e pelos naturalia negotii cogentes (conteúdo ex lege) que dão ao 

acordo sua conformação jurídica básica; a terceira, enfim, o poder de decidir pela 

confecção das (outras) normas jurídicas contratuais, isto é, pelos accidentalia negotii 

(conteúdo ex voluntate), representados tanto pela derrogação dos naturalia negotii 

disponíveis quanto pela inexação ou anexação de cláusulas contratuais, típicas (v. g. termo, 

condição, cláusula penal) ou atípicas342. 

 

Esse é, nada menos, que o cenário mediante o qual se manifestam os diferentes 

padrões de intervenção estatal em matéria de hetero-regulação contratual. Os poderes de 

decisão dos contratantes, no que concerne à oportunidade do contrato, à escolha do tipo 

contratual e à confecção das normas jurídicas contratuais são, tradicionalmente, aqueles 

que saem, total ou parcialmente, em pelo menos algumas matérias, do “branco” – onde 

nada se enxerga – para o “colorido” – onde, em tese, tudo se enxerga. Isso ocorre 

especialmente quando, além dos interesses econômico-sociais dos contratantes, estiverem 

em jogo interesses públicos – entre eles, os de terceiros aos contratantes; ou, como se diz, 

                                                 
339  Conforme K. LARENZ e M. WOLF, a dimensão jurídica fundamental da autonomia privada não 

corresponde à simples possibilidade de exercer os direitos subjetivos que o ordenamento jurídico atribui 
às pessoas, mas, sobretudo, à possibilidade de configurar esses direitos subjetivos por meio de uma 
decisão própria e individual, de modo a orientá-los da maneira que lhes parece mais adequada para a 
consecução dos seus interesses (Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. 9. ed. München: C. H. Beck, 
2004, p.34). 

340  H. P. WESTERMANN acrescenta uma liberdade de extinção da relação jurídico-contratual 
(Aufhebungsfreiheit) (Vertragsfreiheit und Typengesetzlichkeit im Recht der Personengesellschaften. 
Berlin: Springer, 1970, p.24; cf. tb. id., p.113). Na verdade, essa liberdade já está contida na 
possibilidade de configuração da relação jurídica contratual, quer dizer, o poder de extinguir a relação 
jurídico-contratual é seu conteúdo e é configurado junto com ela. 

341  Cf. T. REPGEN. Kein Abschied von der Privatautonomie: Die Funktion zwingenden Rechts in der 
Verbrauchsgüterkaufrichtlinie. Paderborn: Schöningh, 2001, p.23. 

342  Cf. W. FLUME. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft. 3. ed. Berlin: Springer, 
1979, p.12-3, 80-2; R. REINHARDT. Die Vereinigung subjektiver und objektiver Gestaltungskräfte im 
Vertrage. In: Festschrift zum 70. Geburtstag von Walter Schmidt-Rimpler. Karlsruhe: Müller, 1957, 
p.115-38; H. DILCHER. Typenfreiheit und inhaltliche Gestaltungsfreiheit bei Verträgen. In: Neue 
juristische Wochenschrift 1960, p.1040-3; C. W. CANARIS. Verfassungs- und europarechtliche 
Aspekte der Vertragsfreiheit in der Privatrechtsgesellschaft. In: P. BADURA (hrsg.). Festschrift für 
Peter Lerche zum 65. Geburtstag. München: C. H. Beck, 1993, p.873-91. 
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nessas hipóteses, a autonomia contratual não tem validez absoluta, devendo, antes, ser 

limitada343. 

 

Para o tema desta tese, interessa, substancialmente, os dois últimos poderes. 

Sem dúvida, os poderes de decidir pela (i) escolha do tipo contratual e (ii) pela confecção 

das normas jurídicas contratuais não são sempre outorgados, no primeiro caso, e 

reconhecidos, no segundo caso, com a mesma extensão e a mesma intensidade nas classes 

de contratos do direito positivo. Em outras palavras, o ordenamento jurídico não fixa a 

estrutura e o conteúdo dos contratos univocamente, revelando diversos níveis de 

concretização do princípio da autonomia contratual ou, se se preferir, diversos níveis de 

limitação à autonomia contratual. Essas diferenças de concretização da autonomia 

contratual ou limitação à autonomia contratual manifestam-se particularmente nos tipos de 

contratos predispostos para a regulação autônomo-privada da circulação econômica, isto é, 

nas técnicas jurídico-contratuais de circulação econômica: o negócio jurídico obrigacional 

(Verpflichtungsgeschäft) e o negócio jurídico de disposição (Verfügungsgeschäft), cujas 

modalidades contratuais são as mais importantes. 

 

Mantidas as palavras enérgicas de W. FLUME344, apareceria, aqui, uma 

espécie de numerus clausus dentro do numerus clausus345: os tipos de contratos são 

estabelecidos pelo ordenamento jurídico sempre em número limitado, mas alguns desses 

contratos são, ainda, figuras de tipo vinculativo e fixo, quer dizer, sua tipicidade legal é 

fechada. Isso significa que determinados efeitos jurídicos, ou melhor, a confecção privada 

de determinadas regras jurídicas contratuais só é possível mediante tipos especiais, não 

havendo um “contrato em geral”, e essas regras jurídicas contratuais, esse conteúdo 

contratual é predominantemente predefinido, de modo cogente, pela lei. É o caso dos 

contratos de disposição: para transmitir posições jurídicas subjetivas patrimoniais – e, mais 

do que isso, para regular o poder de dispor sobre posições jurídicas subjetivas patrimoniais 

                                                 
343  T. REPGEN. Kein Abschied von der Privatautonomie: Die Funktion zwingenden Rechts in der 

Verbrauchsgüterkaufrichtlinie. Paderborn: Schöningh, 2001, p.10. 
344  Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft. 3. ed. Berlin: Springer, 1979, p.23. 
345  Daí a crítica de H. P. WESTERMANN, endereçada a W. FLUME: “o numerus clausus dos tipos de atos 

e das figuras jurídicas exprime-se melhor em um sentido mais estreito: limitado é, em princípio, 
somente o número dos elementos fundamentais da configuração jurídico-negocial, a partir dos quais 
constituem-se as relações jurídicas. Nas áreas do numerus clausus e da tipicidade vinculativa, o 
legislador pode ter introduzido, ademais, uma conformabilidade vinculativa também às relações 
jurídicas (Vertragsfreiheit und Typengesetzlichkeit im Recht der Personengesellschaften. Berlin: 
Springer, 1970, p.30). 
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–, o ordenamento jurídico predispõe figuras contratuais de tipo vinculativo (Typenzwang) e 

fixo (Typenfixierung). A noção do tipo vinculativo é que ele é “obrigatório”, ou seja, ou os 

contratantes recorrem a um deles ou não há disposição, uma vez que não há essentialia 

negotii gerais; quer dizer, ou há acordo sobre essas últimas regras legais “em espécie” ou 

não há regulação autônomo-privada do poder de dispor, ainda que possa haver obrigação. 

Já a noção do tipo fixo é que, nele, predominam os naturalia negotii cogentes: a lei 

estabelece elementos inderrogáveis, exaurindo o espaço dos accidentalia negotii346. 

 

Em suma, autonomia contratual, no mundo do direito, não se define senão 

negativamente; o que os contratantes podem fazer, os juristas respondem apenas com 

exemplos; compreende todas as potencialidades do espírito humano e da criatividade 

imponderável da iniciativa privada; identifica-se, positivamente, somente por diferença de 

grau nos diversos tipos de contratos, que denotam diferentes padrões de intervenção estatal 

no direito dos contratos. Em uma tipologia fundamental para esta tese: no tipo do contrato 

obrigacional, a autonomia contratual se identifica mediante essentialia negotii gerais, 

naturalia negotii predominantemente dispositivos (= não cogentes) e accidentalia negotii 

amplamente permitidos; já no tipo do contrato de disposição, mediante essentialia negotii 

especiais, naturalia negotii predominantemente cogentes e accidentalia negotii 

excepcionalmente permitidos347. 

 

                                                 
346 Cf. H. P. WESTERMANN. Vertragsfreiheit und Typengesetzlichkeit im Recht der 

Personengesellschaften. Berlin: Springer, 1970, p.27: “onde um sistema permite apenas determinados 
tipos de negócios (numerus clausus) e conforma seu conteúdo de forma cogente, ele limita realmente a 
outorga de poder [Ermächtigung] à simples escolha de um dos tipos predispostos”. 

347 Cf. H. P. WESTERMANN. Vertragsfreiheit und Typengesetzlichkeit im Recht der 
Personengesellschaften. Berlin: Springer, 1970, p.114-8. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS DO NUMERUS CLAUSUS DOS 

DIREITOS REAIS 

 

 

 

 

“As palavras ‘numerus clausus’ [dos direitos reais]” – diz T. H. D. 

STRUYCKEN – “parecem ter sido usadas pela primeira vez pelo alemão Franz Wieacker 

em 1938”348. Essas palavras designam um regime jurídico que, não muito mais antigo, se 

manifesta no impedimento de os agentes privados criarem, mediante contratos, posições 

jurídicas subjetivas reais não tipificadas em lei: “o número dos direitos reais” – diz, em 

termos muito próximos, C. BEVILAQUA – “é sempre limitado nas legislações. Não há 

direito real, senão quando a lei o declara”; “os direitos reais” – prossegue o mesmo autor – 

“são em número reduzido, constituem figuras de tipo fixo, é a lei que os determina”349. 

Nesses termos, a afirmação desse regime jurídico significa, em primeira aproximação, uma 

grave limitação na autonomia privada, mais especificamente, na autonomia contratual350. 

 

                                                 
348  De Numerus Clausus in het Goederenrecht. Amsterdam: Kluwer, 2007, p.812. Essa obra é atualmente 

considerada, na Europa, a mais importante sobre numerus clausus dos direitos reais. O acesso a ela foi, 
porém, deveras limitado e prejudicado em virtude de o texto se encontrar em holandês, idioma que o 
autor desta tese não domina. 

 A referência bibliográfica mencionada no excerto ora citado é:  F. WIEACKER. Bodenrecht. Hamburg: 
Hanseatische Verlags-Anstalt, 1938, p.111; no entanto, em texto anterior, o mesmo autor já havia 
utilizado a expressão (cf. F. WIEACKER. Wandlungen der Eigentumsverfassung. Hamburg: 
Hanseatische Verlags-Anstalt, 1935, p.78). 

 Verifica-se, contudo, a expressão numerus clausus dos direitos reais já na obra de A. VON TUHR, de 
1910 (Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. München: Duncker und Humblot, 1910, 
p.137, v.1). 

349  Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado. 10. ed. Rio de Janeiro: Livraria Francisco 
Alves, 1955, p.181; Direito das coisas. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1941, p.304, 306, v.1. 

350  Cf. A. DI MAJO, L. FRANCARIO. Proprietà e autonomia contrattuale. Milano: Giuffrè, 1990, p.73-6. 
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Conquanto nem sempre haja consciência desse significado, a afirmação do 

numerus clausus dos direitos reais é, praticamente, um lugar-comum. No Brasil, não há 

jurista que conteste sua conformidade com o direito positivo351-352 nem decisão judicial que 

tenha afastado sua aplicação no caso concreto353. Na verdade, desde o final do séc. XIX, a 

afirmação daquele regime jurídico é tendência dominante em todos os países cujo 

ordenamento jurídico filie-se a uma das “tradições euro-ocidentais”354-355, ainda que do 

                                                 
351  V. n. 330 e também: A. TEIXEIRA DE FREITAS. Consolidação das leis civis. 3. ed. Rio de Janeiro: B. 

L. Garnier, 1876, p.CCXII, 523-4; Código Civil: Esboço. Rio de Janeiro: Tipografia Universal de 
Laemmert, 1864, art. 3.703; LAFAYETTE RODRIGUES PEREIRA. Direito das coisas. 6. ed. Rio de 
Janeiro: Freitas Bastos, 1956, p.22; F. P. LACERDA DE ALMEIDA. Direito das cousas. Rio de 
Janeiro: J. Ribeiro dos Santos, 1908, p.48, n.6, v.1; M. I. CARVALHO DE MENDONÇA. Introdução 
geral ao direito das cousas: Dos direitos reais. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos Santos, 1915, p.91; 
E. ESPÍNOLA. Posse. Propriedade. Compropriedade ou condomínio. Direitos autorais. Rio de Janeiro: 
Conquista, 1956, p.16; F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: 
Borsoi, 1954, p.47, v.3; Tratado de direito privado. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsói, 1970, p. 250, v.5; 
Tratado de direito privado. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsói, 1971, p.41, 59, v.11; Tratado de direito 
privado. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsói, 1971, p.111, v.13; Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: 
Borsói, 1957, p.7, v.18; J. M. SERPA LOPES. Curso de direito civil: Direito das coisas. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Freitas Bastos, 2001, p.36-9, 41; D. BESSONE. Direitos reais. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1996, 
p.9-10; C. M. SILVA PEREIRA. Instituições de direito civil: Posse. Propriedade. Direitos reais de 
fruição, garantia e aquisição. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p.4-5, v.4; O. GOMES. Direitos 
reais. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.21-2, 435-6; L. E. FACHIN. O estatuto civil da clausura 
real. In: Revista dos Tribunais 721, 1995, p.49-51; S. PORTO. O projeto de Código Civil e o direito 
das coisas. Revista dos Tribunais 794, 2001, p.46. 

352  Cf., entretanto, as reservas de P. AZEVEDO (Destinação do imóvel. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 
1957, p.66-87), quem, porém, não disputa por um “novo” direito real, mas sim por uma servidão – que, 
portanto, está no “catálogo” legal – que se constitui por atos-fatos jurídicos; e G. TEPEDINO 
(Multipropriedade imobiliária. São Paulo: Saraiva, 1993, p.82), seguido por H. CHATEAUBRIAND 
FILHO (Autonomia privada e tipicidade dos direitos reais. In: Revista dos Tribunais 745, 1997, p.41-
46), os quais, inspirados por um “direito civil-constitucional” e pela cláusula “interessi meritevoli di 
tutela” do art. 1.322 Codice civile, propõem uma metódica de elaboração de juízos a posteriori para a 
aplicação do numerus clausus dos direitos reais (cf. tb. M. COSTANZA. Il contratto atipico. Milano: 
Giuffrè, 1981, p.125-6). 

353  “Os direitos reais, criando dever jurídico para terceiros, só existem quando definidos pela lei e dentro do 
figurino legal [sic]. Só podem existir nos casos em que foram expressamente previstos em lei (doutrina 
do numerus clausus), não se admitindo a criação de outros não legislativamente previstos” (Ap. 
196.306-2, TJSP , 15ª Câm. Civ., 13.10.1992, rel. Des. Ruy Camilo, in: LEX 142/159); “o adquirente de 
um período de desfrute de tais bens [apartamentos de hotéis] em determinada época do ano não é titular 
de um direito real típico, por ser este previsto em numerus clausus” (, Ap. 513.448-00/7, 2º TACSP, 5ª 
Câm., 12.05.1998, rel. Juiz Laerte Sampaio, in: RT 757/217); “O mesmo Código que estabeleceu a 
indispensabilidade da escritura pública para os atos translativos de direito real, cuidou também de 
enumerar quais seriam os direitos reais, e entre eles não inseriu a posse (...). Referindo-se o art. 134, II 
[do CC 1916], aos direitos reais e os havendo enumerado o Código no art. 674, não se pode dizer que 
aquele primeiro dispositivo alcance também a posse, não arrolada no segundo” (, REsp. 61.165, STJ, 3ª 
Turma, 26.04.1996, rel. Min. Eduardo Ribeiro). 

354  Cf. J. GORDLEY. Foundations of Private Law: Property, Tort, Contract, Unjust Enrichment. Oxford: 
Oxford University, 2006, p.3-44. 

355  Entre os tratadistas, cf., no direito alemão, H. DERNBURG. Diritti reali. Trad. de F. Cicala. Roma: 
Fratelli Bocca, 1907, p.78-80, 177, v.1, 2; M. WOLFF, L. RAISER. Derecho de cosas. In L. 
ENNECCERUS et alii. Tratado de derecho civil. Trad. de B. Pérez Gonzalez e J. Alguer. Barcelona: 
Bosch, 1971, p.14, v.4; J. VON STAUDINGER et alii. Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit 
Einführungsgesetz und Nebengesetzen: Einleitung zum Sachenrecht. §§ 854-882. 14. ed. Berlin: De 
Gruyter, 2000, p.21-7, v.44; A. VON TUHR. Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. 
Leipzig: Duncker & Humblot, 1957, p.137, v.1; P. HECK. Grundriss des Sachenrechts. Aalen: Scientia, 
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common law356, conforme demonstram cuidadosas e recentes comparações jurídicas357. Por 

isso, não é exagero suspeitar de um caráter ecumênico desse mesmo regime358. 

 

Essa grande adesão ao numerus clausus dos direitos reais não decorre, todavia, 

de texto expresso de lei. Com efeito, à exceção dos códigos civis francês359, argentino360 e 

                                                                                                                                                    
1960, p.23; J. W. HEDEMANN. Sachenrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches. 2. ed. Berlin: Walter de 
Gruyter, 1950, p.23; K. H. CAPELLE. Bügerliches Recht: Sachenrecht. Wiesbaden: Gabler, 1964, p.13; 
F. BAUR et alii. Sachenrecht. 17. ed. München: C. H. Beck, 1999, p.4-5; H. WESTERMANN et alii. 
Sachenrecht: Ein Lehrbuch. 7. ed. Heidelberg: C. F. Müller, 1998, p.3; O. PALANDT et alii. BGB. 66. 
ed. München: C. H. Beck, 2007, p.1323-4, 1337-66, 1482-5; K. SCHREIBER. Sachenrecht. 2. ed. 
Stuttgart: Richard Boorberg, 1996, p.28-9; J. WILHELM. Sachenrecht. 3. ed. Berlin: De Gruyter, 2007, 
p.146; K. SCHWAB, H. PRÜTTING. Sachenrecht: Ein Studienbuch. 32. ed. Müchen: C. H. Beck, 
2006, p.4-12; no direito suíço, C. WIELAND. Les droits réels dans le Code Civil suisse. Trad. de H. 
Bovay. Paris: M. Giard & E. Brière, 1913, p.22, 471-2, v. 1; no direito francês, H. CAPITANT. 
Introduction a l’étude du droit civil: Notions générales. 4. ed. Paris: A. Pedone, 1921, p.120; M. 
PLANIOL, G. RIPERT. Traité élémentaire de droit civil. 12. ed. Paris: LGDJ, 1939, p.954-5, v.1; J. 
CARBONNIER. Droit civil: Les biens. Les obligations. Paris: PUF, 2004, p.1588-9, v. 2; no direito 
italiano, C. M. BIANCA. Diritto civile: La proprietà. Milano: Giuffrè, 1999, p.133-6, v.6; M. 
COMPORTI. Diritti reali in generali. In A. CICU et alii. Trattato di diritto civile. Milano: Giuffrè, 
1980, p.201, v.8, 1; A. GAMBARO. Il diritto di proprietà. In A. CICU et alii. Trattato di diritto civile. 
Milano: Giuffrè, 1995, p.67, v.8, 2; U. MATTEI. I diritti reali: La proprietà. In R. SACCO. Trattato di 
diritto civile. Torino: UTET, 2001, p.13, 17, 143-6, v.4, 1; no direito português, J. OLIVEIRA 
ASCENSÃO. Direito civil: Reais. 5. ed. Coimbra: Coimbra: 2000, p.153-63; A. MENEZES 
CORDEIRO. Direitos reais. Lisboa: Lex, 1979, p.329-38; no direito argentino, R. PAPAÑO et alii. 
Derechos reales. 2. ed. Buenos Aires: Astrea, 2004, p.15-21, v.1; no direito espanhol, L. DÍEZ-
PICAZO, A. GULLÓN. Sistema de derecho civil: Derecho de cosas y Derecho Inmobiliario Registral. 
7. ed. Madrid: Tecnos, 2005, p.47-9, v.3; no direito comum, K. ZACHARIAE VON LINGENTHAL. 
Manuale del diritto civile francese. Trad. L. Barassi. Milano: Libraria, 1907, p.518-24, v.1. 

356  No direito inglês, a questão é praticamente incontroversa, desde o leading case Keppel v. Bailey, de 
1834 (cf. P. S. ATIYAH. The Rise and Fall of Freedom of Contract. Oxford: Oxford University, 1979, 
p.412-3); cf. tb. A. CLARKE, P. KOHLER. Property Law: Commentary and Materials. Cambridge: 
Cambridge University, 2005, p.159-60: “Apenas uma pequena variedade de tipos de direito real 
[“property interest”] é reconhecida pelo ordenamento jurídico. Seria possível listá-los todos, e a lista 
seria pequena (...). Essa característica dos direitos reais parece aplicar-se na maioria das circunscrições 
judiciárias (o que, talvez, explique por que geralmente se refere a ela com o termo latino numerus 
clausus, que significa, literalmente, número limitado) e, ao menos nesta circunscrição, ela faz com que 
os juízes sejam extremamente relutantes em reconhecer novos tipos de direito real”. 

 Nos EUA, T. MERRILL e H. SMITH identificam o numerus clausus dos direitos reais não em statutes 
e sim no comportamento dos juízes e dos comentadores do common Law. O numerus clausus dos 
direitos reais seria, assim, um “esquema de judicial self-governance” (Optimal Standardization in the 
Law of Property: The Numerus Clausus Principle. In: Yale Law Journal 110, 2000, p.3-24).  

357  Cf. J. MERRYMAN. Policy, Autonomy, and the Numerus Clausus in Italian and American Property 
Law. In: American Journal of Comparative Law 12, 1963, p.227; B. RUDDEN. Economic Theory Vs. 
Property Law: The Numerus Clausus Problem. In: Oxford Essays in Jurisprudence 3, 1987, p.239; T. 
MERRILL, H. SMITH. Optimal Standardization in the Law of Property: The Numerus Clausus 
Principle. In: Yale Law Journal 110, 2000, p.3-24; S. VAN ERP. Comparative Property Law. In: M. 
REIMANN, R. ZIMMERMANN. The Oxford Handbook of Comparative Law. Oxford: Oxford 
University, 2006, p.1048-62.  

358  Cf. T. H. D. STRUYCKEN. De Numerus Clausus in het Goederenrecht. Amsterdam: Kluwer, 2007, 
p.816; B. AKKERMANS. The Principle of Numerus Clausus in European Property Law. Antwerpen: 
Intersentia, 2008, p.436-7; B. RUDDEN. Economic Theory Vs. Property Law: The Numerus Clausus 
Problem. In: Oxford Essays in Jurisprudence 3, 1987, p.239: “até onde eu sei, o ordenamento jurídico 
de todos os sistemas ‘não-feudais’ baseiam-se em uma lista restrita de títulos que se permitem 
considerar como direitos de propriedade, ou ‘direitos reais’. Qualquer outra situação se apresenta, se 
muito, como contrato [sic]”. 



Numerus clausus dos direitos reais e autonomia nos contratos de disposição 
 

 99 

português361 – especialmente nesses dois últimos – a comparação legislativa não logra 

apontar outras leis que exprimam, na perspectiva lingüística, uma proibição à criação 

contratual de posições jurídicas subjetivas reais. No Brasil a exegese encontra, porém, 

argumento relevante na estrutura do CC: a técnica redacional de enumeração catalográfica 

de direitos subjetivos reais, tal qual empregada no art. 1.225 (correlato ao art. 674 do CC 

1916)362, não é repetida para outras figuras de posições jurídicas subjetivas patrimoniais, 

nomeadamente para aquelas obrigacionais. Entretanto, essa técnica redacional diz, na 

verdade, muito pouco sobre o eventual caráter vinculativo e fixo dessa mesma enumeração, 

quer dizer, sobre sua qualidade de numerus clausus. 

 

De um lado, o problema da identidade legal do numerus clausus dos direitos 

reais no direito positivo não é, definitivamente, nem catalográfico, nem terminológico. 

Ora, obviamente, leis especiais podem positivar outras figuras de direito subjetivo real, 

sem que se determine, correlatamente, uma inovação expressa naquela enumeração. Essa 

prática legislativa é, inclusive, muito comum. Há diversos direitos subjetivos reais públicos 

– como, por exemplo, o direito real de enfiteuse (Decreto-lei 4.120/42) – que não estão 

arrolados no CC. Mesmo em matéria de direito privado, há o exemplo histórico do direito 

real de aquisição do promitente-comprador: antes do CC, era previsto somente em leis 

especiais (arts. 5º e 22 Decreto-lei 58/37; art. 25 Lei 6.766/79)363. Outro foi, porém, o 

caminho seguido pela lei 11.481/07: a pretexto de proporcionar mecanismos para a 

                                                                                                                                                    
359  “Art. 543 Pode-se ter sobre os bens ou um direito de propriedade, ou um simples direito de gozo, ou 

somente servidões fundiárias”. 
360  Artigo “2502. Os direitos reais só podem ser criados pela lei. Todo contrato ou disposição de última 

vontade que constitua outros direitos reais ou modifique os que por este Código se reconhecem valerá 
somente como constituição de direitos pessoais, se como tal puder valer”. 

361  “Artigo 1306º ‘Numerus clausus’ 1. Não é permitida a constituição, com caráter real, de restrições ao 
direito de propriedade ou de figuras parcelares deste direito senão nos casos previstos na lei; toda a 
restrição resultante de negócio jurídico, que não esteja nestas condições, tem natureza obrigacional”. 

362  Com exceção do Código Civil argentino (art. 2503), essa técnica redacional de enumeração 
catalográfica, tal como empregada no CC, não é seguida por outras legislações. R. FEENSTRA dá 
notícia, contudo, de que tê-la-ia seguido o Código Civil holandês – provavelmente o primeiro – no art. 
584, o qual teria enumerado seis “tipos” de direitos subjetivos reais: posse, propriedade, sucessão, 
usufruto, servidão e garantia real (Real Rights and Their Classification in 17th Century: The Rôle of 
Heinrich Hahn and Gerhard Feltmann. In: Legal Scholarship and Doctrines of Private Law: 13th – 
18th Centuries. Hampshire: Variorum, 1996, p.109). A esse código não se teve acesso. T. H. D. 
STRUYCKEN também dá notícia de que o Burgerlijk Wetboek, de 1992, manteve essa orientação (De 
Numerus Clausus in het Goederenrecht. Amsterdam: Kluwer, 2007, p.812). 

363  Como outro exemplo histórico, poder-se-ia mencionar a propriedade fiduciária de coisas móveis, hoje 
regulada, em termos gerais, pelo CC (arts. 1.361 a 1.368-A) e não mais pelo Decreto-lei 911/69. 
Entretanto, o tipo de direito subjetivo real constituído pelo contrato de alienação em garantia é, 
precisamente, o domínio, o qual sempre esteve previsto no CC. Por essa mesma razão, deixa-se de 
mencionar a propriedade fiduciária de coisa imóvel (arts. 22 a 33 Lei 9.514/97) como uma figura de 
direito subjetivo real que estaria fora do catálogo do CC. 
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chamada “regularização” de bens imóveis da União, reconhecendo, simultaneamente, 

direitos subjetivos reais privados aos possuidores desses mesmos bens, positivou as figuras 

da “concessão de uso especial para fins de moradia” e da “concessão de direito real de uso” 

e inovou, correlata e desnecessariamente, o rol do art. 1.225 do CC, inserindo os incisos XI 

e XII. 

 

Já no que toca à questão terminológica, a denominação legal mesma “direito 

real” nem é necessária nem suficiente para se concluir pela “realidade” de uma posição 

jurídica subjetiva patrimonial. Para que uma posição jurídica subjetiva seja considerada 

real, é preciso, como adverte F. C. PONTES DE MIRANDA, “que, no sistema do direito 

brasileiro”, seja “construível como tal, ou que, inconstruível como tal no direito brasileiro”, 

seja “como criação, construível em ciência do direito”364. Uma operação racional de prova 

da classificação da posição jurídica subjetiva patrimonial com que se depara o intérprete do 

direito positivo é, nesse sentido, tarefa própria do pensamento jurídico. Com efeito, há, no 

direito positivo, tanto figuras de direito subjetivo patrimonial que, chamadas “reais” pela 

lei, não são “tão reais” quanto outras365-366 – como, por exemplo, o usufruto e o penhor de 

direitos subjetivos obrigacionais que, exatamente porque a eles faltam a materialidade da 

coisa, não contam com todas as técnicas jurídicas de tutela dos outros direitos subjetivos 

reais367 – quanto figuras de direito subjetivo patrimonial, desacompanhadas da 

denominação “real”, cuja classificação pode ser discutida. Essa última é a situação, 

exemplificativamente, das posições jurídicas subjetivas (i) do titular da “expectativa” da 

resolução da propriedade368, (ii) do titular do “direito de retrato”369, (iii) do titular de 

                                                 
364  Tratado de direito privado. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsói, 1971, p. 111, v.13 (grifos no original). 

Completa o mesmo autor: “A existência de direitos reais limitados fora do art. 674 [correlato ao art. 
1.225 do CC] não infirma o princípio do “numerus clausus” dos direitos reais (...)”; “O número é 
fechado, clauso, porque não se podem criar, sem lei, outros direitos reais” (Tratado de direito privado. 
Rio de Janeiro: Borsói, 1957, p.7, v.18). 

365  Por outro lado, o caráter real do direito do compromitente-comprador, mesmo após apresentação do 
instrumento do compromisso de compra e venda ao Registro de Imóveis, é completamente contestado, 
sem razão, por F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Borsoi, 1971, p.109-32, v.13. 

366  V. §§ 6º e 11º, infra. 
367  Cf. C. W. CANARIS. Die Verdinglichung obligatorischer Rechte. In: H. H. JAKOBS et alii (hrsg.). 

Festschrift für Werner Flume zum 70. Geburtstag. Köln: Otto Schmidt, 1978, p.372-5, v.1. 
368  V. § 11º, tít. 22, infra. 
369  V. § 11º, tít. 22, infra. 
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“direito de preferência”370; (iv) do titular de “opção de aquisição”371; e do titular de 

“compromisso de venda”372. 

 

Em geral, essa disputa pela realidade das posições jurídicas subjetivas 

patrimoniais passa pela questão de saber se o contratante, além de titular de posições 

jurídicas subjetivas obrigacionais, é, ademais, titular de posições jurídicas subjetivas (reais) 

sobre a coisa objeto mediato da prestação da contraparte, ou – o que não é o mesmo – se 

sua posição jurídica subjetiva obrigacional é, per se, “oponível”373, ou, ainda, se não há 

nem uma e nem outra dessas situações. Tem, assim, enormes conseqüências práticas. Basta 

lembrar as essenciais, quais sejam, aquelas em face dos terceiros-adquirentes, sejam 

contratantes, sejam credores em processo de execução ou de insolvência. 

 

Tal disputa não tem, entretanto, relação imediata com o numerus clausus dos 

direitos reais374. Considerando que a terminologia legal, em virtude das incoerências 

mencionadas, não diz tudo sobre a classificação das posições jurídicas subjetivas 

patrimoniais, o procedimento dessa classificação passa pela consideração do agregado das 

técnicas jurídicas predispostas para a tutela do titular da posição jurídica patrimonial em 

questão. Nesse sentido, um feixe de interesses econômico-sociais preponderantes que se 

apresente, no direito positivo, como um direito subjetivo patrimonial deve ser classificado, 

em consonância com a summa divisio, em consideração às técnicas jurídicas de tutela a ele 

pressupostas. Apenas se presentes determinadas técnicas jurídicas de tutela – que, 

aglutinadas, correspondem à absolutidade375 – poderá ser classificado como real aquele 

direito subjetivo patrimonial. Essa metódica se resolve, como será visto, mediante o 

emprego da categoria dogmática do contrato de disposição376, cuja função analítica 

manifesta-se precisamente nessa matéria, para responder, em síntese, se houve ou não 

transmissão e, se houve, qual o tipo da transmissão. 

 

Ademais, as figuras de posições jurídicas subjetivas patrimoniais de 

classificação controvertida já estão, nesses casos, predispostas pela lei. Não se trata de uma 
                                                 
370  V. § 11º, tít. 22, infra. 
371  V. § 11º, tít. 22, infra. 
372  V. §§ 6º e 13º, infra. 
373  V. §§ 6º e 11º, tít. 21, infra. 
374  Cf. M. COSTANZA. Il contratto atipico. Milano: Giuffrè, 1981, p. 167-8.  
375  Cf. C. W. CANARIS. Die Verdinglichung obligatorischer Rechte. In: H. H. JAKOBS et alii (hrsg.). 

Festschrift für Werner Flume zum 70. Geburtstag. Köln: Otto Schmidt, 1978, p.373-5, v.1. 
376  V. §§ 6º e 9º, infra. 
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criação original dos agentes privados. E é precisamente essa atitude criativa dos agentes 

privados o endereçamento do numerus clausus dos direitos reais. É nesse ponto bastante 

específico que esse regime jurídico manifesta suas funções. 

 

Nesse sentido, de outro lado, o problema da identidade legal do numerus 

clausus dos direitos reais no direito positivo ultrapassa a de uma enumeração literal dos 

direitos subjetivos reais pelo legislador. Esse regime jurídico se identifica, mais 

precisamente, por preceitos impositivos e proibitivos aos contratantes. Mais 

especificamente, uma imposição de os contratantes recorrerem a certos tipos de contrato, 

se buscarem determinados efeitos, e também uma proibição de os contratantes 

estabelecerem, mediante suas declarações jurídico-negociais, certas regras jurídico-

negociais. Ademais, uma definição de uma sanção para a hipótese de os contratantes não 

observarem tais preceitos. 

 

Esses preceitos, e a respectiva sanção, ingressaram no ordenamento jurídico 

brasileiro no terceiro quartel do séc. XIX377, para a matéria de direitos subjetivos reais 

imobiliários. A necessidade de impulsionar o surto de industrialização desses anos, que 

ficaram conhecidos como “Era Mauá”, levou o Governo Imperial a editar uma legislação 

hipotecária de fundamental importância para nossa história institucional. A Lei 1.237, de 

24 de setembro de 1864, e o Regulamento 3.453, de 26 de abril de 1865, ambos de autoria 

de J. T. Nabuco de Araújo, estabeleciam as bases para realocar, por meio do sistema 

financeiro, o patrimônio dos agentes privados, concentrado na riqueza imobiliária – 

inclusive os escravos –, em novas inversões. 

 

Porque clareza e previsibilidade da propriedade imobiliária, mas, sobretudo, 

certeza da precedência em face de terceiros e simplicidade de diligência eram valores de 

ordem para os agentes financeiros credores hipotecários, o numerus clausus dos direitos 

                                                 
377  No regime das Ordenações anterior à Lei Hipotecária de 1864, a constituição de restrições ao direito de 

propriedade – na modalidade de vínculos, limites e direitos reais – não era tão rígida, apesar de figuras 
como os morgados e as capelas terem passado a exigir, ao longo do segundo quartel do séc. XIX, a 
licença prévia ou a confirmação posterior do Poder Legislativo (cf. M. A. COELHO DA ROCHA. 
Instituições de direito civil. In: A. TOMASETTI JR. Clássicos do direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
1984, p.289, v.5). 
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reais imobiliários jogava um papel decisivo para aqueles objetivos de política 

econômica378. Dizia o art. 6º da Lei 1.237/1864: 

 

“Somente se consideram ônus [sic] reais: 

A servidão; 

O uso; 

A habitação; 

A anticrese; 

O usufruto; 

O fôro; 

O legado de prestações ou alimentos expressamente consignado no imóvel”. 

 

Muito mais importante do que essa enumeração catalográfica é o § 1º a esse 

texto legal: “Os outros ônus [sic] que os proprietários impuserem aos seus prédios se 

haverão como pessoais [sic], e não podem prejudicar aos credores hipotecários”. 

 

No mesmo ano, A. TEIXEIRA DE FREITAS propunha seu Esboço, que 

estabelecia no art. 3.706: “Julgar-se-á não-escrita, para valer somente como constitutiva de 

direitos pessoais (art. 19), se por tal puder valer, toda estipulação ou disposição de última 

vontade, que constitua direitos reais, ou que modifique os permitidos ao contrário das 

disposições que os regulam”379. 

 

A similitude desses textos para com os mencionados art. 2502 Código Civil 

argentino, art. 1306º Código Civil português, § 137 BGB380 e, de certa forma, art. 1.372 

Codice Civile é manifesta. É bastante provável que a primazia na redução a texto de lei do 

numerus clausus dos direitos reais, nesses termos, caiba às leis hipotecárias que começam 

                                                 
378  Um dos mais influentes juristas brasileiros do séc. XIX afirmava: “Será permitido ao senhor da coisa 

fazer no seu domínio as desmembrações que lhe aprouver para criar direitos reais não consagrados pelas 
leis? A constituição de direitos reais sobre imóveis entende diretamente com a organização da 
propriedade: cria-lhe restrições, diminui-lhe o valor, e gravando-a de ônus, embaraça-lhe a circulação: 
o que influi diretamente sobre o crédito territorial, instituição com a qual travam grandes interesses de 
ordem pública. Parece, pois, que é mais razoável a opinião de que o proprietário não pode constituir 
direitos ou ônus reais que não se acham estabelecidos e regulados pelas leis” (LAFAYETTE 
RODRIGUES PEREIRA. Direito das coisas. 6. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1956, p.22, sem 
grifos no original). V. § 4º, infra. 

379  Código Civil: Esboço. Rio de Janeiro: Tipografia Universal de Laemmert, 1864. 
380  Sobre o processo de confecção do § 137 BGB, v. § 7º, infra. 
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a aparecer na década de 20 do séc. XIX em praticamente todos os países europeus381, 

também no cenário das políticas de industrialização. A adoção do numerus clausus dos 

direitos reais por essas leis se deu em razão menos do modo de funcionamento dos serviços 

registrais – não são necessariamente baseados em um ato jurídico de direito público de 

qualificação e enquadramento que pressupõe um número limitado de situações registráveis 

– do que da necessidade de facilitar a verificação, especialmente por parte dos agentes 

financeiros prestes a se tornarem credores hipotecários, do exato e preciso status de 

atribuição do bem imóvel, isto é, quem são seus titulares, a título de propriedade ou a título 

de gravames382. Fora de dúvida é que aquela redução deita fundamento no sistema 

pandectista das relações jurídicas privadas, o qual encontra em F. C. SAVIGNY sua maior 

expressão: “a propriedade como assenhoreamento independente de uma coisa, isto é, sem 

consideração pela obrigação que serve como mediação ou preparação para ela; a obrigação 

como assenhoreamento independente de uma atividade alheia, isto é, sem consideração 

pelo direito real ao qual essa atividade talvez se direcione”383. Qualquer decisão autônomo-

privada orientada ao embaralhamento da propriedade e da obrigação é rechaçada. 

 

Essa é a formulação moderna do numerus clausus dos direitos reais384. Não é, 

somente, uma enumeração catalográfica, uma “lista” ou um “rol”. É, na verdade, um 

conjunto de preceitos proibitivos e impositivos aos contratantes, é um impedimento de 

inovar o que a lei – segundo seu sistema, e não segundo a sua letra – estabelece como 

propriedade. É um conjunto de preceitos proibitivos e impositivos que, se descumprido, 

acarreta a inexistência – “julgar-se-á não escrita”, dizia, com enormidade de razão A. 

TEIXEIRA DE FREITAS – do contrato de disposição de direitos subjetivos reais. É outra 

a categoria do ordenamento jurídico em que ingressa o consentimento jurídico-negocial 

declarado dos agentes privados: “[valerá] [sic] somente como constitutiv[o] de direitos 

pessoais [sic], se por tal puder valer”, prosseguia A. TEIXEIRA DE FREITAS, naquela 

que deve ser considerada norma jurídica não escrita do direito positivo. 

                                                 
381  Cf. H. COING. Europäisches Privatrecht: Überblick über die Entwicklung des Privatrechts in den 

ehemals gemeinrechtlichen Ländern (19. Jahrhundert). München: C. H. Beck, 1989, p.207-46, v.2. 
382  Cf. H. COING. Europäisches Privatrecht: Überblick über die Entwicklung des Privatrechts in den 

ehemals gemeinrechtlichen Ländern (19. Jahrhundert). München: C. H. Beck, 1989, p.207-46, v.2; W. 
WIEGAND. Numerus clausus der dinglichen Rechte: Zur Entstehung und Bedeutung eines zentralen 
zivilrechtlichen Dogmas. In: Rechtshistorische Reihe 60, 1987, p.626-7, 630. 

383  System des heutigen römischen Rechts. Berlin: Veit, 1840, p.374, v.1. 
384  B. RUDDEN afirma que a regra do art. 2502 do Código Civil argentino expressa um princípio geral de 

todos os sistemas não feudais, aplicável inclusive aos sistemas não-codificados, os quais 
experimentaram uma ou outra exceção insuscetível de derrogar o princípio (Economic Theory Vs. 
Property Law: The Numerus Clausus Problem. In: Oxford Essays in Jurisprudence 3, 1987, p.243). 
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Norma jurídica não escrita porque, apesar de a legislação hipotecária brasileira 

posterior ter mantido texto legal idêntico ao art. 6º Lei 1.237/1864385, o CC 1916, 

derrogando todas essas leis anteriores (art. 1.807), não estabelecia enunciado semelhante. 

A mesma lacuna apresenta-se no CC. Além disso, o direito positivo anterior só se referia a 

direitos subjetivos reais imobiliários, e o numerus clausus dos direitos reais tem âmbito 

geral de aplicação, e não sem razão apontam-se mais funções desse regime jurídico na 

matéria das transmissões contratuais de posições jurídicas subjetivas reais mobiliárias386. 

 

Ora, afirmar uma norma jurídica não escrita sensivelmente limitativa da 

autonomia contratual no interior de um subordenamento jurídico – o direito patrimonial 

privado – que se organiza em torno da própria autonomia contratual exige fundamentação. 

Mesmo nos ordenamentos jurídicos em que o texto existe, não é feita tábula rasa dessa 

tarefa. É necessário, no fundo, demonstrar em que medida a autonomia contratual é posta 

no limite de suas funções institucionais, quando está em jogo a criação autônomo-privada 

de direitos subjetivos reais. 

 

Ademais, essa tarefa de fundamentação do numerus clausus dos direitos reais 

não se presta, apenas, a responder a questão sobre a conformidade desse regime jurídico 

com o direito positivo. Sua própria aplicação encontra na metódica teleológica os 

procedimentos racionais mais adequados para a formulação da decisão jurídica, a qual não 

pode prescindir de um cotejo das finalidades daquele regime jurídico com o problema do 

caso concreto387-388. A discussão dos fundamentos dos numerus clausus dos direitos reais 

                                                 
385  Art. 6º, § 1º, Decreto 169, de 19 de janeiro de 1890, que é de autoria de Rui Barbosa. Sobre o 

desenvolvimento do instituto da hipoteca no Brasil, cf. F. P. LACERDA DE ALMEIDA. Direito das 
cousas. Rio de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos, 1910, p.145-62, v.2; L. RODRIGUES PEREIRA. Direito 
das coisas. 6. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1956, p.417-20; J. OLIVEIRA MACHADO. Manual 
do official de registro geral e das hypothecas. Rio de Janeiro: B. L. Garnier, 1888; J. OLIVEIRA 
MACHADO. Novissima guia pratica dos tabeliães ou o notariado no Brasil e sua reforma. Rio de 
Janeiro: Garnier, 1887; D. AGAPITO DA VEIGA. Direito hypothecario. Rio de Janeiro: Lammert & 
C., 1899; L. GARCIA. Registros públicos e registros de immoveis. Rio de Janeiro: Casa Vallelle, 1929; 
L. GARCIA. O registro de imóveis: a inscripção. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1927; L. GARCIA. 
O registro de imóveis: a transcripção. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1922. 

386  B. FOËX. Les “numerus clausus” des drois réels en matière mobilière. Lausanne: Payot, 1987, p.30: “o 
numerus clausus é, para os móveis, um verdadeiro meio de funcionamento do princípio da publicidade; 
considerando as insuficiências da posse, ele aparelha essa última, ao limitar o fundamento pela qual ela 
fora atribuída”. 

387  Cf. C. BERGER. Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, 
p.60-1. 

388  Como adverte R. LIEBS, quem tem de aplicar o regime de numerus clausus dos contratos de disposição 
pode cair na tentação de, diante de tantos de seus fundamentos, escolher o que mais convém aos seus 
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presta-se, destarte, também a oferecer os materiais indispensáveis para o desempenho da 

interpretação e da argumentação jurídicas voltadas à sua aplicação.  

 

Tradicionalmente, esses fundamentos são elaborados a partir de elementos 

conceituais da propriedade e dos direitos reais, identificados binariamente, por confronto 

desses últimos com as outras figuras de direito subjetivo patrimonial, isto é, os créditos. 

Conquanto criticada de modo acentuado há mais de um século, essa summa divisio dos 

direitos subjetivos patrimoniais continua sendo plenamente operacional nos quadros do 

direito positivo. O regime de numerus clausus se articula, contudo, na categoria do 

contrato. De qualquer maneira, esses fundamentos podem ser agrupados em torno de 

quatro grandes tradições doutrinárias sobre propriedade e direitos subjetivos reais: o 

conceito político-jurídico, de matiz ideológico liberal e individualista, da propriedade; as 

liberdades fundamentais da pessoa do proprietário; o caráter absoluto dos direitos reais; e a 

“autonomia” do direito das coisas. O numerus clausus dos direitos reais exerceria funções 

de organização dos problemas decorrentes da postulação de cada uma dessas doutrinas, em 

um ordenamento jurídico que apresenta dois ou mais “tipos” de (contratos de disposição 

de) direitos subjetivos reais predispostos à atuação dos agentes privados. Conjugadas, tais 

funções consistiriam na razão do regime jurídico que se afirma pela expressão numerus 

clausus dos direitos reais389. Esses fundamentos são submetidos à crítica nos títulos 

seguintes. 

 

§ 4º O CONCEITO “INDIVIDUALISTA” OU “LIBERAL” DE PROPRIEDADE 

 

Diversos autores390 remontam ao ideário da Revolução Francesa e a um de seus 

principais legados institucionais, o Code Civil, para justificar, em uma dimensão 

predominantemente ética e política, o numerus clausus dos direitos reais. Seu argumento é 

de que a afirmação desse regime jurídico foi e é adequada para impedir o duplo domínio e, 

assim, para assegurar uma propriedade voltada à autodeterminação das pessoas e liberada 

                                                                                                                                                    
próprios valores para reconhecer ou não a eficácia de disposição do contrato celebrado e ora analisado 
no caso concreto (Die unbeschränkbare Verfügungsbefugnis. In: Archiv für die civilistische Praxis 175, 
1975, p.12). 

389  B. FOËX. Le “numerus clausus” des droits réels en matière mobilière. Lausanne: Payot, 1987, p.28. 
390  Cf. M. COMPORTI. Diritti reali in generali. Milano: Giuffrè, 1980, p.209; A. GAMBARO. La 

proprietà: Beni, proprietà, comunione. Milano: Giuffrè, 1990, p.67; A. GUARNERI. Diritti reali e 
diritti di credito: Valore attuale di uma distinzione. Padova: CEDAM, 1979, p.11, 20; M. COSTANZA. 
Il contratto atipico. Milano: Giuffrè, 1981, p.119; A. DE VITA. La proprietà nell'esperienza giuridica 
contemporanea. Milano: Giuffrè, 1969, p.79. 
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de condicionamentos externos, em espécie os gravames feudais. Como será demonstrado, 

esse regime jurídico se positivou e se alastrou em momento histórico bem mais recente e 

por razões um pouco mais específicas. Além disso, a relação entre numerus clausus dos 

direitos reais e propriedade individual e liberal, pressuposta a esse argumento, não é 

necessária. Sem dúvida, existe uma relação histórica entre numerus clausus e construção 

de um conceito individualista e liberal de propriedade. Entretanto, a dimensão liberal desse 

regime jurídico é bastante outra: assenta, na verdade, na promoção do tráfico jurídico, sob 

postulados não exatamente coincidentes com aqueles da propriedade individual e livre. 

 

Seja para rebater, seja para refinar o argumento sustentado por essa tradição de 

fundamentação do numerus clausus dos direitos reais, o presente parágrafo apresenta a 

formação das idéias e do aparato conceitual que permanecem, até hoje, na elaboração desse 

regime jurídico de recente origem histórica391. 

 

9.  A propriedade “feudal” e a doutrina do duplo domínio 

 

Assinala M. BLOCH que o adjetivo “feudal” conservou, ao longo de muito 

tempo, um valor “estritamente jurídico”: “sendo o fief (...) um modo de posse dos bens 

imóveis, entendia-se por feudal ‘aquilo que concerne ao fief’ – assim exprimia a Academia 

–, por feudalidade, seja ‘a qualidade do fief’, sejam os gravames próprios a essa tenure”. 

Contudo “as palavras” – prossegue o autor – “são como as moedas muito usadas; de tanto 

circular de mão em mão, elas perdem seu relevo etimológico”. “Feudal” é, assim, somente 

um “tipo de direito real”, entre muitos outros presentes naquela complexa organização 

social européia – sobrevivente por apenas dois séculos durante a alta Idade Média, em 

regiões bem circunscritas – que, nada obstante, é designada pela mesma palavra: “[n]em 

todas as senhorias organizavam-se em fiefs, nem todos os fiefs organizavam senhorias”392. 

 

“Feudal” é, também, aquela propriedade teórica – elaborada, entre os sécs. XII 

e XV, por juristas medievais influenciados pelas características do fief e com o emprego de 

categorias que extraíram do direito romano, posteriormente mantida, mas manipulada pelos 

                                                 
391  Cf. D. WILLOWEIT. Historische Grundlagen des Privatrechts: Das Eigentum. In: Juristische 

Schulung 7, 1977, p.429-30. 
392  La société féodale: La formation des liens de dépendence. Paris: Albin Michel, 1949, p.1-3, v.1. 
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juristas do ius commune393 – na qual se poderiam enquadrar, em um nível muito alto de 

abstração, as mais significativas experiências humanas de assenhoreamento de bens 

imóveis que se manifestaram na Europa desde os últimos anos do Império Romano até o 

Antigo Regime e, até mesmo, algumas décadas depois. Trata-se da doutrina do duplo 

domínio394. 

 

Apesar da forte cisão dessa doutrina para com as formas concretas de 

propriedade395, o valor histórico dessa mesma doutrina não deve ser desprezado. A 

doutrina do duplo domínio é, com efeito, o modelo com que vão raciocinar e atuar aqueles 

personagens que tiveram o papel histórico de elaborar um novo conceito político-jurídico 

de propriedade, coetâneo ao desenvolvimento do capitalismo industrial; um novo conceito 

de propriedade que começa a se esboçar décadas antes da Revolução Francesa e se 

consolida na segunda metade do séc. XIX. Esse período poderia ser perfeitamente 

intitulado de conspiração contra a doutrina do duplo domínio; nele, toda a atenção do 

pensamento jurídico, em matéria de propriedade e direitos reais, conflui para essa mesma 

doutrina e para as respectivas contradições externas que, ao longo do tempo, passou a 

demonstrar; e é nesse mesmo período que exsurge o numerus clausus dos direitos reais, 

com todas as suas feições modernas396. De se suspeitar, portanto, que não seja por mera 

coincidência ocorrerem simultaneamente a ereção de um novo conceito de propriedade, 

elaborado à custa da erosão da doutrina do duplo domínio, e o surgimento do numerus 

clausus dos direitos reais. 

 

Desde o baixo Império Romano – analisa A. M. PATAULT – muitas de suas 

províncias passaram a apresentar uma organização fundiária, chamada colonato, na qual 

mais de uma pessoa atuava como proprietário de um mesmo bem imóvel de grandes 

                                                 
393  Cf. H. COING. Europäisches Privatrecht: Älteres Gemeines Recht (1500 bis 1800). München: C. H. 

Beck, 1985, p.348, v.1: “há, em todas as partes do direito privado, institutos medievais que foram 
mantidos no período do direito comum; foram, porém, compreendidos pelos juristas não como 
constituição independente, a partir de seu complexo histórico, mas sim remodelados pelos juristas, com 
os métodos do pensamento jurídico romano-canônico, a institutos do direito comum”. 

394  Cf. P. KOSCHAKER. Europa und das römische Recht. 4. ed. München: C. H. Beck, 1966, p.55-86. 
395  Cf. A. M. PATAULT. Introduction historique au droit des biens. Paris: PUF, 1989, p.42, 133-4. 
396  Sobre o numerus clausus dos direitos reais ser uma criação do direito romano, transportada para esse 

ulterior momento histórico, cf. V. GIUFFRÈ, quem rechaça completamente essa interpretação: “Não é 
verdade que no ‘sistema’ romano os chamados iura in re aliena fossem – ou, pelo menos, sempre 
tivessem sido – um número fechado” (L’emersione dei “iura in re aliena” ed il dogma del ‘numero 
chiuso’. Napoli: Jovene, 1992, p.20-1). 
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proporções, colocando em xeque o modelo romano de propriedade397. Essa organização, 

bastante afim com as concepções bárbaras de assenhoreamento da terra, ganhará enorme 

complexidade ao longo da Idade Média, constituindo-se pelas mais diferentes modalidades 

de pactos ou de estatutos que encontram certa unidade nas noções medievais de werp, 

gewere, vêture, investitura, tênue ou saisine. Essas noções significam, essencialmente, 

assenhoreamento da terra, ou melhor, de utilidades da terra, configurado pela imissão 

solene na posse da coisa e pela extração efetiva dessas utilidades; fazem, assim, referência 

à legitimidade externa da senhoria, introduzindo outras pessoas na relação de 

assenhoreamento398. Ao contrário, as palavras latinas dominium (poder), proprietas (aquilo 

que é próprio) fazem referência a um único sujeito, invocando a propriedade sob o ângulo 

de pertinência da coisa ao seu senhor; nada obstante, continuam sendo utilizadas ao longo 

da Idade Média, não mais, contudo, para significar aquela soberania romana que absorve 

toda a matéria e todas as utilidades da coisa. “Estar em saisine de uma coisa”, “ser 

proprietário de uma coisa” e “ter o poder legítimo de extrair uma ou mais utilidades da 

coisa” são, na cosmologia medieval, expressões de um mesmo conceito. 

 

Essa organização fundiária – que, para aumentar a complexidade do cenário 

medieval, não é a única, ela é paralela aos alódios399 – foi determinada por inúmeros 

fatores, tais como a força do grupo familiar, a vida comunitária, as técnicas medievais de 

renda fundiária e o estímulo para o cultivo400. Dentre esses fatores, destaca-se o sistema 

feudo-senhorial e especialmente dois de seus vários instrumentos de concessão fundiária, 

que sobreviveram muitos séculos ao desmantelamento desse sistema401: o fief, cujo 

contrato é a base das relações de suserania e vassalagem402, e a censive, cujo contrato é a 

base das relações entre senhor feudal e plebeus403. Ambos concorriam para a partilha dos 

benefícios do solo entre diversas pessoas, vinculando propriedade fundiária a relações de 

                                                 
397  Introduction historique au droit des biens. Paris: PUF, 1989, p.38-9. 
398  Cf. A. M. PATAULT. Introduction historique au droit des biens. Paris: PUF, 1989, p.17-36. 
399  O alódio (alleu) é o bem imóvel “livre” de gravames feudais. Como aponta H. COING, verifica-se um 

conflito entre o ius commune e o pensamento jurídico francês no Antigo Regime: aquele postulava um 
“nul seigneur sans titre”, enquanto esse último, um “nulle terre sans seigneur”; quer dizer, enquanto no 
ius commune prevaleceu a opinião de que haveria uma praesumtio a favor da propriedade livre, isto é, 
do alódio, no pensamento jurídico francês, ao contrário, os bens imóveis, em princípio, ou eram 
senhorias (feudos) ou censives” (Europäisches Privatrecht: Älteres Gemeines Recht (1500 bis 1800). 
München: C. H. Beck, 1985, p.355, v.1). 

400  Cf. A. M. PATAULT. Introduction historique au droit des biens. Paris: PUF, 1989, p.56-82. 
401  H. COING. Europäisches Privatrecht: Älteres Gemeines Recht (1500 bis 1800). München: C. H. Beck, 

1985, p.272, v.1. 
402  Cf. A. CANDIAN. Propriété. In: A. CANDIAN, A. GAMBARO, B. POZZO. Property, propriété, 

Eigentum: Corso di diritto privato comparato. Padova: CEDAM, 2002, p.200. 
403  A. M. PATAULT. Introduction historique au droit des biens. Paris: PUF, 1989, p.42. 
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dependência pessoal: durante oito séculos, associaram “exploração do solo e submissão, 

até a Revolução, que ligou fortemente, para o futuro, propriedade fundiária e liberdade”404. 

Além disso, fief e censive, mas especialmente o fief, correspondem aos “casos”, ao material 

empírico que servirá à elaboração da doutrina do duplo domínio405. Esses instrumentos de 

concessão fundiária apresentavam cinco pressupostos, assentes pela força dos costumes e 

pelas noções mencionadas de gewere, investitura, saisine etc. 

 

Em primeiro lugar, uma pluralidade de dimensões da terra e, em um nível 

mais abstrato, da coisa. A coisa é o objeto fundamental da análise do jurista medieval406. 

Como diz P. GROSSI, a coisa tem, então, uma dimensão não somente substantiva, mas 

também utilitária: “não é somente substantia, é também utilitas”. Constrangido por uma 

vida econômica dominada pelas exigências da produção auto-suficiente – prossegue o 

mesmo autor – o intérprete descobre a coisa como realidade complexa e, em nome da sua 

objetiva natureza econômica, fraciona-a, separa a utilitas da substantia, isolando-as e 

autonomizando-as em uma operação que as considera tanto como poderes jurídicos quanto 

como dimensões fáticas legitimadoras desses mesmos poderes407. Objeto das concessões 

feudo-senhoriais não é jamais a terra em si, mas sim poderes sobre a terra, que, à exceção 

dos alódios, são sempre irredutíveis e em número maior que um. 

 

Em segundo lugar, um conceito concreto de propriedade. Em termos gerais, a 

propriedade medieval é o assenhoreamento de utilidades da coisa. Mas isso diz muito 

pouco sobre seu conceito. Trata-se de uma formulação com finalidades comparatistas. Na 

verdade, a propriedade medieval são as propriedades408: sua regulação é plural e, mais do 

que isso, contratual, por princípio409. A propriedade é definida em cada um dos contratos 

de fief e de censive concretamente considerados, cujo conteúdo é estabelecido pela 

apreciação subjetiva das utilidades que a coisa pode proporcionar, segundo juízo dos 

                                                 
404  A. M. PATAULT. Introduction historique au droit des biens. Paris: PUF, 1989, p. 37.  
405  Cf. H. COING. Europäisches Privatrecht: Älteres Gemeines Recht (1500 bis 1800). München: C. H. 

Beck, 1985, p.292, v.1. 
406  Cf. M. BLOCH. La société féodale: Les classes et le gouvernement des hommes. Paris: Albin Michel, 

1949, p.242, v.2 
407  Tradizioni e modelli nella sistemazione post-unitaria della proprietà. In: Il dominio e le cose: 

Percezioni medievali e moderne dei diritti reali. Milano: Giuffrè, 1992, p.449. 
408  Cf. P. GROSSI. La proprietà e le proprietà nell’oficina dello storico. In: E. CORTESE (cur.). La 

proprietà e le proprietà. Milano: Giuffrè, 1988, p.205-72. 
409  Cf. M. BLOCH. La société féodale: Les classes et le gouvernement des hommes. Paris: Albin Michel, 

1949, p.258-60, v.2.; H. COING. Europäisches Privatrecht: Älteres Gemeines Recht (1500 bis 1800). 
München: C. H. Beck, 1985, p.351, v.1. 
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contratantes410-411: “[a] propriedade é a única grande instituição privada que não foi jamais 

organizada pela lei civil ou canônica antes da Revolução”412. 

 

Em terceiro lugar, uma unidade entre propriedade, obrigações e estatuto 

pessoal413. O título de assenhoreamento da terra era, a um só tempo, legitimador da 

propriedade, constitutivo de deveres prestacionais e definidor da personalidade. Não há 

diferença entre pessoa e patrimônio, nem, nesse último tema, entre fase real e fase 

obrigacional dos contratos414. O pensamento jurídico contemporâneo, nesse último aspecto, 

ficaria tentado a sintetizar tanto o fief quanto a censive como uma união de dois contratos, 

um obrigacional, criativo de obrigações, outro de disposição, ou real, transmissivo de 

direitos reais ou da propriedade (das utilidades) da coisa415. Essas categorias são, nesses 

termos, absolutamente desconhecidas à época. Uma divisão bastante rigorosa da fase 

obrigacional e da fase real é elaboração madura do séc. XIX, e que foi provavelmente 

construída com o objetivo de suplantar aquela mesma unidade. Exemplos dessa 

incindibilidade são as figuras do comisso e do déguerpissement. O fief constituía deveres 

de fidelidade e prestação de serviços militares e assistenciais do concessionário-vassalo; a 

censive, deveres feudais de pagamento do cens em favor do senhor. O descumprimento de 

tais deveres acarretava o comisso, isto é, a retomada da propriedade (da utilidade) da coisa 

por parte do concedente, em ambas as figuras. Especificamente na censive, os censitaires 

podiam, a certa altura, desvencilhar-se do pagamento do cens abandonando sua 

propriedade. É o déguerpissement416, pano de fundo para vários conflitos políticos de vulto 

na Idade Média417.  

 

                                                 
410  Cf. D. WILLOWEIT. Historische Grundlagen des Privatrechts: Das Eigentum. In: Juristische 

Schulung 7, 1977, p.429-30. 
411  Com base no clássico discurso de Boncerf contra o sistema feudo-senhorial, lembra M. BARCELONA 

que às vésperas da Revolução Francesa era possível contar ainda cerca de trezentos tipos de direitos 
reais sobre o território francês (Proprietà privata e intervento statale: Profili istituzionali della 
questione agraria. Napoli: Jovene, 1980, p.20, n.31); no mesmo sentido, lembra B. FOËX que, na 
Suíça, havia, até a promulgação do ZGB, mais de sessenta modalidades de garantias reais (Le “numerus 
clausus” des droits réels en matière mobilière. Lausanne: Payot, 1987, p.31). 

412  A. M. PATAULT. Introduction historique au droit des biens. Paris: PUF, 1989, p.45. 
413  A. M. PATAULT. Introduction historique au droit des biens. Paris: PUF, 1989, p.42-50, 109-11. 
414  V. § 7º, infra. 
415  Cf. H. COING. Europäisches Privatrecht: Älteres Gemeines Recht (1500 bis 1800). München: C. H. 

Beck, 1985, p.348, 356, 358-61, v.1. 
416  Cf. H. COING. Europäisches Privatrecht: Älteres Gemeines Recht (1500 bis 1800). München: C. H. 

Beck, 1985, p.366, v.1. 
417  Cf. M. BLOCH. La société féodale: La formation des liens de dépendence. Paris: Albin Michel, 1949, 

p.402-7, v.1. 
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Em quarto lugar, uma fragmentabilidade da propriedade da coisa418. É 

necessário todo o cuidado ao tomar a expressão “fragmentação da propriedade” no 

ambiente medieval; em princípio correta, mas não se olvide que a idéia de propriedade é, 

aqui, completamente diferente da que se conhece hoje419. Tanto no fief quanto na censive 

os contratantes tornavam-se proprietários (de utilidades) da coisa420, cada um deles titular 

de uma utilidade diferente que a coisa podia proporcionar, e a medida do exercício de cada 

uma das utilidades era a utilidade alheia421. Isso acontecia não só em razão da 

incindibilidade entre fase obrigacional e fase real das concessões fundiárias feudo-

senhoriais. À medida que fosse possível falar de uma “eficácia real” dessas concessões, 

havia, por parte do concedente, na hipótese de alienação da propriedade (da utilidade) da 

coisa, a possibilidade de receber um percentual do preço ajustado ou a possibilidade de 

obstar a alienação, completamente, na censive, ou, no fief, por meio do retrait féodal422; na 

hipótese de transmissão hereditária, havia a possibilidade de receber uma remuneração a 

ser paga pelo herdeiro ou, na ausência de herdeiro, de retomar as utilidades da coisa 

outrora concedidas. Por parte do concessionário, havia a possibilidade de adquirir a 

propriedade “livre” dos frutos e dos “incrementa” da coisa, na medida em que fossem dela 

separáveis, extraindo, assim, as utilidades da coisa do modo em que fora estipulado no 

contrato, sem que se prejudicasse, porém, a substância do bem imóvel; além disso, sua 

posição era transmissível, inter vivos423 e mortis causa424. 

 

                                                 
418  H. COING. Europäisches Privatrecht: Älteres Gemeines Recht (1500 bis 1800). München: C. H. Beck, 

1985, p.293, v.1. 
419  Cf. E. BUSSI. La formazione dei dogmi di diritto privato nel diritto comune: Diritti reali e diritti di 

obbligazione. Padova: CEDAM, 1937, p.19: “[o] dominum segundo o pensamento de Bartolo, que será 
depois seguido por todos os outros doutores, não é mais a rigorosa e soberana propriedade do direito 
romano, que absorve toda relação com a coisa. O dominium não é definitivamente senão o direito de 
gozar e dispor de uma ou mais utilidades que se podem extrair da coisa. Domínio e direito real sobre a 
coisa são, definitivamente, um mesmo conceito”. 

420  Cf. A. M. PATAULT. Introduction historique au droit des biens. Paris: PUF, 1989, p.43-4, 47. 
421  Cf. D. STRAUCH. Das geteilte Eigentum in Geschichte und Gegenwart. In: G. BAUMGÄRTEL et alii 

(hrsg). Festschrift für Heinz Hübner zum 70. Geburtstag. Berlin: Walter de Gruyter, 1984, p.277. 
422  H. COING. Europäisches Privatrecht: Älteres Gemeines Recht (1500 bis 1800). München: C. H. Beck, 

1985, p.348, v.1. 
423  “Desde o séc. XII” – diz M. BLOCH – “a fidelidade entrara no comércio” (La société féodale: La 

formation des liens de dépendence. Paris: Albin Michel, 1949, p.324, v.1). A alienabilidade da posição 
de vassalo não é, contudo, vigente em todos os lugares, especialmente no ius commune, cf. H. COING. 
Europäisches Privatrecht: Älteres Gemeines Recht (1500 bis 1800). München: C. H. Beck, 1985, p.358-
9, v.1. Sobre a transferibilidade na censive, cf. M. BLOCH. La société féodale: La formation des liens 
de dépendence. Paris: Albin Michel, 1949, p.389-420, v.1; H. COING. Europäisches Privatrecht: 
Älteres Gemeines Recht (1500 bis 1800). München: C. H. Beck, 1985, p.362-6, v.1. 

424  Cf. M. BLOCH. La société féodale: La formation des liens de dépendence. Paris: Albin Michel, 1949, 
p.293-321, 367-88, v.1; H. COING. Europäisches Privatrecht: Älteres Gemeines Recht (1500 bis 1800). 
München: C. H. Beck, 1985, p.359-60, 362-6, v.1. 
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Em quinto lugar, um pressuposto exclusivo do fief: a subconcedibilidade da 

posição de vassalo425. Esse tipo de transmissibilidade permitia que os primeiros vassalos, 

que recebiam do rei o beneficium, tornassem-se suseranos dos segundos vassalos e esses 

últimos, dos terceiros, todos proprietários em uma cadeia piramidal de gravames reais e 

obrigacionais tendente ao infinito, em cujo topo permanecia o soberano de última 

instância, isto é, o rei426. 

 

Foi provavelmente essa última circunstância que mais chamou a atenção dos 

pais da doutrina do duplo domínio. Encantados, então, com a ratio scripta representada por 

aquele compêndio monumental recém-descoberto que, mais tarde, seria chamado Corpus 

Iuris Civilis, tiveram de se render à inadequação das idéias romanas de propriedade para 

com as técnicas medievais de assenhoreamento dos bens imóveis, já assentadas pela força 

do costume: embora os concessionários lidassem com suas terras em virtude das relações 

de dependência pessoal que tinham com os concedentes, eles comportavam-se a arrepio 

disso e atuavam como verdadeiros proprietários da coisa427. Essa mesma circunstância se 

passava, por meio de outras tantas figuras do direito medieval, com outras tantas pessoas 

que “estavam em saisine da coisa”. 

 

Apesar dessa inadequação, os glosadores vão, ainda assim, se questionar em 

qual das categorias extraídas das fontes do direito romano poderia se encaixar o titular de 

tal propriedade. “A resposta” – diz R. FEENSTRA – “provavelmente dada pela primeira 

vez por Pillius, era que ele poderia certamente ser considerado como um tipo de 

proprietário: enquanto o senhor tinha o dominium directum, o vassalo tinha o dominium 

utile. Era possível identificar alguma justificativa para isso no Corpus Iuris. Um texto do 

Codex (C. 11.62.12) refere-se ao emphyteuticarius como dominus; e, considerando a 

analogia óbvia entre um emphyteuticarius e um vassalo, esse texto recomendava a si 

próprio aos glosadores como uma justificação formal para a afirmação de que o vassalo 

tinha um tipo de propriedade. A terminologia mesma – dominium directum e utile – foi 

                                                 
425  Cf. M. BLOCH. La société féodale: La formation des liens de dépendence. Paris: Albin Michel, 1949, 

p.325-36, v.1. 
426  A. M. PATAULT. Introduction historique au droit des biens. Paris: PUF, 1989, p.43-4. 
427  R. FEENSTRA. “Dominium” and “ius in re aliena”: The Origins of a Civil Law Distinction. In: Legal 

Scholarship and Doctrines of Private Law: 13th – 18th Centuries. Hampshire: Variorum, 1996, p.112. 
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provavelmente inspirada na distinção de direito romano entre actio directa e actio utilis 

(...)”428-429-430. 

 

Assim, a propriedade se legitimava, no pensamento jurídico, não como uma 

síntese de poderes, mas como um complexo de poderes, na medida em que os poderes 

sobre as (utilidades das) coisas não descendiam da unicidade do sujeito, mas sim da 

complexidade (das utilidades) da coisa431. Construída por baixo, pelas coisas e sobre as 

coisas e não em nome de um sujeito que se assenhoreia das coisas, a propriedade 

apresentava, dessa maneira, uma noção essencialmente econômica, de instrumento de 

organização e acomodação das utilidades dos bens432. Não havia ainda a noção de iura in 

re aliena, e esse ponto merece toda a atenção: como adverte R. FEENSTRA, essa noção, 

elaborada por oposição à noção de dominium – e que, nesses termos, usa-se até hoje – é 

uma criação bastante posterior, de H. Donellus, e que só fará doutrina séculos mais tarde: 

“Consistência nessa matéria não parece ter-se estabelecido – nem na Holanda, nem em 

nenhum outro lugar – antes dos primeiros pandectistas alemães, os quais estavam 

preparados para aceitar a totalidade das implicações do conceito de ius in re aliena, tal qual 

elaborado por H. Donellus”433. 

                                                 
428  “Dominium” and “ius in re aliena”: The Origins of a Civil Law Distinction. In: Legal Scholarship and 

Doctrines of Private Law: 13th – 18th Centuries. Hampshire: Variorum, 1996, p.112-3; cf. tb. A. M. 
PATAULT. Introduction historique au droit des biens. Paris: PUF, 1989, p.106-9; H. COING. 
Europäisches Privatrecht: Älteres Gemeines Recht (1500 bis 1800). München: C. H. Beck, 1985, p.292, 
v.1; D. STRAUCH. Das geteilte Eigentum in Geschichte und Gegenwart. In: G. BAUMGÄRTEL et alii 
(hrsg). Festschrift für Heinz Hübner zum 70. Geburtstag. Berlin: Walter de Gruyter, 1984, p.278: 
“porque a enfiteuse era designada de repente como ‘dominium’ nas pandectas, fica próximo designar 
como dominus utilis também o enfiteuta e ainda o superficiário, o vassalo e os precaristas”. 

429  Não sem que no Digesto houvesse outros textos que contrariassem a qualidade de propriedade da 
posição do emphyteuticarius, cf. A. M. PATAULT. Introduction historique au droit des biens. Paris: 
PUF, 1989, p.106-7. 

430  Sobre qual dos dôminos era considerado o “verdadeiro” proprietário, a resposta não é unânime. 
Conquanto muitas vezes chamado “dominium superius” o dominium directum (a terminologia é de 
Baldo, cf. D. STRAUCH. Das geteilte Eigentum in Geschichte und Gegenwart. In: G. BAUMGÄRTEL 
et alii (hrsg). Festschrift für Heinz Hübner zum 70. Geburtstag. Berlin: Walter de Gruyter, 1984, p.278), 
há regiões importantes da Europa, como a França, em que o titular do dominium utile, especialmente a 
partir do séc. XVI, tem a supremacia (v. § 4o, tít. 10, infra; cf. H. COING. Europäisches Privatrecht: 
Älteres Gemeines Recht (1500 bis 1800). München: C. H. Beck, 1985, p.293, v.1). 

 Além disso, a afirmação de que o dominium directum ligava-se ao poder de disposição, enquanto o 
dominium utile, ao poder de fruição não condiz com a experiência jurídica, uma vez que ambos podiam 
exercer poderes de disposição (cf. H. COING. Europäisches Privatrecht: Älteres Gemeines Recht (1500 
bis 1800). München: C. H. Beck, 1985, p.293, v.1). 

431  P. GROSSI. Tradizioni e modelli nella sistemazione post-unitaria della proprietà. In: Il dominio e le 
cose: Percezioni medievali e moderne dei diritti reali. Milano: Giuffrè, 1992, p.449. 

432  P. GROSSI. Tradizioni e modelli nella sistemazione post-unitaria della proprietà. In: Il dominio e le 
cose: Percezioni medievali e moderne dei diritti reali. Milano: Giuffrè, 1992, p.447-8. 

433  “Dominium” and “ius in re aliena”: The Origins of a Civil Law Distinction. In: Legal Scholarship and 
Doctrines of Private Law: 13th – 18th Centuries. Hampshire: Variorum, 1996, p.116-7, 122. O autor 
acrescenta que mesmo em H. Grotius – geralmente identificado como o founding father dessa nova 
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A descrição dessa propriedade como um complexo de poderes consiste no 

“fruto mais consistente da meditação medieval sobre a relação homem-bem”434, isto é, a 

doutrina do duplo domínio: trata-se da exposição dogmática de um sistema de domínios ou 

propriedades435 “fragmentados”, “divididos” ou “simultâneos”; um aparato tecnológico de 

altíssima sofisticação voltado à adaptação das práticas jurídicas, representadas pela 

incessante celebração dos mais diferentes pactos que se referiam à constituição desses 

mesmos domínios ou propriedades – tais como fiefs, censives, locatio conductio perpetua e 

enfiteuse436 –, às fontes formais do direito medieval437. 

 

Desse exercício de adaptação, a doutrina do duplo domínio extraía uma 

regulação extremamente adequada para o exercício concomitante e concertado dos poderes 

sobre a coisa mais importantes em uma sociedade agrária de subsistência, isto é, os poderes 

                                                                                                                                                    
terminologia – há ambigüidades crassas, pois, para descrever um mesmo fenômeno, o jurista holandês 
utiliza, por vezes, iura in re aliena, por outras vezes, dominium utile (id., ib.). Cf. tb. D. STRAUCH. 
Das geteilte Eigentum in Geschichte und Gegenwart. In: G. BAUMGÄRTEL et alii (hrsg). Festschrift 
für Heinz Hübner zum 70. Geburtstag. Berlin: Walter de Gruyter, 1984, p.274-5; E. BUSSI. La 
formazione dei dogmi di diritto privato nel diritto comune: Diritti reali e diritti di obbligazione. 
Padova: CEDAM, 1937, p.106; P. GROSSI. Un paradiso per Pothier: Robert-Joseph Pothier e la 
proprietà ‘moderna’. In: Il dominio e le cose: Percezioni medievali e moderne dei diritti reali. Milano: 
Giuffrè, 1992, p.409: “o fracionamento das tenures não põe o jurista diante de um ius in re aliena que 
pressiona externamente, uma propriedade que é em realidade de toda outra natureza, um corpo estranho 
no corpo vivo da propriedade. Tal fracionamento é pensado, ao contrário, em termos qualitativamente 
iguais, isto é, um fracionamento no domínio, que gera e germina dois domínios parciais, mas um e outro 
domínios, seja o útil, seja o direto. (...) [D]omínio é o governo da coisa, que põe sujeito e coisa em uma 
relação frontal, que constitui a dimensão mais orgulhosa da pertinência”. 

434  P. GROSSI. Tradizioni e modelli nella sistemazione post-unitaria della proprietà. In: Il dominio e le 
cose: Percezioni medievali e moderne dei diritti reali. Milano: Giuffrè, 1992, p.450. 

435  A terminologia não é nem coerente nem uniforme, cf. D. WILLOWEIT. Dominium und Proprietas: Zur 
Entwicklung des Eigentumsbegriffs in der mittelalterlichen und neuzeitlichen Rechtswissenschaft. In: 
Historisches Jahrbuch im Auftrag der Görres-Gesellschaft 94, 1974, p.139-41; H. COING. 
Europäisches Privatrecht: Älteres Gemeines Recht (1500 bis 1800). München: C. H. Beck, 1985, p.291, 
v.1. 

436  H. COING. Europäisches Privatrecht: Älteres Gemeines Recht (1500 bis 1800). München: C. H. Beck, 
1985, p.293, v.1. 

437  Quem o afirma é um mestre na matéria: “O que é o ‘modelo feudal de propriedade’? Elaborado 
monodicamente com uma intensa lentidão por gerações de intérpretes entre os sécs. XII e XV, 
constituía esse modelo a resposta histórica de alguns juristas bem inseridos na sociedade do próprio 
tempo e conscientes em máximo grau dos valores e das exigências daquela sociedade. Um modelo que 
não representava somente o fruto de uma análise e de uma elaboração muito refinadas do ponto de vista 
técnico, mas que se mostrava intimamente impregnado por uma forte sensibilidade pelo social e pelo 
econômico; por isso, é uma estrutura extremamente elástica, invenção genial de empíricos de alto nível. 
As fundações romanas e romanistas assumem o caráter formal de simples momento de validade do 
próprio discurso, momento formalmente autorizador e nada mais. Quem ousa reconstruir o modelo de 
ação intelectual do jurista medieval partindo de tais enunciações delinearia um sistema jurídico 
extremamente orgânico e harmônico, mas caduco nas funções e privado de sólidos nexos com a 
experiência histórica” (P. GROSSI. Tradizioni e modelli nella sistemazione post-unitaria della 
proprietà. In: Il dominio e le cose: Percezioni medievali e moderne dei diritti reali. Milano: Giuffrè, 
1992, p.447-8). 
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de fruição. Por seu turno, o poder de dispor, em uma tal sociedade, não apresenta funções 

determinantes; ao contrário, é considerado altamente pernicioso, é abusus. Em uma 

aquisição da propriedade imobiliária, nesse ambiente, discutem-se os acessórios da coisa 

que se prestam ao exercício do poder de fruição; “que os adquirentes agora possam cercar a 

coisa adquirida conforme o próprio e livre arbítrio e realizar sobre ela uma segunda 

alienação é um pensamento ainda muito distante dos contraentes (...). Para compreender 

uma propriedade [Eigen] livre na sua acepção jurídica, basta aos contraentes que eles 

tratem do uso da coisa, de direito”438. Como diz H. HATTENHAUER, então “o ‘Eigen’ 

[sic] não é senão o ‘Nutzen’”439. A propriedade se confirma, assim, como possibilidade 

concreta de extrair utilidades da coisa. Por ela tão pouco se caracterizar pela senhoria sobre 

a coisa e pelo poder de dispor, é correlatamente pouco compreendida como um “direito 

absoluto”: a propriedade, de um lado, é bastante atenuada por simples possuidores, de 

outro lado, requer a demonstração de toda cadeia de sua procedência para ser discutida em 

face de terceiros440. 

 

Nesses termos, a doutrina do duplo domínio constrói um conceito jurídico de 

propriedade inteiramente díspar daquele contemporâneo. O único ponto em comum é uma 

etiqueta: a palavra “propriedade”. Além dessa, não há outras aproximações possíveis. As 

transformações serão paulatinas, lentas e tomadas por movimentos nem sempre coerentes, 

nem sempre cientes da linha de chegada. Se tais transformações se iniciam provavelmente 

no chamado “renascimento” comercial da Baixa Idade Média, esse momento não pode ser 

considerado como um marco zero de uma trajetória de continuidade necessária, que tem 

um destino certo e definido. Apenas uma reconstrução histórica pelo avesso chegaria a essa 

conclusão. Fato é que esse momento assinala uma perda das funções políticas das 

concessões feudo-senhoriais, acirrada pelo fenômeno de centralização do Antigo Regime; 

tornam-se, com isso, formas de propriedade exclusivamente privada, e o direito real do 

dominus directum passa a se referir cada vez mais a prestações pecuniárias, em vez de 

                                                 
438  H. HATTENHAUER. Die Entdeckung der Verfügungsmacht: Studien zur Geschichte der 

Grundstücksverfügung im deutschen Recht des Mittelalters. Hamburg: Joachim Heitmann, 1969, p.140. 
439  H. HATTENHAUER. Die Entdeckung der Verfügungsmacht: Studien zur Geschichte der 

Grundstücksverfügung im deutschen Recht des Mittelalters. Hamburg: Joachim Heitmann, 1969, p.140. 
440  H. HATTENHAUER. Die Entdeckung der Verfügungsmacht: Studien zur Geschichte der 

Grundstücksverfügung im deutschen Recht des Mittelalters. Hamburg: Joachim Heitmann, 1969, p.140-
1. 
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serviços e outras prestações in natura, devidas pelos concessionários441-442. É com essa 

configuração que o ius commune assimila a doutrina do duplo domínio443. 

 

Além disso, esse mesmo momento do “renascimento” comercial, ao provocar 

uma apreciação dos bens econômicos não apenas pelo seu uso, mas também, e talvez 

sobretudo, pela sua troca, leva o pensamento jurídico a se questionar sobre um outro 

componente da propriedade romana até então adormecido: o poder de dispor da coisa444. 

 

“O passo da propriedade [Eigen] do direito antigo para a moderna propriedade 

[Eigentum] passa pelo descobrimento da disposição dos bens imóveis”445. A questão 

ultrapassa, aqui, as demandas do subsistema econômico. Categoria sensivelmente mais 

abstrata do que o poder de fruição, o estudo do poder de dispor é, sobretudo, expressão de 

uma nova cultura jurídica. O imaginário cristão – impregnado de princípios comunitários 

dos Pais da Igreja e introdutor da idéia de que só Deus é o verdadeiro proprietário da terra, 

não tendo os homens senão o seu gozo446 – perde espaço para o racionalismo e para o valor 

da vontade individual: chega-se à idéia de que o homem pode dispor, porque o homem 

quer dispor (“ne prend saisine qui ne veut” é o adágio447); a vontade dos alienantes e dos 

adquirentes é o único fundamento da disposição; a vontade dos disponentes legitima seu 

negócio de disposição; a vontade torna-se rapidamente o único fundamento para a 

alienação de um bem imóvel; o poder de dispor não é senão a vontade de modificação 

jurídico-real, reconhecida pela ordem jurídica; em outras palavras, a vontade humana 

configura-se juridicamente por meio do poder de dispor448. 

                                                 
441  H. COING. Europäisches Privatrecht: Älteres Gemeines Recht (1500 bis 1800). München: C. H. Beck, 

1985, p.353-4, v.1; A. BELFIORE. Il problema della tipicità dei diritti reali nel passagio da 
un’economia signorile ad un’economia di mercato: L’esperienza francese. In: Interpretazione e 
dommatica nella teoria dei diritti reali. Milano: Giuffrè, 1979, p.452-3: “daqui o ingresso deles [dos 
direitos feudais] no mercado dos bens e a imersão para eles dos problemas (e das soluções) típicas dos 
direitos patrimoniais”. 

442  V. § 4o, tít. 10, infra. 
443  H. COING. Europäisches Privatrecht: Älteres Gemeines Recht (1500 bis 1800). München: C. H. Beck, 

1985, p.292-3, 348-52, v.1. 
444  A. M. PATAULT. Introduction historique au droit des biens. Paris: PUF, 1989, p.111. 
445  H. HATTENHAUER. Die Entdeckung der Verfügungsmacht: Studien zur Geschichte der 

Grundstücksverfügung im deutschen Recht des Mittelalters. Hamburg: Joachim Heitmann, 1969, p.141; 
cf. tb. A. M. PATAULT. Introduction historique au droit des biens. Paris: PUF, 1989, p.25-6. 

446  A. M. PATAULT. Introduction historique au droit des biens. Paris: PUF, 1989, p.24-5. 
447  Cf. A. M. PATAULT. Introduction historique au droit des biens. Paris: PUF, 1989, p.31-2. 
448  H. HATTENHAUER. Die Entdeckung der Verfügungsmacht: Studien zur Geschichte der 

Grundstücksverfügung im deutschen Recht des Mittelalters. Hamburg: Joachim Heitmann, 1969, p.144; 
cf. tb. D. WILLOWEIT. Dominium und Proprietas: Zur Entwicklung des Eigentumsbegriffs in der 
mittelalterlichen und neuzeitlichen Rechtswissenschaft. In: Historisches Jahrbuch im Auftrag der 
Görres-Gesellschaft 94, 1974, p.147-52, 155. 
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Entretanto, poder de dispor da coisa e duplo domínio estão em insuperável 

contradição. De um lado, o duplo domínio pressupõe relações internas e concerto entre os 

titulares, e, por isso, o ingresso de um novo titular exigirá intervenções de outras pessoas 

além daquelas que decidem alienar e adquirir449. Além de possibilitarem a frustração da 

disposição, essas intervenções não dão espaço para a vontade individual se afirmar450. De 

outro lado, a definição de uma propriedade com fulcro no poder de dispor, porque é ius 

abutendi, pressupõe uma idéia extraordinariamente plena, subordinada formalmente apenas 

às exigências de não lesar direitos alheios e de respeitar a lei. Essa definição não encontra 

eco, assim, nas figuras de duplo domínio, baseadas em uma onipresença de direitos alheios 

que desmentem a afirmada plenitude451. 

 

A doutrina do duplo domínio entra, destarte, em crise. Torna-se um aparato 

tecnológico inadequado para regular o agora mais importante elemento da propriedade, isto 

é, poder de dispor, o qual, já no séc. XVI, é considerado como o conteúdo essencial da 

propriedade, agora percebida como o encontro do licitum com o libitum: “[é] o tributo da 

ordem jurídica à nova antropologia individualista que pretende uma propriedade construída 

sobre o sujeito e para o sujeito, removendo ou contendo ao máximo todo condicionamento 

externo. A propriedade é poder desvinculado de toda funcionalização na relação com a 

coisa; o respeito da coisa como entidade objetiva vital na sua força produtiva não é mais 

um limite à ação dominativa”452. 

 

Uma espécie de esquizofrenia se instala em máximo grau nos juristas do ius 

commune453. Sua metalinguagem, que diagnostica as insuficiências da doutrina do duplo 

domínio e insiste em definir propriedade mediante a categoria do poder de dispor – e, 

portanto, como unidade –, não condiz ora com suas próprias técnicas jurídicas, ora com 

                                                 
449  Cf. H. HATTENHAUER. Die Entdeckung der Verfügungsmacht: Studien zur Geschichte der 

Grundstücksverfügung im deutschen Recht des Mittelalters. Hamburg: Joachim Heitmann, 1969, p.38-
53; H. COING. Europäisches Privatrecht: Älteres Gemeines Recht (1500 bis 1800). München: C. H. 
Beck, 1985, p.348, 358-9, v.1. 

450  Cf. A. M. PATAULT. Introduction historique au droit des biens. Paris: PUF, 1989, p.174-5. 
451  Cf. P. GROSSI. Un paradiso per Pothier: Robert-Joseph Pothier e la proprietà ‘moderna’. In: Il 

dominio e le cose: Percezioni medievali e moderne dei diritti reali. Milano: Giuffrè, 1992, p.423. 
452  P. GROSSI. Un paradiso per Pothier: Robert-Joseph Pothier e la proprietà ‘moderna’. In: Il dominio e 

le cose: Percezioni medievali e moderne dei diritti reali. Milano: Giuffrè, 1992, p.414-5. 
453  Cf. W. WIEGAND. Zur theoretischen Begründung der Bodenmobilisierung in der Rechtswissenschaft: 

Der abstrakte Eigentumsbegriff. In: H. COING, W. WILHELM. Wissenschaft und Kodifikation des 
Privatrechts im 19. Jahrhundert: Die rechtliche und wirtschaftliche Entwicklung des Grundeigentums 
und Grundkredits. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1976, p.129-30, v.3. 
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suas classificações, que levam a uma continuidade histórica das figuras de duplo 

domínio454. Embora obsoletas para organizar a propriedade em conformidade com as novas 

necessidades culturais e econômico-sociais, essas figuras são ainda afirmadas e utilizadas 

até o séc. XIX, em uma forçada solução de compromisso455. 

 

Mesmo nos juristas do direito natural não faltam anfibologias456. Vista, na sua 

estrutura, como a soma de todos os poderes que se pode ter sobre uma coisa, a propriedade 

é tratada como fracionável: cada poder pode ser amputado dessa soma e transmitido 

individualmente. Para C. Wolff, como observa W. WIEGAND, “A propriedade não é 

sempre igual, não é um direito imutável; apenas quando todos os poderes são unificados 

em uma única mão, ela é o todo – dominium plenum; seja amputado um de seus direitos, 

então ela não é o todo – dominium minus plenum”, do qual segue a “subdivisão em 

dominium directum e utile”457. Vista, na sua função, como poder de exclusão, a 

propriedade é tratada como jus proprium: “o direito exclusivo, de obstar o uso da coisa por 

parte de qualquer outra pessoa, é o fundamento para acentuar-se o pensamento de 

exclusividade na definição da propriedade”458. As idéias logicamente se repelem: 

divisibilidade, de um lado, e poder de dispor e exclusividade, de outro, não se coadunam. 

 

Por isso, os modelos do ius commune e do direito natural, identificados pela 

tentativa de uma união entre duplo domínio e poder de dispor, restam mais, especialmente 

no que concernem a esse último, “declaração política sem possibilidade de encontro eficaz 

na experiência jurídica (...). É o vício, oculto e evidente, da civilística pós-medieval até a 

reviravolta violenta dos pandectistas, que removerá dos ombros do jurista um costume 

consciente ou inconscientemente sempre suportado. Até aquele momento, na ciência 

                                                 
454  H. COING. Europäisches Privatrecht: Älteres Gemeines Recht (1500 bis 1800). München: C. H. Beck, 

1985, p.292, v.1. 
455  Cf. D. STRAUCH. Das geteilte Eigentum in Geschichte und Gegenwart. In: G. BAUMGÄRTEL et alii 

(hrsg). Festschrift für Heinz Hübner zum 70. Geburtstag. Berlin: Walter de Gruyter, 1984, p.279. 
456  Cf. W. WIEGAND. Zur theoretischen Begründung der Bodenmobilisierung in der Rechtswissenschaft: 

Der abstrakte Eigentumsbegriff. In: H. COING, W. WILHELM. Wissenschaft und Kodifikation des 
Privatrechts im 19. Jahrhundert: Die rechtliche und wirtschaftliche Entwicklung des Grundeigentums 
und Grundkredits. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1976, p.129-30, 148, n.131, v.3. 

457  Zur theoretischen Begründung der Bodenmobilisierung in der Rechtswissenschaft: Der abstrakte 
Eigentumsbegriff. In: H. COING, W. WILHELM. Wissenschaft und Kodifikation des Privatrechts im 
19. Jahrhundert: Die rechtliche und wirtschaftliche Entwicklung des Grundeigentums und 
Grundkredits. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1976, p.129, v.3. O autor assevera que a 
mesma compreensão é a de C. Thomasius e S. Pufendorf (id., ib.). 

458  W. WIEGAND. Zur theoretischen Begründung der Bodenmobilisierung in der Rechtswissenschaft: der 
abstrakte Eigentumsbegriff. In: H. COING, W. WILHELM. Wissenschaft und Kodifikation des 
Privatrechts im 19. Jahrhundert. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1976, p.128, v.3. 
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jurídica, continua o pós-medieval, e o moderno se limita a germes, intenções, presságios 

esparsos, muito mais do que edificações novas”459. Basta lembrar, nesse sentido, a 

consagração do duplo domínio em pleno séc. XIX, pelo § 357 ABGB: “[o] direito sobre a 

substância da coisa reunido em uma só pessoa com o direito sobre as utilidades é 

propriedade plena e indivisa. Se a uma pessoa vier atribuído somente um direito sobre a 

substância da coisa e a outra pessoa o direito exclusivo sobre as utilidades dessa mesma 

coisa, o direito da propriedade se considera dividido e não pleno, seja para um como para 

outro. O primeiro se chama proprietário direto, o segundo, proprietário útil”460-461. 

 

O Antigo Regime é, enfim, um período de colapso para a propriedade como 

instituição fundiária e como noção político-jurídica, e a razão disso é a luta – cujo êxito 

ainda não está decidido – entre o velho e o novo, entre fatos e idéias contrastantes que se 

mesclam e se absorvem; entre domínio e ius in re aliena, entre poder de dispor e duplo 

domínio, as contradições não faltam na scientia iuris que, a partir do séc. XVI, reflete 

                                                 
459  P. GROSSI. Un paradiso per Pothier: Robert-Joseph Pothier e la proprietà ‘moderna’. In: Il dominio e 

le cose: Percezioni medievali e moderne dei diritti reali. Milano: Giuffrè, 1992, p.423. Acrescenta o 
autor, mais uma vez: “[a] oposição lógica entre propriedade e direitos reais limitados, que é o traço 
distintivo da propriedade moderna, aqui é ainda um porvir” (id., p.427). 

460  Antes, o Preuβisches Allgemeines Landrecht, de 1794, seguia mais de perto a chamada doutrina de 
Struve, a qual diferenciava Proprietät e Eigentum: “§ 1: Proprietário [Eigenthümer] é quem tem o poder 
de dispor da substância da coisa, com exclusão de todos os outros, por poder próprio, mediante si 
mesmo ou terceiros; § 10: O direito de dispor da substância da coisa é chamado propriedade 
[Proprietät]; § 16: A propriedade [Eigenthum] de uma coisa é dividida, quando os diferentes direitos 
abaixo definidos pertencerem a pessoas diferentes; § 19: Quem tem apenas a propriedade [Proprietät] 
sem o direito de usar e fruir é chamado proprietário [Eigner]; § 20: A quem é co-proprietário [Miteigner 
der Proprietät] e tem, ao mesmo tempo, o direito de usar e fruir é atribuído uma propriedade útil 
[nutzbares Eigenthum] da coisa” (título 8, 1ª parte); cf. D. STRAUCH. Das geteilte Eigentum in 
Geschichte und Gegenwart. In: G. BAUMGÄRTEL et alii (hrsg). Festschrift für Heinz Hübner zum 70. 
Geburtstag. Berlin: Walter de Gruyter, 1984, p.279; W. WIEGAND. Zur theoretischen Begründung der 
Bodenmobilisierung in der Rechtswissenschaft: Der abstrakte Eigentumsbegriff. In: H. COING, W. 
WILHELM. Wissenschaft und Kodifikation des Privatrechts im 19. Jahrhundert. Frankfurt am Main: 
Vittorio Klostermann, 1976, p.131-4, v.3. 

461  A influência da pandectística na Áustria, além de correntes políticas e econômicas liberais, implicou 
uma luta contra a propriedade dividida. O texto do ABGB é, desde a metade do séc. XIX, dificilmente 
aplicado, de modo que se observa um interessante desenvolvimento da dogmática austríaca do direito 
civil, a qual caminha de uma escola exegético-sistemática a uma pandectística, ou de uma ciência de um 
Partikularrecht a uma ciência gesamtdeutsche do direito civil. Cf. W. OGRIS. Die Wissenschaft des 
gemeinen römischen Rechts und das österreichische Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch. In: H. 
COING, W. WILHELM. Wissenschaft und Kodifikation des Privatrechts im 19. Jahrhundert. Frankfurt 
am Main: Vittorio Klostermann, 1974, p.153-72, v.1; cf. tb. W. WIEGAND. Zur theoretischen 
Begründung der Bodenmobilisierung in der Rechtswissenschaft: Der abstrakte Eigentumsbegriff. In: H. 
COING, W. WILHELM. Wissenschaft und Kodifikation des Privatrechts im 19. Jahrhundert. Frankfurt 
am Main: Vittorio Klostermann, 1976, p.150-2, v.3. 
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sobre a propriedade: “não procuremos encontrar coerência, onde coerência não há, onde 

talvez não se possa ter”462. 

 

10.  A morte política da doutrina do duplo domínio: os fisiocratas e o Code Civil 

 

A contradição entre as figuras concretas de duplo domínio e o conceito de 

propriedade definido em função da categoria do poder de dispor é um dos vários aspectos 

daquela luta entre uma ordem político-jurídica descentralizada contra a concentração de 

poderes pelo rei, que se trava no Antigo Regime. A centralização política e a afirmação dos 

estados nacionais passam, em matéria de propriedade fundiária, pela vitória de um dos 

figurantes do duplo domínio, um dos proprietários simultâneos: ou o titular do dominium 

directum ou o titular do dominium utile levará o “troféu” do poder de dispor, vendo a 

propriedade se consolidar, em sua esfera jurídica, como conceito dotado de exclusividade, 

absolutidade, unidade e abstratividade, em uma palavra, totalidade463. Trata-se de um 

processo de “alodialização” dos bens imóveis, isto é, de extermínio dos direitos feudais, 

sob a perspectiva política, e de unificação das propriedades em torno de uma só e 

incindível estrutura, sob a perspectiva jurídica. Esse processo teve início já no Antigo 

Regime464, com a perda das funções políticas das concessões feudo-senhoriais, e pode ser 

representado como uma força centrífuga, que tende a expelir um dos dôminos da relação de 

assenhoreamento ou, em outros termos, a impor um caráter cada vez menos real e mais 

obrigacional à posição de um dos dôminos465. 

 

É bastante provável que o enveredamento por um ou outro titular tenha relação 

com quanto mais acentuado – mais típico, por assim dizer – tenha sido o feudalismo na 

região de localização do bem imóvel466. O rei tenderá a se coordenar com uma das classes, 

seja a dos concedentes, seja a dos concessionários. Enquanto na Alemanha os Junker, 

                                                 
462  P. GROSSI. Un paradiso per Pothier: Robert-Joseph Pothier e la proprietà ‘moderna’. In: Il dominio e 

le cose: Percezioni medievali e moderne dei diritti reali. Milano: Giuffrè, 1992, p.411-2. 
463  V. § 4o, tít. 11, infra. 
464  H. COING. Europäisches Privatrecht: Älteres Gemeines Recht (1500 bis 1800). München: C. H. Beck, 

1985, p.354, v.1. 
465  Cf. A. BELFIORE. Il problema della tipicità dei diritti reali nel passagio da un’economia signorile ad 

un’economia di mercato: L’esperienza francese. In: Interpretazione e dommatica nella teoria dei diritti 
reali. Milano: Giuffrè, 1979, p.454-8. 

466  Sobre a diferença entre os feudalismos francês e alemão – esse último “muito menos profundamente e 
menos uniformemente ‘feudalizado’ e ‘senhorializado’” – cf. M. BLOCH. La société féodale: Les 
classes et le gouvernement des hommes. Paris: Albin Michel, 1949, p.216-27, v.2. 
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titulares do dominium directum467, levarão a palma468, na França, diz P. GROSSI, “[o] 

processo é o irreversível movimento histórico a favor do dominus utilis, o itinerário da 

lenta, mas crescente e sempre menos discutida identificação nele do proprietário em linha 

de fato e de direito”, principalmente depois que a praxis havia concentrado em suas mãos 

inclusive a substância da pertinência da coisa469. 

 

Com efeito, desde o séc. XVI, o pensamento jurídico francês considera o titular 

do dominium utile como um “autêntico” (único) proprietário da coisa470. Não, porém, sem 

resistências. Se a propriedade é, aqui, indesviável da noção de domínio útil, crescido 

paulatinamente em intensidade econômica e prestígio social a ponto de reduzir o domínio 

direto a circunstâncias de sempre menor relevo, nunca crescera a tal ponto de expelir a 

posição jurídica do suzerain da situação de pertinência, a fazer dela algo estranho à noção 

de domaine471. Cada vez menos proprietário da coisa e mais só “proprietário” de seus 

direitos de caça e de seus direitos patrimoniais, essa troca de posições entre suserano e 

vassalo é pano de fundo para conflitos permanentes durante o Antigo Regime: o aparato 

impositivo do primeiro, titular do dominium directum, estrategicamente enfraquecido pelas 

forças de centralização político-jurídica, tentava, a todo custo, reorganizar-se, mediante 

exigências de fortalecimento dos gravames sobre a terra e de um rigor maior no 

cumprimento dos remanescentes deveres feudais472. Era a perene tentativa de 

recrudescimento da propriedade dos suseranos, e sobre isso não pára de se manifestar Luis 

                                                 
467  Cf. H. COING. Europäisches Privatrecht: Älteres Gemeines Recht (1500 bis 1800). München: C. H. 

Beck, 1985, p.293, v.1. 
468  Sobre o “capitalismo junker” – cujas relações com o movimento codificador na Alemanha e com o 

debate entre germanistas e pandectistas são tão pouco estudadas – cf. K. SCHOER. Origins of Junker 
Capitalism in Germany. In: Social Scientist 5, 1976, p.33-46. 

469  Un paradiso per Pothier: Robert-Joseph Pothier e la proprietà ‘moderna’. In: Il dominio e le cose: 
Percezioni medievali e moderne dei diritti reali. Milano: Giuffrè, 1992, p.405; cf. tb. A. M. PATAULT. 
Introduction historique au droit des biens. Paris: PUF, 1989, p.162-3; A. BELFIORE. Il problema della 
tipicità dei diritti reali nel passagio da un’economia signorile ad un’economia di mercato: L’esperienza 
francese. In: Interpretazione e dommatica nella teoria dei diritti reali. Milano: Giuffrè, 1979, p.455. 

470  P. GROSSI atribui a Dumolin essa concepção, que será seguida posteriormente inclusive por Pothier 
(Un paradiso per Pothier: Robert-Joseph Pothier e la proprietà ‘moderna’. In: Il dominio e le cose: 
Percezioni medievali e moderne dei diritti reali. Milano: Giuffrè, 1992, p.400-1). Em sentido contrário, 
H. COING, para quem essa inversão acontece apenas no séc. XVIII (Europäisches Privatrecht: Älteres 
Gemeines Recht (1500 bis 1800). München: C. H. Beck, 1985, p.293, v.1). Cf. tb. A. M. PATAULT. 
Introduction historique au droit des biens. Paris: PUF, 1989, p.162-3. 

471  P. GROSSI. Un paradiso per Pothier: Robert-Joseph Pothier e la proprietà ‘moderna’. In: Il dominio e 
le cose: Percezioni medievali e moderne dei diritti reali. Milano: Giuffrè, 1992, p.409-10. 

472  P. GROSSI. Un paradiso per Pothier: Robert-Joseph Pothier e la proprietà ‘moderna’. In: Il dominio e 
le cose: Percezioni medievali e moderne dei diritti reali. Milano: Giuffrè, 1992, p.402, 411; A. 
BELFIORE. Il problema della tipicità dei diritti reali nel passagio da un’economia signorile ad 
un’economia di mercato: L’esperienza francese. In: Interpretazione e dommatica nella teoria dei diritti 
reali. Milano: Giuffrè, 1979, p.450; A. M. PATAULT. Introduction historique au droit des biens. Paris: 
PUF, 1989, p.162-3. 
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XVI durante todo o período pré-revolucionário dos Estados Gerais, sem que percebesse ser 

tarde de mais para retroceder ou mesmo frear um processo que os reis anteriores 

impulsionaram473. 

 

O passo ulterior e decisivo para a consolidação da propriedade dos titulares do 

dominium utile virá na noite de 4 de agosto de 1789, mediante o decreto de abolição do 

sistema feudal, completado uma semana depois: “art. 1: A Assembléia Nacional, aqui 

constituída, abole completamente o sistema feudal. Ela decreta que, entre os direitos e 

deveres existentes, tanto os de fief como os de censives, todos aqueles constitutivos ou 

representantes de servidão real ou pessoal estão abolidos sem indenização”474. O Code 

Rural de 1791 declarava, no mesmo sentido, “Le territoire de France, dans tout son 

étendu, est libre comme les personnes, qui l’habitent”. A terra é, enfim, liberada dos 

direitos feudais e “as últimas relíquias do sistema feudal – ainda abrangentes e mais 

pesadas do que se possa crer – serão dissipadas em breve tempo”475. 

 

Assim, as aspirações plurisseculares dos concessionários476 começarão a ser 

satisfeitas, não porque se tornaram proprietários – proprietários eles já eram havia muito 

tempo – mas porque finalmente consolidara-se um novo regime para a sua propriedade477. 

                                                 
473  Cf. P. GROSSI. Un paradiso per Pothier: Robert-Joseph Pothier e la proprietà ‘moderna’. In: Il 

dominio e le cose: Percezioni medievali e moderne dei diritti reali. Milano: Giuffrè, 1992, p.405; A. M. 
PATAULT. Introduction historique au droit des biens. Paris: PUF, 1989, p.162-3. 

474  Cf. J. H. ROBINSON (org.). Readings in European History. Boston: Ginn, 1906, p.404-409, v.2. 
475  P. GROSSI. Un paradiso per Pothier: Robert-Joseph Pothier e la proprietà ‘moderna’. In: Il dominio e 

le cose: Percezioni medievali e moderne dei diritti reali. Milano: Giuffrè, 1992, p.401-2; cf. tb. A. 
BELFIORE. Il problema della tipicità dei diritti reali nel passagio da un’economia signorile ad 
un’economia di mercato: L’esperienza francese. In: Interpretazione e dommatica nella teoria dei diritti 
reali. Milano: Giuffrè, 1979, p.448; K. KROESCHELL. Zur Lehre vom „germanischen“ 
Eigentumsbegriff. In: K. KROESCHELL et alii (hrsg.). Rechtshistorische Studien: Hans Thieme zum 
70. Geburtstag. Köln: Böhlau, 1977, p.44-6. 

476  Cf. a crítica de H. HATTENHAUER sobre o “processo de libertação dos agricultores” (Über vereintes 
und entzweites Eigentum. In: J. F. BAUR. Das Eigentum. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1989, 
p.83, 99). Para o autor, a expressão “libertação dos agricultores” é falaciosa. Se é certo que se criou uma 
propriedade unificada nas mãos dos agricultores, sobre as terras que cultivavam, o efeito disso foi a 
abolição de um sistema centenário de dependência recíproca, no qual o senhor feudal suportava os 
custos do seguro social e político. E a relação pessoal entre senhor e agricultor tinha natureza real: quem 
quer que se posicionasse como senhor teria deveres para com o agricultor. A definição de um novo 
conceito de propriedade e sua eficacização no campo da propriedade fundiária, voltada à economia 
agro-pastoril, revolucionou a ordem jurídica comunitária em todas as suas correspondências: se, em um 
primeiro momento, os agricultores tornaram-se proprietários, viram-se, posteriormente, socialmente 
desamparados; causa e conseqüência dos processos de êxodo rural e monopolização da atividade agro-
pastoril. 

477  A. M. PATAULT. Introduction historique au droit des biens. Paris: PUF, 1989, p.172: “As leis 
revolucionárias contra a feudalidade e contra os arrendamentos de longo prazo consagram a idéia de um 
único proprietário sobre o mesmo bem imóvel. Elas consagram ao mesmo tempo, com outros textos, o 
princípio já afirmado e reclamado desde longa data pela doutrina, mas ainda jamais aplicado na 
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Como diz P. GROSSI, não errado, mas unilateral se revela o diagnóstico, “tantas vezes 

admirado e combatido”, de H. A. TAINE, segundo o qual “a revolução é, por essência, 

uma transferência de propriedade”478: “certamente, transferência houve, e relevantíssima – 

basta pensar na titularidade dos bens eclesiásticos. Mas, na consciência dos seus 

protagonistas, a Revolução era, sobretudo, transformação na qualidade jurídica dos 

bens”479, quer dizer, transformação no regime da organização fundiária: estabeleciam-se as 

bases políticas para que todos os bens imóveis se consolidassem como alódios480, para que 

o titular do dominium directum fosse, de uma vez por todas, excluído das relações de 

assenhoreamento481 e, por fim, para que todas as posições jurídicas sobre esses bens 

imóveis se definissem, na esfera dos titulares do dominium utile, como um único “direito 

de fruir e dispor das coisas da maneira a mais absoluta”, segundo as consagrantes palavras 

do art. 544 Code Civil. 

 

Na esteira das leis revolucionárias, o legislador napoleônico não se limitou, 

todavia, a manter os decretos de extermínio das últimas rebarbas do duplo domínio482. Um 

passo além foi dado, mas sem que o pensamento jurídico posterior estivesse preparado para 

assimilar todas as implicações de um novo direito patrimonial privado, de uma nova ordem 

jurídica de circulação econômica, que ficou em estado latente, à espera de tecnologia 

adequada para a expansão de todas as suas potencialidades. O texto legal não fora 

convertido, imediatamente, em norma jurídica, ou, em outras palavras, o conceito político 

                                                                                                                                                    
realidade, da liberdade de disposição da terra sob os seus dois aspectos, liberdade de utilização e 
liberdade de circulação dos bens imóveis. A propriedade imobiliária, transformada em exclusiva, deixa 
de ser o cimento material de uma sociedade estamental para se tornar o fundamento da liberdade do 
indivíduo”. 

478  Les origines de la France contemporaine: La révolution. Paris: Hachette, 1878, p.386, v.1. 
479  P. GROSSI. Un paradiso per Pothier: Robert-Joseph Pothier e la proprietà ‘moderna’. In: Il dominio e 

le cose: Percezioni medievali e moderne dei diritti reali. Milano: Giuffrè, 1992, p.402 (sem grifos no 
original). 

480  P. GROSSI. Un paradiso per Pothier: Robert-Joseph Pothier e la proprietà ‘moderna’. In: Il dominio e 
le cose: Percezioni medievali e moderne dei diritti reali. Milano: Giuffrè, 1992, p.421. 

481  Cf. A. M. PATAULT, quem aponta a lei de 17 de julho de 1793 como aquela que, finalmente, abole 
todos os direitos feudais, sem indenização: as leis anteriors distinguiam entre “direitos pura e 
simplesmente suprimidos, sem indenização” e “direitos declarados somente resgatáveis, mediante 
indenização”; “na perspectiva jurídica das propriedades simultâneas, essa distinção repousa sobre a 
idéia de que certos direitos, qualificados direitos fundiários, representam a parte de fruição que o senhor 
havia reservado sobre a terra concedida. Essa parte é uma propriedade de igual natureza jurídica que a 
propriedade útil, ela não pode desaparecer senão por indenização. Ao contrário, são abolidos sem 
indenização as prerrogativas impostas pelo senhor a título de mero poder, notadamente a servidão, real 
ou pessoal. Feudalidade contratante e feudalidade dominante, no dizer da doutrina” (Introduction 
historique au droit des biens. Paris: PUF, 1989, p.163-5). 

482  Cf. A. BELFIORE. Il problema della tipicità dei diritti reali nel passagio da un’economia signorile ad 
un’economia di mercato: L’esperienza francese. In: Interpretazione e dommatica nella teoria dei diritti 
reali. Milano: Giuffrè, 1979, p.458-61. 
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de propriedade não era, simultaneamente, um conceito jurídico de propriedade: em toda a 

Europa, “a doutrina jurídica do sec. XIX” – diz P. GROSSI – “demonstra não ter nem a 

capacidade nem a possibilidade para estruturar um modelo jurídico perfeitamente 

correspondente com aquele filosófico-político, para esclarecer e fixar em termos de direito 

o problema propriedade, assim como estava claro e fixado nos programas político-lógicos 

e sociológicos; demonstra estar impregnada daquele complexo relevantíssimo de escolhas 

que, tratando-se da relação entre homem e bem, a experiência medieval tinha efetuado”483. 

 

Aquele passo além está representado no art. 543 Code Civil484, o qual, 

mediante a previsão de um numerus clausus dos direitos reais que só veio a se positivar 

cerca de cem anos depois485, tinha um papel central na regulação da propriedade486 e, 

sobretudo, do poder de dispor. O legislador napoleônico percebeu487, de alguma forma, o 

potencial autodestrutivo desse último, decorrente do que pode perfeitamente ser 

denominado paradoxo do poder de dispor488: é uma categoria que permite, a um só tempo, 

tanto a colocação das posições jurídicas subjetivas patrimoniais em circulação econômica 

livre – isto é, autodeterminada pelos seus respectivos titulares – quanto a obstaculização 

dessa mesma circulação econômica livre, por virtualmente prejudicar a totalidade das 

mesmas posições jurídicas. 

 

Essa percepção se deve provavelmente aos fisiocratas489, que tiveram muito 

mais influência na elaboração do Code Civil do que os incipientes liberais. Ao debruçarem-

                                                 
483  Tradizioni e modelli nella sistemazione post-unitaria della proprietà. In: Il dominio e le cose: 

Percezioni medievali e moderne dei diritti reali. Milano: Giuffrè, 1992, p.449. 
484  Um de seus pais é expresso: “les seules modifications dont les propriétés soient susceptibles dans notre 

organisation politique et sociale...” (J. B. TREILHARD. Recueil complet des travaux préparatoires du 
Code Civil. Paris: Videcoq, 1836, p.33, v.11). 

485  Cf. A. M. PATAULT. Introduction historique au droit des biens. Paris: PUF, 1989, p.250-2, 
especialmente p.252: “A incerteza em torno do direito real, que ameaçava o exclusivismo e sem dúvida 
mantida pela memória ainda próxima da abundância consuetudinária de senhorias reais, termina ao final 
do séc. XIX. A doutrina admite, então, que os únicos direitos reais são aqueles enumerados pela lei: 
propriedade exclusiva, usufruto, servidão, aos quais se ajuntará a enfiteuse (direitos reais principais 
[sic]) e que não se pode ter outros direitos reais senão aqueles estabelecidos pelos textos: ‘tudo o que 
toca à propriedade e aos seus desmembramentos é de ordem pública e não pode ser modificado por 
convenção’ (Chauveau)”. 

486  Cf. A. BELFIORE. Il problema della tipicità dei diritti reali nel passagio da un’economia signorile ad 
un’economia di mercato: L’esperienza francese. In: Interpretazione e dommatica nella teoria dei diritti 
reali. Milano: Giuffrè, 1979, p.458-61. 

487  Em dúvida, A. BELFIORE. Il problema della tipicità dei diritti reali nel passagio da un’economia 
signorile ad un’economia di mercato: L’esperienza francese. In: Interpretazione e dommatica nella 
teoria dei diritti reali. Milano: Giuffrè, 1979, p.460. 

488  V. §§ 5º, 6º e 9º, infra. 
489  Cf. A. J. ARNAUD. Les origines doctrinales du Code Civil français. Paris: LGDJ, 1969, p.174-7. 
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se sobre as crises de abastecimento que identificam a história da França pré-revolucionária, 

Quesnay, Le Mercier de la Rivière, Dupont de Nemours, Baudeau, Turgot propuseram 

desenhos institucionais voltados ao estímulo da produção com base no território 

nacional490. Esse estímulo decorreria do relacionamento “natural” entre as classes de 

agentes econômicos, e, para tanto, a regulação desse relacionamento caberia ao príncipe da 

liberdade das convenções, isto é, o contrato (laissez passer les marchandises). Mas o 

contrato pressupunha “remoção dos obstáculos jurídicos” entre as classes de agentes 

econômicos, isto é, os diversos direitos feudais, que permitiam indesejadas infiltrações das 

classes produtiva e estéril na classe proprietária (laissez faire les hommes)491. Daí a 

necessidade de dar uma definição dessa última classe rigorosamente apartada das outras 

classes de agentes econômicos492; no relacionamento entre as classes, admitir-se-iam 

apenas contratos (obrigacionais) e, no máximo, gravames reais em número limitado e 

necessariamente temporários, portanto previamente regulados: “[d]o ponto de vista 

objetivo, os fisiocratas deram uma das mais relevantes contribuições à formação das idéias 

que, especialmente em tema de propriedade – como direito abstrato e elástico – e de 

contrato – como livre encontro de vontades de conteúdo econômico em geral –, foram 

utilizadas na formação do código civil da burguesia, o Code Napoléon”493. 

 

Apesar da força literal do art. 543 Code Civil, a Escola da Exegese fez tábula 

rasa dessa “potencialidade liberal” do mesmo código. Pelo menos em matéria de 

propriedade e direitos reais, pode-se afirmar que seus métodos de aderência reverencial ao 

direito legislado não encontram grande aplicação. Com efeito, seus mais ilustres 

representantes apresentam “uma tendência a se trabalhar extra Codicem ou ao menos entre 

as linhas do Código”494. Mais do que isso, a Escola da Exegese mantém, em matéria de 

                                                 
490  Cf. G. TARELLO. Storia della cultura giuridica moderna: Assolutismo e codificazione del diritto. 

Bologna: il Mulino, 1976, p.356-67. 
491  Cf. A. J. ARNAUD. Les origines doctrinales du Code Civil français. Paris: LGDJ, 1969, p.6-7. 
492  “Se a instauração de um modo de produção capitalista requeria a redução do quadro das condições de 

produção, cuja possibilidade de assenhoreamento exclusivo era reconhecida a certos sujeitos, uma 
renovada reconstrução do sistema dos direitos subjetivos não podia, então, não implicar a reformulação 
do âmbito de aplicação da disciplina do direito real” (A. BELFIORE. Il problema della tipicità dei 
diritti reali nel passagio da un’economia signorile ad un’economia di mercato: L’esperienza francese. 
In: Interpretazione e dommatica nella teoria dei diritti reali. Milano: Giuffrè, 1979, p.458). 

493  G. TARELLO. Storia della cultura giuridica moderna: Assolutismo e codificazione del diritto. 
Bologna: il Mulino, 1976, p.357. 

494  P. GROSSI. Tradizioni e modelli nella sistemazione post-unitaria della proprietà. In: Il dominio e le 
cose: Percezioni medievali e moderne dei diritti reali. Milano: Giuffrè, 1992, p.535; cf. tb. A. 
BELFIORE. Il problema della tipicità dei diritti reali nel passagio da un’economia signorile ad 
un’economia di mercato: L’esperienza francese. In: Interpretazione e dommatica nella teoria dei diritti 
reali. Milano: Giuffrè, 1979, p.465: “isso parece em nítido contraste com aquilo que os mesmo juristas 
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propriedade e direitos reais, o discurso do séc. XVIII, justapondo soluções codificadas com 

soluções doutrinais, especialmente as de R. J. Pothier495. O problema é, então, como inserir 

a noção de “démembrement de la propriété”, presente nessas últimas, no interior de um 

desenho do instituto da propriedade que parece repeli-la. A resposta é simples, resolve-se e 

exaure-se pelo univalente argumento da plenitude dos poderes do dominus: se, pelo art. 

544 Code Civil, o proprietário poderia dispor da coisa da maneira a mais absoluta496, não 

poderia não ingressar entre os poderes a ele conferidos também aquele de transmitir a 

outros a propriedade, com alienação total ou parcial497; “não pode não ingressar na 

plenitudo potestatis também aquele poder de desmembrar o unum dominium”498. 

 

Dessa maneira, a própria totalidade da propriedade que se afirmava contra a 

remanescência dos direitos feudais serviu para a perpetuação de boas espécies desses 

últimos: o famoso aresto Caquelard499, de 13 de fevereiro de 1834, reconhecia a 

                                                                                                                                                    
diziam do próprio modo de interpretar a lei e com aquilo que usualmente se ensina sobre a Escola da 
Exegese”. 

495  P. GROSSI. Tradizioni e modelli nella sistemazione post-unitaria della proprietà. In: Il dominio e le 
cose: Percezioni medievali e moderne dei diritti reali. Milano: Giuffrè, 1992, p.460-3. P. GROSSI 
acrescenta que a idéia de que propriedade como noção que se liga a cada utilidade apresentada pela 
coisa permanece nos civilistas do séc. XIX: “o direito de propriedade, que compreende os direitos de 
usar, fruir e dispor, não é sic et simpliciter o direito de propriedade, mas sim um direito de propriedade 
que sempre vem acompanhado de uma qualificação. Frequentemente se dirá propriedade perfeita, plena, 
completa” (id., p.526-7); “[a] dialética entre propriedade e direito de propriedade complica-se e articula-
se ulteriormente na dialética entre propriedade imperfeita e perfeita, menos plena e mais plena, 
incompleta e completa. Propriedade é também cada um dos poderes inerentes ao direito de propriedade” 
(id., p.527). Além disso, “chegar, por parte dos juristas, à conclusão de que uma servidão predial, um 
usufruto, um uso, uma habitação, uma enfiteuse, e assim por diante, são, como conceitos jurídicos, 
frações da propriedade, significa afirmar a própria consciência de que a fronteira que separa propriedade 
e direitos reais limitados é um fornteira não qualitativa mas somente quantitativa; que a propriedade é, 
enfim, somente um direito real mais extenso, mais completo, o mais rico da gama de atributos 
dominativos. Da propriedade ao direito real não há um salto de plano, mas uma contínua passagem 
como entre duas realidades qualitativamente homogêneas” (id., p.530-1). 

496  Cf. A. J. ARNAUD. Les origines doctrinales du Code Civil français. Paris: LGDJ, 1969, p.189-95. 
497  Expoentes dessa doutrina são: C. B. M. TOULLIER. Le droit civil français suivant l’ordre du Code. 3. 

ed. Bruxelles: Stapleaux, 1820, p.52, v.3; R. T. TROPLONG. Le droit civil expliqué suivant l’ordre des 
articles du Code: De l’échange et du louage. Paris: Charles Hingray, 1840, p.77-112, v.1; J. B. V. 
PROUDHON. Traité des droits d’usufruit, d’usage, d’habitation et de superficie. Bruxelles: H. Tarlier, 
1833, p.6, 9, 18, 145-6, 347-8, v. 1; C. DEMOLOMBE. Cours de Code Napoléon: Traité de la 
distinction des biens. Paris: A. Lahure, 1881, p.426, v.9; F. LAURENT. Principes de droit civil 
français. 3. ed. Bruxelles: Bruylant-Christophe, 1878, p.134-5, v.6; hesitantes, C. AUBRY, C. RAU. 
Cours de droit civil français d’après la methode de Zachariae. 6. ed. Paris: Marchal et Billard, 1935, 
p.611-28, v.2; G. BAUDRY-LACANTINERIE, M. CHAVEAU. Traité théorique et pratique de droit 
civil: Des biens. 3. ed. Paris: Sirey, 1905, p.147-8, v.3. 

498  P. GROSSI. Tradizioni e modelli nella sistemazione post-unitaria della proprietà. In: Il dominio e le 
cose: Percezioni medievali e moderne dei diritti reali. Milano: Giuffrè, 1992, p.464. 

499  Cf. J. CARBONNIER. Droit civil: Les biens. Les obligations. Paris: PUF, 2004, p.1588-9, v.2: “a 
vontade privada pode criar novos tipos de direito real? No início do séc. XIX, a crença de um 
renascimento dos direitos feudais, abolidos pela Revolução e pelo Code Civil, poderia inclinar os 
espíritos à negativa. Contudo, em um aresto que foi famoso, o aresto Caquelard (...), a afirmativa foi 
consagrada: ‘nem os arts. 544, 546 e 552, nem nenhuma outra lei excluem as diversas modificações e 
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possibilidade de se decompor contratualmente a propriedade, constituindo-se, inclusive, o 

direito real de enfiteuse, embora esse último não estivesse previsto no Code Civil500; 

ademais, emprestava caráter real a uma série de posições jurídicas, comprometendo o 

exercício do poder de dispor dos titulares subseqüentes e, por conseguinte, a concepção 

exclusivista da propriedade501. 

 

Em outros termos, a propriedade passava de uma marcante tipicidade, tão 

marcante que se exauria em uma unidade legal, para uma nítida atipicidade. A admissão de 

uma autonomia geral dos agentes privados502 na constituição de direitos reais e, portanto, 

de um numerus non clausus desses últimos, deslocava a competência para definir 

propriedade da lei para os contratos, reafirmando, assim, um conceito concreto de 

propriedade503. Então incapaz de identificar e de operar com um regime de numerus 

clausus dos direitos reais, a Escola da Exegese abria caminho para que o duplo domínio 

morresse num dia e renascesse no outro, de tal maneira que a propriedade desfocava-se não 

só do modelo metajurídico, mas também daquele jurídico-legal. Em continuidade àquele 

outro momento de esquizofrenia das doutrinas da propriedade e dos direitos reais no 

Antigo Regime, mantinha-se a ampla descontinuidade entre o plano das idéias e o plano da 

experiência jurídica. Não sem prestidigitação, os valores do Code Civil eram traídos, de 

modo que “o terreno histórico da primeira metade do séc. XIX e de boa parte da segunda é, 

em quase toda a Europa, um espaço singular de transição e, como tal, pleno de 

contradições, incoerências, misoneísmos, expressos ou não, mas extraordinariamente 

eficazes na sua capacidade de resistência”504. 

 

                                                                                                                                                    
decomposições de que o direito ordinário de propriedade é suscetível’. A base foi menos a liberdade de 
contratar (art. 1134) do que a liberdade de dispor (art. 544)” (grifos no original). 

500  A Lei de 25 de junho de 1902 positiva legalmente o direito real de enfiteuse na França, acrescentando 
que se trata de “um simples direito sobre coisa alheia, e não uma propriedade útil”, cf. A. M. 
PATAULT. Introduction historique au droit des biens. Paris: PUF, 1989, p.249. 

501  Cf. A. M. PATAULT. Introduction historique au droit des biens. Paris: PUF, 1989, p.250-2. 
502  Como acentua S. RODOTÀ, isso também revela como a noção de propriedade ainda mantinha um 

sentido amplíssimo e indiferenciado, compreendendo todos os direitos subjetivos – às vezes também os 
extrapatrimoniais: “o direito de propriedade não é a disciplina de um instituto jurídico entre outros, ele é 
a legislação civil. A propriedade é, portanto, a medida de cada situação do agente privado: toma-a o 
legislador para a definição de toda relação ulterior” (Il terribile diritto: Studi sulla proprietà privata. 2. 
ed. Bologna: il Mulino, 1990, p.102-3). Portanto, propriedade é, então, ademais, garantia de autonomia 
contratual. 

503  Cf. P. GROSSI. Tradizioni e modelli nella sistemazione post-unitaria della proprietà. In: Il dominio e le 
cose: Percezioni medievali e moderne dei diritti reali. Milano: Giuffrè, 1992, p.534. 

504  P. GROSSI. Tradizioni e modelli nella sistemazione post-unitaria della proprietà. In: Il dominio e le 
cose: Percezioni medievali e moderne dei diritti reali. Milano: Giuffrè, 1992, p.440-1. Não seria demais 
lembrar que essas resistências revelam-se, outrossim, no plano político, com a Restauração. 



Numerus clausus dos direitos reais e autonomia nos contratos de disposição 
 

 129 

Em matéria de propriedade e direitos reais, a Escola da Exegese relegou ao 

Code Civil a qualidade de simples apoteose da afirmação de um conceito político de 

propriedade. Embora livre de quaisquer embaraços provocados pelas forças 

consuetudinárias e implicações práticas, ainda presentes no pensamento jurídico pré-

revolucionário, essa afirmação política não encontrava modelos técnico-jurídicos para a 

sua operação jurídica; era desenvolvimento científico sem tecnologia adequada. Essa tarefa 

estava por fazer. Depois dos glosadores, a humanidade não havia conhecido ainda a 

“terceira época de ouro” do pensamento jurídico ocidental505. A civilística era, ainda, uma 

“paleocivilística”: apenas com os pandectistas haverá uma reflexão tecnológica que 

traduziu em termos de operação jurídica o modelo cultural do “individualismo 

proprietário”506. Propriedade será, aqui, uma totalidade que não equivale à soma de 

situações, mas a uma síntese abstrata dessas situações – e, como tal, incindível –, que 

encontra, para se estabelecer, uma série de garantias institucionais, entre elas a do numerus 

clausus dos direitos reais. 

 

11.  A morte jurídica da doutrina do duplo domínio: o conceito abstrato de 

propriedade 

 

O surgimento da pandectística é concomitante ao decreto da morte jurídica da 

doutrina do duplo domínio. O algoz é ninguém menos que A. F. J. THIBAUT, em um 

opúsculo de 1801, no qual expressa: “só um dos dois [dôminos] é o verdadeiro 

proprietário!”507. A importância histórica desse opúsculo não se constitui pelo valor de sua 

análise ou pelo acerto na polêmica contra os juristas do ius commune, mas sim pelo fato de 

que os juristas a ele contemporâneos e as gerações vindouras tomá-lo-iam como a grande 

referência e abraçariam as idéias de que só há uma verdadeira propriedade, a qual se 

encontra nas fontes romanas; de que só há uma propriedade possível sobre cada coisa; de 

que propriedade e propriedade se excluem; de que a transmissão de algum dos direitos que 

a compõem não constitui nada além de um ius in re aliena, ou melhor, de um direito real 

                                                 
505  Cf. F. WIEACKER. Privatrechtgeschichte der Neuzeit: Unter besonderer Berücksichtigung der 

deutschen Entwicklung. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1952, p.9-25. 
506  P. GROSSI. Tradizioni e modelli nella sistemazione post-unitaria della proprietà. In: Il dominio e le 

cose: Percezioni medievali e moderne dei diritti reali. Milano: Giuffrè, 1992, p.551, quem utiliza o 
conceito de “possessive individualism”, de C. H. Macpherson. 

507  Über dominium directum und utile. In: Versuche über einzelne Theile der Theorie des Rechts. Jena: 
Johann Michael Mauke, 1801, p.95, v.2. 



Numerus clausus dos direitos reais e autonomia nos contratos de disposição 
 

 130 

limitado508; de que um direito real limitado é sempre e necessariamente temporário e não 

impede a reunificação do conjunto das posições jurídicas subjetivas reais transmitidas509. 

 

Essas são as pautas de investigação, abertas e rigorosamente delimitadas, dos 

confeccionadores do sistema das pandectas da ciência alemã do direito comum. A 

encomenda deles consistia na construção de um conceito jurídico de propriedade sob um 

duplo aspecto. Tratava-se de definir propriedade, de um lado, em termos de totalidade, ou 

síntese, em franco contraponto com a complexidade do duplo domínio; de outro lado, 

conferindo-lhe funções de organização do status de atribuição dos bens econômicos, 

mediante a regulação dos direitos reais limitados. Como põe em outros termos D. 

WILLOWEIT, característica desse momento histórico é a tentativa de concerto e, quando 

esse se afigura impossível, de escolha entre dois modelos de organização jurídico-privada 

da propriedade: o modelo da senhoria total (herrschaftsbestimmtes Eigentum, dominium) e 

o modelo da atribuição ou pertinência, enfim, da titularidade (Proprietät, proprietas)510. 

 

Décadas mais tarde, fiel aos elementos destacados por A. THIBAUT, G. 

PUCHTA incorporará esses dois modelos em uma única definição de propriedade: “1. o 

objeto da propriedade é uma coisa, isto é, um objeto corpóreo; 2. a propriedade é a total 

submissão da coisa; 3. a totalidade da propriedade implica a exclusão não de outros 

direitos, mas sim de uma outra propriedade. Não pode haver mais de um proprietário de 

uma mesma coisa. O conceito de propriedade como a total senhoria sobre a coisa exclui 

                                                 
508  Cf. F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1957, p.5-7, 

v.18 
509  W. WIEGAND. Zur theoretischen Begründung der Bodenmobilisierung in der Rechtswissenschaft: Der 

abstrakte Eigentumsbegriff. In: H. COING, W. WILHELM. Wissenschaft und Kodifikation des 
Privatrechts im 19. Jahrhundert. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1976, p.137-8, v.3; cf. tb. 
H. HATTENHAUER. Über vereintes und entzweites Eigentum. In: J. F. BAUR. Das Eigentum. 
Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1989, p.93; K. KROESCHELL. Zur Lehre vom 
„germanischen“ Eigentumsbegriff. In: K. KROESCHELL et alii (hrsg.). Rechtshistorische Studien: 
Hans Thieme zum 70. Geburtstag. Köln: Böhlau, 1977, p.38-9. 

510  Dominium und Proprietas: Zur Entwicklung des Eigentumsbegriffs in der mittelalterlichen und 
neuzeitlichen Rechtswissenschaft. In: Historisches Jahrbuch im Auftrag der Görres-Gesellschaft 94, 
1974, p.154. Prossegue o autor: “a propriedade como senhoria irradia do poder jurídico do proprietário, 
portanto da pessoa e da sua necessidade de submeter o bem econômico. A ordem jurídica intervém 
somente quando essa pretendida senhoria deva ser reduzida a um patamar socialmente tolerável”; 
“quem define propriedade somente como uma relação de atribuição [Zuordnungsverhältnis] demanda 
uma ordem objetiva da propriedade, que dê informação sobre o conteúdo dos poderes atribuídos ao 
proprietário. A propriedade não precisa de nenhuma limitação adicional, já que ela não resulta de uma 
pretendida ilimitação”; “a definição de propriedade no sentido de atribuição permite, sem colisão com 
propriedade como senhoria, a construção de formas de propriedade bastante circunscritas, que podem 
ser postas à disposição individual dos titulares; mas não uma disposição por princípio ilimitada. Uma 
organização da propriedade como atribuição só é incompatível com uma organização jurídica na qual a 
senhoria é tomada como titularidade patrimonial soberanamente estruturada” (id., ib., e p.156). 
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um direito paralelo que seja igual ou maior. Um direito sobre a coisa deve ser um ius in re 

aliena, o qual (a) não tem a totalidade da propriedade, por mais abrangente que possa ser, e 

(b) por mais que diminua consideravelmente a propriedade, ele é algo temporário do qual 

essa última pode ser desvinculada”511. 

 

O modelo da senhoria total se identifica, nessa definição, pela falta de uma 

descrição da propriedade sob uma listagem de poderes a ela inerentes ou dela derivados512. 

Não se faz referência a uma propriedade útil e a uma propriedade direta ou eminente, nem 

a poderes de uso, fruição e disposição. O próprio G. PUCHTA sublinhava por quê: “a 

propriedade é uma total senhoria sobre a coisa. Todos os poderes sobre a coisa que se 

podem imaginar já estão inseridos na propriedade e são realmente conferidos com 

exclusividade. Se há essa totalidade, é inútil enumerar esses poderes, e é um desacerto 

querer dar um conceito de propriedade por meio de uma tal enumeração”513-514. Assim, 

com uma constante negação de um conteúdo da propriedade, com uma drástica abstração 

dos poderes a ela inerentes ou dela derivados, esse novo conceito jurídico de propriedade 

não poderia senão implodir o duplo domínio, não poderia senão captar a propriedade como 

um direito subjetivo privado total, ou sintético, e abstrato515. Propriedade não são, aqui, 

nem dois ou mais poderes, nem uma soma de poderes, nem ainda um complexo de 

poderes; propriedade é um único poder, um poder total, qualitativamente diferente de todos 
                                                 
511  Vorlesungen über das heutige römische Recht. 4. ed. Leipzig: Tauchnitz, 1854, p. 315-7, 320-2 (sem 

grifos no original). 
512  Cf. K. KROESCHELL. Zur Lehre vom „germanischen“ Eigentumsbegriff. In: K. KROESCHELL et 

alii (hrsg.). Rechtshistorische Studien: Hans Thieme zum 70. Geburtstag. Köln: Böhlau, 1977, p.39. 
513  Cursus der Institutionen. 9. ed. Leipzig: Breitkopf & Haertel, 1881, § 231.2, v.2. Seguem 

expressamente essa doutrina: C. G. WÄCHTER. Handbuch des im Königreich Württemberg geltenden 
Privatrechts. Stuttgart: Metzler, 1842, p.292-302, v.2; L. ARNDTS. Lehrbuch der Pandekten. 9 ed. 
Stuttgart: Cotta, 1877, p.197; E. PAGENSTECHER. Pandekten-Praktikum. Heidelberg: Vangel und 
Schmidt, 1860, p.180; B. WINDSCHEID. Lehrbuch des Pandektenrechts. 6. ed. Frankfurt am Main: 
Rütten und Loening, 1887, p.559-63, v.1; por todos, F. C. SAVIGNY, quem dá, inclusive, um salto 
qualitativo na análise: “ao considerar geralmente o patrimônio [sic] individual, nós podemos abstrair da 
qualidade de cada direito, do que ele se compõe, o que leva à sua conversão em uma pura quantidade de 
substâncias similares” (System  des heutigen römischen Rechts. Berlin: Veit, 1840, p.375, v.1). 
Expressivos os motivos do BGB: “Não se enumeram os poderes do proprietário na íntegra; não há 
necessidade de uma tal enumeração, pois a propriedade não é uma soma de poderes. Portanto a 
propriedade não se divide, de modo que a um e a outro seja atribuída uma série de certos poderes 
inerentes à propriedade e a ambos sejam conferidos direitos com caráter de propriedade” (Motive zu 
dem Entwurfe eines bügerlichen Gesetzbuches für das deutsche Reich: Sachenrecht. 2. ed. Berlin: 
Guttentag, 1986, p.262, v.3). 
V. § 10º, infra. 

514  “O proprietário” – dirá mais tarde o § 903 S. 1 BGB – “pode, enquanto a lei ou direitos de terceiros não 
se opuserem, lidar [verfahren] com a coisa conforme sua vontade e excluir os outros de toda influência 
sobre ela”. 

515  Cf. W. WIEGAND. Zur theoretischen Begründung der Bodenmobilisierung in der Rechtswissenschaft: 
Der abstrakte Eigentumsbegriff. In: H. COING, W. WILHELM. Wissenschaft und Kodifikation des 
Privatrechts im 19. Jahrhundert. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1976, p.140, v.3. 
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os demais e com eles inconfundível. Um poder que não é nem definido, nem definível, 

porque seu conceito não se presta a responder à pergunta “o que um proprietário pode fazer 

ou deixar de fazer com sua coisa?”; a tal questionamento, os juristas respondem apenas 

com exemplos516-517. 

 

Com efeito, o tributo de um tal conceito abstrato de propriedade é, no fundo, o 

modelo de atribuição ou pertinência518-519. Isso se identifica pela presença, nessa noção, da 

possibilidade de constituição de direitos reais limitados: “o fim propriamente dito” do 

conceito abstrato de propriedade – diz W. WIEGAND – “consiste em concertar o conceito 

de propriedade com a existência dos iura in re aliena. Trata-se de enfatizar, logo na 

definição, a chamada ‘elasticidade’520 da propriedade”; “conseqüência dessa abstratividade 

é a ‘elasticidade’ do conceito: propriedade permanece sempre propriedade, mesmo quando 

alguns de seus poderes forem destacados e a terceiros transmitidos”521. Uma possibilidade 

de constituição de direitos reais limitados, como se observa, hetero-regulada e excluída da 

determinabilidade autônomo-privada522; trata da imposição de limites ao exercício 

autônomo-privado do poder de dispor constitutivo. 

 

                                                 
516  H. HATTENHAUER. Über vereintes und entzweites Eigentum. In: J. F. BAUR. Das Eigentum. 

Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1989, p.84, 85. 
517  A penetração dessa idéia é tão radical no pensamento jurídico que essa prática é presente até hoje, e os 

juristas contemporâneos não se dão conta de que, muitas vezes, ao falarem sobre propriedade, mais não 
fazem do que dar exemplos do que o proprietário pode fazer com sua coisa, sem dar jamais um conceito 
de propriedade; cf. J. E. PENNER. The Idea of Property in the Law. Oxford: Oxford University, 1997, 
p.72-4. 

518  Com muitas provas, W. WIEGAND. Numerus clausus der dinglichen Rechte: Zur Entstehung und 
Bedeutung eines zentralen zivilrechtlichen Dogmas. In: Rechtshistorische Reihe 60, 1987, p.628; W. 
WIEGAND. Zur theoretischen Begründung der Bodenmobilisierung in der Rechtswissenschaft: Der 
abstrakte Eigentumsbegriff. In: H. COING, W. WILHELM. Wissenschaft und Kodifikation des 
Privatrechts im 19. Jahrhundert. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1976, p.139-47, v.3; G. 
DULCKEIT. Die verdinglichung obligatorischer Rechte. Tübingen: Mohr-Siebeck, 1951, p.34-41. 

519  Pandectistas que o acentuam, ao afirmarem predominantemente um conceito de propriedade ainda mais 
abstrato, que se define por um simples indicador jurídico de pertinência (Pertinenzverzeichnis), são: A. 
BRINZ. Lehrbuch der Pandekten. 2. ed. Erlangen: Deichert, 1873, p.470, v.1; C. A. VANGEROW. 
Lehrbuch der Pandekten. 7. ed. Marburg: Elwert, 1863, p. 539-43, v.1; e, especialmente, C. J. G. 
WIRTH. Beiträge zur Systematik des Civilrechts. Erlangen: Deichert, 1856, p.31: “a essência da 
propriedade consiste na relação jurídica de pertinência da coisa, não em cada um dos poderes, nem na 
senhoria sobre a coisa”. 

520  É o que F. C. PONTES DE MIRANDA chama princípio da expansão potencial da propriedade 
(Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.27, v.11). 

521  Zur theoretischen Begründung der Bodenmobilisierung in der Rechtswissenschaft: Der abstrakte 
Eigentumsbegriff. In: H. COING, W. WILHELM. Wissenschaft und Kodifikation des Privatrechts im 
19. Jahrhundert. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1976, p.144, 146, v.3. 

522  Cf. K. KROESCHELL. Zur Lehre vom „germanischen“ Eigentumsbegriff. In: K. KROESCHELL et 
alii (hrsg.). Rechtshistorische Studien: Hans Thieme zum 70. Geburtstag. Köln: Böhlau, 1977, p.39-40. 
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Ora, a possibilidade de constituição de direitos reais limitados é expressão do 

reconhecimento de que os proprietários têm o poder de determinar, mediante suas 

declarações jurídico-negociais, não apenas um meu e um teu dinâmicos523 (poder de dispor 

translativo), mas, sobretudo, a medida em que isso é meu e aquilo é teu, e se isso pode ser 

meu e aquilo pode ser teu (poder de dispor constitutivo). Em outras palavras, o poder de 

dispor constitutivo é a possibilidade de estabelecer o status de atribuição dos bens 

econômicos, até o ponto virtual de negar qualquer atribuição, eliminando a disponibilidade 

desses últimos; é o poder, enfim, de dizer o que é propriedade. 

 

Nesse sentido, se os proprietários pudessem exercer seu poder de dispor 

constitutivo a líbito, a propriedade manter-se-ia, como no sistema feudo-senhorial, 

particular e concreta, e, por conseqüência, a ordem de atribuição dos bens econômicos 

seria, igualmente, contingente e imponderável524 e admitiria, potencialmente, a sua própria 

negação. Situação absolutamente intolerável a culturas jurídica, econômica e política para 

as quais a propriedade, especialmente a imobiliária, deveria ser, essencialmente, uma 

mercadoria, uma res in commercium525; como tal, circulável, gravável, enfim, uniforme e 

disponível. Esses são adjetivos de ordem nas letras jurídicas sobre propriedade e direitos 

reais no séc. XIX526. É o momento histórico em que a disciplina da propriedade deve 

deixar de servir à organização social feudal e familiar527 para estimular a redistribuição do 

capital, a um redirecionamento dos ativos concentrados na riqueza imobiliária para, por 

meio do sistema financeiro e do papel central da hipoteca, a industrialização, em atenção às 

políticas de institucionalização de uma economia de mercado capitalista e industrial528. 

Nenhuma outra escola de pensamento jurídico, senão a pandectista, foi capaz de perceber e 

propor soluções para o paradoxo do poder de dispor: se, para se afigurar como mercadoria, 

a propriedade deveria estar acoplada do poder de dispor, esse acoplamento albergava, 

simultaneamente, o risco de instaurar uma ordem descentralizada de atribuição dos bens 

                                                 
523  V. §§ 5o e 9o, infra. 
524  Cf. K. KROESCHELL. Zur Lehre vom „germanischen“ Eigentumsbegriff. In: K. KROESCHELL et 

alii (hrsg.). Rechtshistorische Studien: Hans Thieme zum 70. Geburtstag. Köln: Böhlau, 1977, p.46-59; 
W. WIEGAND. Numerus clausus der dinglichen Rechte: Zur Entstehung und Bedeutung eines 
zentralen zivilrechtlichen Dogmas. In: Rechtshistorische Reihe 60, 1987, p.628. 

525  Cf. D. WILLOWEIT. Historische Grundlagen des Privatrechts: Das Eigentum. In: Juristische 
Schulung 7, 1977, p.431. 

526  Cf. C. BERGER. Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, 
p.49-52. 

527  Cf. C. BERGER. Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, 
p.49-50. 

528  Cf. H. COING. Europäisches Privatrecht: Überblick über die Entwicklung des Privatrechts in den 
ehemals gemeinrechtlichen Ländern (19. Jahrhundert). München: C. H. Beck, 1989, p.207-46, v.2. 
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econômicos e, a partir daí, tanto um desuniforme status de atribuição dos bens econômicos 

quanto uma potencial não-atributibilidade, uma propriedade extra commercium. O risco 

dessa complexidade não apenas dificulta o desempenho do ônus de verificação das 

relações jurídicas do proprietário de um bem imóvel que será adquirido529 – nesse caso, a 

título de hipoteca, pelos agentes financeiros – como também, e talvez, sobretudo, enseja 

dúvidas sobre a possibilidade de exercício ou mesmo a existência do poder de dispor – isto 

é, sobre o status de atribuição dos bens econômicos – o que representa “perigo para o 

tráfico”530. Poder de dispor é, enfim, antídoto e veneno para uma ordem jurídica de 

circulação econômica que prima pela liberdade do tráfico, isto é, pela uniformidade e pela 

disponibilidade das posições jurídicas subjetivas patrimoniais, entre elas a propriedade. 

 

Diante desse quadro, abstrair dos poderes do proprietário afirma não apenas 

(um princípio de) a totalidade da propriedade – isto é, um núcleo da posição jurídica 

subjetiva do proprietário que permanece incólume às suas declarações jurídico-negociais 

ou um salto qualitativo da propriedade para com os demais direitos subjetivos reais 

independentemente da vontade do proprietário531 – quando são celebrados contratos de 

disposição constitutiva de direitos subjetivos reais limitados. Abstrair dos poderes do 

proprietário é mais um mecanismo para disciplinar o paradoxo do poder de dispor e, assim, 

para coordenar aqueles riscos de desuniformidade e indisponibilidade que enseja. Abstrair 

dos poderes do proprietário é retirar-lhe a competência da regulação do poder de dispor 

constitutivo e promover, assim, a institucionalização de uma ordem centralizada de 

atribuição dos bens econômicos, que concorre para a uniformidade do status dessa 

atribuição, e o estabelecimento, por fim, de um princípio de disponibilidade das posições 

jurídicas subjetivas patrimoniais. Dessa maneira, a finalidade do conceito abstrato de 

propriedade consiste, muito mais precisamente, em fixar a competência do legislador para 

a regulação do poder de dispor532, especialmente da disposição constitutiva533, isto é, 

criativa de direitos subjetivos reais limitados. 

 

                                                 
529  Cf. H. COING. Europäisches Privatrecht: Überblick über die Entwicklung des Privatrechts in den 

ehemals gemeinrechtlichen Ländern (19. Jahrhundert). München: C. H. Beck, 1989, p.207, v.2; cf. tb. a 
exposição sobre o direito ingles de R. J. SMITH. Plural Ownership. Oxford: Oxford University, 2005, 
p.102-5. 

530  C. BERGER. Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, p.15. 
531  Cf. B. FOËX. Les “numerus clausus” des drois réels en matière mobilière. Lausanne: Payot, 1987, 

p.31. 
532  V. §§ 5º, 6º e 9º, infra. 
533  V. § 9º, tít. 17, infra. 
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Em outras palavras, compreender a propriedade como um direito subjetivo 

privado abstrato é uma estratégia para descarregar uma série de postulados sobre o tráfico 

jurídico. O postulado de que quem deve dizer propriedade não é o proprietário, não são 

suas declarações jurídico-negociais, mas sim o legislador, que detém uma competência 

exclusiva nessa matéria; o postulado de que a ordem de atribuição dos bens econômicos 

deve ser legal, centralizada e formal; o postulado de que o status de atribuição dos bens 

econômicos deve ser uniforme; o postulado de que nada, senão a lei deve definir o que é 

res extra commercium534; o postulado de que, enfim, não os indivíduos, por meio de seu 

consagrado instrumento de atuação na arena jurídica, isto é, o contrato, mas sim o 

legislador, mediante a lei, é quem deve ter o poder de definir o objeto e o modo do 

tráfico535. Di-lo ninguém menos que o pai do livro de direito das coisas do BGB: “o poder 

de dispor dos proprietários encontra sua limitação natural [sic] no próprio conceito de 

propriedade. Esse conceito é dado pelo direito objetivo e é arrebatado à determinação 

autônomo-privada”536. Em síntese, K. KROESCHELL: “em sua estrutura interna e em 

suas conseqüências políticas, o conceito de propriedade dos pandectistas corresponde 

predominantemente à liberdade da propriedade sob reserva de lei, como o 

constitucionalismo alemão a compreendia”537. 

 

Esse é o fim último do conceito abstrato de propriedade e, sem dúvida, o 

legado mais importante dos pandectistas para uma instituição que, como a propriedade, é 

básica para as sociedades contemporâneas. Competência exclusiva do legislador na 

regulação do poder de dispor; centralização, legalização e formalização da ordem de 

atribuição dos bens econômicos; uniformidade do status de atribuição dos bens 

econômicos; princípio da disponibilidade ou transmissibilidade das posições jurídicas 

subjetivas patrimoniais, entre elas a propriedade, ou princípio da res in commercium; 

competência, enfim, exclusiva do legislador na definição do objeto e do modo do tráfico: 

                                                 
534  V. §§ 5º e 6º, infra. 
535  J. VON STAUDINGER, J. KOHLER. J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit 

Einführungsgesetz und Nebengesetzen: Allgemeiner Teil §§ 134-163. Berlin: Sellier-de Gruyter, 2003, 
p.189-90, v.4; R. LIEBS. Die unbeschränkbare Verfügungsbefugnis. In: Archiv für die civilistische 
Praxis 175, 1975, p.11; W. ERMAN, H. P. WESTERMANN, H. PALM. Bürgerliches Gesetzbuch: 
Handkommentar. 12. ed. Köln: Dr. Otto Schmidt, 2008, p.388-90; W. MÜLLER-FREIENFELS. Die 
Vertretung beim Rechtsgeschäft. Tübingen: Mohr, 1955, p.130. 

536  R. JOHOW. Entwurf eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich: Sachenrecht. Berlin: 
Reichsdruckerei, 1880, 3 v. In: W. SCHUBERT (hrsg). Die Vorlagen der Redaktoren für die erste 
Komission zur Ausarbeitung des Entwurfs eines Bürgerlichen Gesetzbuches: Sachenrecht. Berlin: 
Walter de Gruyter, 1982, p. 625, v. 1 (sem grifos no original). 

537  Zur Lehre vom „germanischen“ Eigentumsbegriff. In: K. KROESCHELL et alii (hrsg.). 
Rechtshistorische Studien: Hans Thieme zum 70. Geburtstag. Köln: Böhlau, 1977, p.41-6. 
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todas essas são expressões de uma mesma e única concepção. Uma concepção para a qual 

as relações entre propriedade e autonomia contratual são muito mais tênues do que se 

poderia imaginar538, e o desenvolvimento da propriedade ao longo do séc. XX não teria 

acontecido sem essa valiosíssima contribuição da padenctística. Uma concepção com a 

qual o direito positivo está em estrita sintonia, na medida em que: (i) estabelece um direito 

das coisas e, portanto, a ordem centralizada, legal e formal de atribuição dos bens 

econômicos539; (ii) o princípio do caráter privado e alienável dos bens (arts. 98 e 100 

CC)540 e da disponibilidade da propriedade (art. 1.228 CC); (iii) um status uniforme de 

atribuição dos bens econômicos, ao disciplinar expressamente os títulos de atribuição dos 

bens econômicos, isto é, os que disciplinam o exercício ou a imunidade ao exercício do 

poder de dispor541. 

 

Uma concepção, por fim, que tem logicamente, na outra face da medalha, o 

numerus clausus dos direitos reais542: esse regime jurídico é nada mais que a proclamada 

hetero-regulação do poder de dispor constitutivo543. Como diz H. HATTENHAUER, o 

conceito abstrato de propriedade incumbe exclusivamente ao legislador a resposta aos 

seguintes questionamentos: até que ponto e de que maneira o poder de dispor pode ser 

regulado pela autonomia do proprietário? O exercício da autonomia do proprietário pode 

romper os poderes do próprio proprietário? Seria como poder separar do original conjunto 

da propriedade só o poder de uso e fruição ou também o próprio poder de dispor, total ou 

parcialmente? Deve poder essa autonomia do proprietário fazer isso com qual eficácia?544  

                                                 
538  W. WIEGAND. Numerus clausus der dinglichen Rechte: Zur Entstehung und Bedeutung eines 

zentralen zivilrechtlichen Dogmas. In: Rechtshistorische Reihe 60, 1987, p.634-5. 
539  V. § 9º, tít. 18, infra. 
540  O CC 1916 tinha regra mais expressa no art. 69: “São coisas fora do comércio as insuscetíveis de 

apropriação, e as legalmente inalienáveis”. 
541  V. § 9º, tít. 18, infra. 
542  W. WIEGAND. Numerus clausus der dinglichen Rechte: Zur Entstehung und Bedeutung eines 

zentralen zivilrechtlichen Dogmas. In: Rechtshistorische Reihe 60, 1987, p.635 
 O mesmo autor (id., p.629) observa que o conceito abstrato de propriedade não estava, porém, 

expressamente acompanhado, ainda na literatura da segunda metade do séc. XIX, da postulação por um 
regime jurídico de numerus clausus dos direitos reais. Isso pode ser tentativamente explicado pela 
resistência, por parte de alguns pandectistas, em expressar uma remissão à lei para a hetero-regulação 
do poder de disposição constitutiva e, nesse sentido, uma elaboração do numerus clausus dos direitos 
reais. Essa resistência deve-se, provavelmente, ao fato de que muitos de seus representantes eram 
partidários da idéia de que o direito objetivo deveria ser predominantemente estabelecido não pelo 
Estado, mas sim pela classe dos juristas científicos, em um célebre debate que identifica o séc. XIX e a 
escola histórica do direito. 

543  Cf. B. FOËX. Les “numerus clausus” des drois réels en matière mobilière. Lausanne: Payot, 1987, 
p.87. 

544  Über vereintes und entzweites Eigentum. In: J. F. BAUR. Das Eigentum. Göttingen: Vandenhoeck und 
Ruprecht, 1989, p.92, 93. As respostas são evidentemente de iure condictio. As figuras de direitos reais 
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As respostas a esses questionamentos podem negar absolutamente a 

possibilidade de exercício do poder de dispor constitutivo, consagrando uma propriedade 

total não apenas por princípio, mas como uma única possibilidade de atribuição da 

titularidade real, que só pode ser transmitida in totum, isto é, mediante o exercício do poder 

de dispor translativo; ou podem consistir em uma predisposição legal dos (contratos de 

disposição constitutiva de) direitos reais limitados. Essas figuras jurídicas são vistas, assim, 

como formas intermediárias de atribuição da titularidade real dos bens econômicos, 

situações de pertinência de natureza diferente da propriedade, mas, sem dúvida, situações 

de pertinência. Quando efetivamente constituídos pelos proprietários, os direitos subjetivos 

reais impõem medidas à propriedade e implicam, como se observou, derrogações aos 

postulados da propriedade abstrata: os direitos subjetivos reais limitados são resultado do 

exercício autônomo-privado do poder de dispor constitutivo; eles complicam as situações 

de atribuição ou pertinência de uma mesma posição jurídica subjetiva patrimonial e afetam 

realmente sua disponibilidade, na medida em que desdobram os pólos que podem exercer o 

poder de dispor ou, pelo menos, que estão imunes ao respectivo exercício; eles consistem, 

enfim, em uma regulação autônomo-privada do tráfico, pois gravam seu objeto e 

estabelecem novos modos que devem ser observados para se adquirir contratualmente a 

propriedade545. 

 

Por isso, se a predisposição legal dos (contratos de disposição constitutiva de) 

direitos reais limitados não for nem vinculativa, nem fixa, indicando, dessarte, uma 

possibilidade ilimitada de sua constituição, serão negados todos os postulados do conceito 

abstrato de propriedade. Quanto mais preceitos impositivos e proibitivos em sede de 

disposição constitutiva, quanto maior a tipicidade vinculativa e fixa dos contratos de 

disposição constitutiva de direitos subjetivos reais, maior a abstração dos poderes do 

proprietário e mais eficientes tendem a ser os postulados do conceito abstrato de 

propriedade. Quer dizer, a predisposição de tipos vinculativos e fixos de contratos de 

                                                                                                                                                    
limitados, aqui compreendidas todas as figuras que impõem restrições ao poder de dispor, permitem 
identificar as seguintes respostas do legislador brasileiro: (i) uma decisiva ruptura do conjunto do uso e 
da fruição com o poder de dispor é proibida; (ii) parcelas determinadas dos poderes de uso e fruição e 
de disposição podem, contudo, ser separadas e consideradas alienáveis; (iii) onde o conjunto dos 
poderes de uso e fruição (v. g. usufruto, superfície) ou o conjunto dos poderes de disposição (v. g. 
clausulações testamentárias) forem separados, deve ser assegurada a reunificação do conjunto dos 
poderes do proprietário mediante um termo fixo legalmente previsto e que opera ipso iure (30 anos para 
pessoas jurídicas ou morte do usufrutuário) ou um acontecimento de um resultado conhecido (morte). 

545  V. §§ 5o, 6o e 9o, infra. 
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disposição constitutiva de direitos subjetivos reais (limitados) não pode não ser a afirmação 

de que: 

 

(i) o exercício autônomo-privado do poder de dispor constitutivo basta-se (i.a) 

na decidibilidade sobre a oportunidade da celebração do contrato (Abschlussfreiheit), (ii.b) 

na elegibilidade de um dos poucos tipos de contrato de disposição de direitos reais 

legalmente predispostos (Typenzwang), (iii.c) na configurabilidade da relação jurídica real, 

na medida em que em que a lei expressamente o permitir (Typenfixierung); 

 

(ii) as possibilidades de transformação na ordem de atribuição dos bens 

econômicos são preestabelecidas pela lei546, e, por isso, há um número determinado e 

previsível – uniforme, enfim – de possíveis estados de atribuição dos títulos de 

assenhoreamento dos bens econômicos, isto é, de direitos subjetivos reais547. 

Concretamente, no direito positivo, sabe-se, de antemão, que as pessoas podem ter, 

juridicamente, os bens econômicos a título ou de propriedade, ou de usufruto, ou de uso, 

ou de penhor, ou de direito expectativo real, se se tratar de coisas móveis; ou a título de 

propriedade, ou de superfície, ou de servidões, ou de usufruto, ou de uso, ou de habitação, 

ou de hipoteca, ou de anticrese, ou de direito expectativo real, se se tratar de coisas 

imóveis. Quaisquer outras atribuições patrimoniais que não se enquadrem nesses esquemas 

preestabelecidos não consistem em títulos de assenhoreamento da coisa e, portanto, ainda 

que o adquirente os conheça positivamente, não consistem em nenhum impedimento 

absoluto ou relativo à irradiação dos efeitos do contrato de disposição celebrado com o 

proprietário548; 

 

(iii) se há uma descrição legal das hipóteses de indisponibilização negocial, 

absoluta e relativa, além daquelas de indisponibilidade legal, não se pode não extrair, a 

                                                 
546  W. FLUME. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft. 3. ed. Berlin: Springer, 

1979, p.362-3: “a impossibilidade de restrição jurídico-negocial à disposição completa, de modo 
conseqüente, um princípio predominante de nossa ordem jurídica, o de que uma titularidade 
[Rechstzuständigkeit] só pode ser fundamentada em tipos determinados, estabelecidos pela ordem 
jurídica”. 

547  Cf. B. FOËX. Les “numerus clausus” des drois réels en matière mobilière. Lausanne: Payot, 1987, 
p.30-1. 

548  Isso não significa, contudo, que esse conhecimento positivo (ausência de boa-fé subjetiva) ou o 
descumprimento de um dever de conduta (violação da boa-fé objetiva) do adquirente não tenham outros 
efeitos jurídicos. Esse ponto será tratado abaixo, mas frise-se que, pelo numerus clausus dos direitos 
reais, os efeitos de um contrato de disposição celebrado com o proprietário serão afetados somente se 
esse último tiver, anteriormente, celebrado outro contrato de disposição eficaz referente à mesma 
posição jurídica subjetiva patrimonial. V. §§ 6º, tít. 15, 11º, tít. 21, infra. 
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contrario sensu, um princípio da disponibilidade ou transmissibilidade das posições 

jurídicas subjetivas patrimoniais privadas ou princípio da res in commercium, confirmando 

o caráter privado e alienável dos bens (arts. 98 e 100 CC) e a disponibilidade da 

propriedade (art. 1.228 CC); 

 

(iv) ainda por conseqüência, apenas poucas e certas figuras jurídicas, isto é, os 

direitos subjetivos reais podem alterar, dentro de precisos e preestabelecidos limites, o 

objeto e o modo do tráfico. 

 

Apenas em um ordenamento jurídico refratário a essas confirmações dos 

postulados do conceito abstrato de propriedade os tipos de contratos de disposição 

constitutiva de direitos subjetivos reais (limitados) serão menos ou nada vinculativos e 

fixos. 

 

Dessa maneira, afirmar a propriedade como um direito subjetivo privado 

abstrato paralelo a figuras de direitos subjetivos reais limitados não pode não implicar 

regras cogentes voltadas à criação desses últimos, não pode não significar que os direitos 

reais limitados sejam, eles mesmos, abstratos, isto é, (as únicas) mônadas precisa e 

exatamente definidas por lei na sua densidade549. Da mesma forma que no conceito 

abstrato de propriedade, é incita à predisposição de (contratos de disposição constitutiva 

de) direitos subjetivos reais limitados uma dimensão de ordem pública, a qual implica 

preceitos proibitivos e impositivos cogentes àqueles que exercem o poder de dispor. O 

numerus clausus dos direitos reais é o conjunto desses preceitos550, é um regime jurídico 

que “limita a autonomia privada, de modo que à própria vontade do proprietário é colocada 

uma limitação absoluta para a proteção da instituição propriedade. À sua vontade negocial 

é negada eficácia, onde o proprietário queira pôr em questão a natureza real da 

propriedade”551. Aqui os Motive são novamente definitivos: “o princípio da autonomia 

contratual, promovido pelo direito das obrigações, não tem nenhuma validez para o direito 

das coisas. Aqui tem validez o princípio contrário: os titulares podem estabelecer somente 

                                                 
549  Cf. A. GAMBARO. La proprietà: Beni, proprietà, comunione. Milano: Giuffrè, 1990, p.73. 
550  Outro conjunto de regras a esse respeito é as que impedem comunhões em mão comum em sede de 

compropriedade (v. g. arts. 1.320, 1.322 CC). 
551  H. HATTENHAUER. Über vereintes und entzweites Eigentum. In: J. F. BAUR. Das Eigentum. 

Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1989, p.92, 93. 
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aqueles direitos subjetivos, cuja estipulação é permitida pela lei. O número dos direitos 

subjetivos reais é, portanto, necessariamente fechado”552. 

 

Em síntese, o numerus clausus dos direitos reais nasce da consciência de que a 

regulação do poder de dispor – especialmente o constitutivo – e, logo, do objeto e do modo 

do tráfico é arrebatada à autonomia contratual, é competência exclusiva de uma estrutura 

global de coordenação, que se concentra historicamente no estado-legislador; é, nesse 

sentido, uma garantia institucional da propriedade tal qual definida em lei, isto é, da 

propriedade abstrata, de seus postulados promotores do tráfico jurídico. 

 

Posto isso, das doutrinas que fundamentam o numerus clausus dos direitos 

reais em virtude de sua função assecuratória de uma propriedade individual e livre – e, 

portanto, pretensamente, por um modo mais adequado de assenhoreamento dos bens 

econômicos, especialmente dos imóveis – deve ser recebida, sem reservas, a noção de que 

aquele regime jurídico exerce um papel coadjuvante. É uma garantia institucional da 

propriedade, isto é, do direito subjetivo privado abstrato que deflagra uma situação de 

pertinência ou atribuição de um título de assenhoreamento de uma coisa. Consiste, para 

tanto, em uma hetero-regulação do poder de dispor constitutivo e, portanto, na afirmação 

de um status uniforme da atribuição dos bens econômicos e de um princípio de 

disponibilidade da propriedade, de uma de reserva de lei para a definição da res extra 

commercium. 

 

Essa promoção do tráfico jurídico, operada pelo numerus clausus dos direitos 

reais, não se reflete, contudo, em uma propriedade necessariamente individual e livre, isto 

é, voltada para um único sujeito e desvencilhada dos “gravames feudais”. É que os tipos de 

contratos de disposição constitutiva de direitos subjetivos reais (limitados) predispostos por 

um concreto ordenamento jurídico podem ser antitéticos a uma propriedade individual e 

livre. Consagrar modelos de assenhoreamento dos bens econômicos “feudais” ou de 

qualquer outro matiz econômico e político – ideológico, enfim – não contesta o numerus 

clausus dos direitos reais. Ao contrário, esse regime jurídico estabelece as bases teóricas e 

técnicas – tecnológicas, enfim – para a confirmação do matiz ideológico que o legislador 

                                                 
552  Motive zu dem Entwurfe eines bügerlichen Gesetzbuches für das deutsche Reich: Sachenrecht. 2. ed. 

Berlin: Guttentag, 1986, p.3, v.3. Cf. tb. B. FOËX. Les “numerus clausus” des drois réels en matière 
mobilière. Lausanne: Payot, 1987, p.31. 
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imprimir à propriedade, qualquer que seja o matiz ideológico. Municiará, assim o 

pensamento jurídico de um aparato tecnológico para a elaboração jurídica suplantar o 

duplo domínio e, assim, traduzir juridicamente os programas e individualistas e liberais de 

propriedade, se, e somente se, essa for a política do direito.  

 

Prova dessa separação entre numerus clausus dos direitos reais e matiz 

ideológico individualista e liberal da propriedade é a experiência brasileira. O CC 1916 

consagrava o numerus clausus dos direitos reais, e, ao mesmo tempo, uma figura clássica 

de duplo domínio e, como tal, de uma propriedade, por assim dizer, “feudal”: a enfiteuse 

privada. Mais do que isso, consagrava a sucessão fideicomissária e as clausulações nos 

testamentos e doações de um modo sensivelmente amplo. Havia uma tensão clara no 

sistema do CC 1916: consagrava, de um lado, um conceito abstrato de propriedade, 

contribuindo definitivamente para a uniformidade do status de atribuição dos títulos de 

assenhoreamento dos bens econômicos e para o princípio de disponibilidade das posições 

jurídicas subjetivas patrimoniais, mas predispunha, outrossim, figuras de direitos 

subjetivos reais “feudais”. A lei brasileira, ao definir os tipos de contratos de disposição, 

estabelecia também aqueles tipos que consagravam o que a idéia de individualismo 

proprietário buscava evitar. R. SCHWARZ advertiria: tal qual o discurso político-liberal 

casado com a defesa do escravismo – mácula inexcedível na nossa história institucional – 

são também “idéias fora do lugar” propriedade abstrata e numerus clausus dos direitos 

reais casados com enfiteuse privada, fideicomisso e clausulações: “ao longo de sua 

reprodução social, incansavelmente o Brasil põe e repõe idéias européias, sempre em 

sentido impróprio”553. 

 

Foi o CC quem deu o passo definitivo para exterminar esses resquícios 

“feudais” no nosso ordenamento jurídico, esse ranço de “privatismo doméstico”554. Não 

porque estabeleceu o numerus clausus dos direitos reais – esse já era previsto – mas porque 

conferiu nova fisionomia a esse regime jurídico, erigindo uma propriedade mais total e 

elástica; mais abstrata, enfim. Não seria exagero afirmar que o ordenamento jurídico 

brasileiro, a partir de 2003, conhece uma propriedade sensivelmente mais individual e 

liberal, se não fosse o princípio constitucional e legal da função social da propriedade (art. 

                                                 
553  Ao vencedor as batatas: Forma literária e processo social nos inícios do romance brasileiro. 5. ed. São 

Paulo: 34, 2000, p.29; id., p.11-31. 
554  O. GOMES. Raízes históricas e sociológicas do Código Civil brasileiro. São Paulo: Martins Fontes, 

2003, p.17. 
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5º, XXIII, CR, art. 1.228, § 1º CC). Outra prova da separação entre numerus clausus dos 

direitos reais e matiz ideológico da propriedade. Melhor dizer, então, apenas, que o CC 

concorre para uma maior eficiência formal dos postulados da propriedade abstrata, ao 

casar, na esteira de outros ordenamentos jurídicos, o numerus clausus dos direitos reais 

com tipos de contratos de disposição constitutiva de direitos reais (limitados) que revestem 

definitivamente os caracteres da temporariedade, da finalidade e da unidade. Trata-se de 

um estatuto de ainda maior promoção do tráfico jurídico. 

 

Em síntese, não coube à Revolução Francesa nem ao Code Civil superar o 

modelo “feudal” de propriedade. Além disso, o regime jurídico de numerus clausus dos 

contratos de disposição, quando consagrado pela experiência jurídica, não determina, 

apenas assegura o matiz ideológico da propriedade, qualquer que seja ele. Se a afirmação 

de um regime de numerus clausus pode contribuir para uma propriedade individual e 

liberal, a resposta é depende: contribui enquanto os tipos de contratos de disposição 

constitutiva de direitos subjetivos reais (limitados) não forem antitéticos a essa 

propriedade555. Numerus clausus dos direitos reais pode contribuir, igualmente, para 

figuras de duplo domínio. Mas numerus clausus dos direitos reais contribui, 

necessariamente, para a promoção do tráfico jurídico: quaisquer que sejam as figuras de 

direitos subjetivos reais reconhecidas pela lei, estão assegurados, em alguma medida, os 

postulados da propriedade abstrata. Esse é o preciso fundamento do numerus clausus dos 

direitos reais: submeter os titulares do poder de dispor à lei; independentemente do que 

querem os agentes privados, o conceito de propriedade é um só e mesmo, é a lei que o 

determina. Negue-se essa idéia e proponha-se outro mecanismo tão sistemático de 

promoção da liberdade do tráfico.  

 

Essa é a dimensão propriamente liberal do numerus clausus dos direitos reais. 

Um contraste desse regime jurídico com diversas teorias econômicas é, como propõe B. 

RUDDEN, inevitável556. Não porque o numerus clausus dos direitos reais deixa de 

promover necessariamente a propriedade individual e liberal, mas porque parece promover 

o tráfico jurídico em termos de constrição severa à autonomia dos proprietários; consiste 

em heteronomia no exercício do poder de dispor constitutivo. Seria premissa de algumas 

                                                 
555  Cf. R. LIEBS. Die unbeschränkbare Verfügungsbefugnis. In: Archiv für die civilistische Praxis 175, 

1975, p.35. 
556  B. RUDDEN. Economic Theory Vs. Property Law: The Numerus Clausus Problem. In: Oxford Essays 

in Jurisprudence 3, 1987, p.239-63. 
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teorias econômicas a ampla liberdade de configuração autônomo-privada da propriedade? 

Se sim, conclui espirituosamente B. RUDDEN, “os economistas estão errados e pelo 

menos uma das seguintes quatro afirmações está correta: um mundo no qual todos os 

recursos são explorados da forma economicamente mais eficiente seria opressivo à 

liberdade individual dos proprietários; ou não é economicamente eficiente ter liberdade 

para criar direitos reais [property rights]; ou, se for, os juristas medievais eram superiores 

aos romanos e aos modernos; ou, se nós pudéssemos ser melhores, nenhum sistema 

jurídico contemporâneo se importa em tentar”557. Mas, visto que a relação entre numerus 

clausus e “liberdade da propriedade” é, no máximo, histórica e que o objeto central 

daquele regime jurídico é a “liberdade do tráfico”, seria mesmo necessário invocar, agora, 

uma “liberdade do proprietário” a fim de justificar aquele mesmo regime jurídico? 

 

§ 5º  A AUTONOMIA DO PROPRIETÁRIO 

 

Uma segunda tradição de fundamentação do numerus clausus dos direitos reais 

afirma esse regime jurídico, na medida em que ele asseguraria a liberdade do proprietário, 

quer dizer, o não impedimento ao exercício do poder de dispor translativo e constitutivo558; 

não deixa claro, porém, de qual proprietário se trata. Na perspectiva de um poder de dispor 

constitutivo heterodeterminado, ou numerus clausus dos direitos reais, o proprietário-
                                                 
557  B. RUDDEN. Economic Theory Vs. Property Law: The Numerus Clausus Problem. In: Oxford Essays 

in Jurisprudence 3, 1987, p.263. 
558  C. CROME. System des deutschen bürgerlichen Rechts. Tübingen: Mohr, 1900, p.379, v.1; J. VON 

STAUDINGER, J. KOHLER. J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit 
Einführungsgesetz und Nebengesetzen: Allgemeiner Teil §§ 134-163. Berlin: Sellier-de Gruyter, 2003, 
p.188, v.4; H. T. SOERGEL, W. HEFERMEHL. Kommentar zum BGB: Allgemeiner Teil §§ 104-240. 
13. ed. Stuttgart: Kohlhammer, 1999, p.233; O. PALANDT et alii. Bürgerliches Gesetzbuch. 67. ed. 
München: C. H. Beck, 2008, p.126; G. KRÜGER-NIELAND, H. ZÖLLER. Das BGB mit besonderer 
Berücksichtigung der Rechtsprechung des Recihsgerichts und des Bundesgerichtshofes (RGR 
Kommentar): §§ 1-240. 12. ed. Berlin: Walter de Gruyter, 1982, p.64-5; R. LIEBS. Die 
unbeschränkbare Verfügungsbefugnis. In: Archiv für die civilistische Praxis 175, 1975, p.39; B. 
GROβFELD, H. G. GERSCH. Zeitliche Grenzen von privaten Schuldverträgen. In: Juristenzeitung 43, 
1988, p.944; H. SCHLOSSER. Auβenwirkungen verfügungshindernder Abreden bei der 
rechtsgeschäftlichen Treuhand. In: Neue juristische Wochenschrift 23.1, 1970, p.681; A. RAIBLE. 
Vertragliche Beschränkung der Übertragung von Rechten: Eine Untersuchung zum Verhältnis von §§ 
413, 399 2. Alt. BGB zu § 137 Satz 1 BGB. Tübingen: Mohr, 1969, p.77; P. BÜLOW. Grundfragen der 
Verfügungsverbote. In: Juristische Schulung, 1994, p.4; H. WEITNAUER. Die unverzichtbare 
Handlungsfreiheit. In: E. BÖKELMANN et alii. Festschrift für Friedrich Weber zum 70. Geburtstag. 
Berlin: Walter de Gruyter, 1975, p.429; G. KEGEL. Nemo ‚minus‘ iuris transferre potest, quam ipse 
habet, oder warum Erbteilungsverbote so kraftlos sind. In: G. WARDA et alii. Festschrift für Richard 
Lange zum 70. Geburtstag. Berlin: Walter de Gruyter, 1976, p.938; P. SEIFERT. Verfügungsfreiheit 
und rechtsgeschäftliches Veräußerungsverbot. Frankfurt am Main: Rechtswissenschaftliche Fakultät, 
1966, p.75, 97; D. MEDICUS. Allgemeiner Teil des BGB: Ein Lehrbuch. 6. ed. Heidelberg: C. F. 
Müller, 1994, p.249-50; H. WEITNAUER. Die unverzichtbare Handlungsfreiheit. In: E. 
BÖKELMANN et alii. Festschrift für Friedrich Weber zum 70. Geburtstag. Berlin: Walter de Gruyter, 
1975, p.429-30. 
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alienante não tem significativa autonomia no exercício desse mesmo poder, e, assim, esse 

regime jurídico não seria jamais a promoção, senão a própria limitação ou negação da 

liberdade do proprietário-alienante559; o numerus clausus dos direitos reais é, por 

excelência, o impedimento legal ao exercício do poder de dispor constitutivo560. Na 

perspectiva de um poder de dispor constitutivo autodeterminado, ou numerus apertus dos 

direitos reais, o proprietário-adquirente poderia virtualmente ter seu poder de dispor 

restringido ou mesmo suprimido por parte do proprietário-alienante, por vezes até 

eternamente, o que apresentaria, entre outros, o indesejável fenômeno da chamada mão-

morta561. Todos os contratos de disposição subseqüentes teriam, realmente, sua eficácia 

afetada. Por conseguinte, o numerus clausus dos direitos reais parece, em um primeiro 

momento, preservar a liberdade do proprietário-adquirente. 

 

Mas isso é questionável de um modo muito elementar. O proprietário-

adquirente contrata: ele autodeterminou uma regulação jurídica e, portanto, reconfigurou 

autonomamente sua esfera de liberdade; na perspectiva econômica, teve, inclusive, 

oportunidade de descontar do preço estipulado para a aquisição da propriedade os 

eventuais gravames (reais) que o proprietário-alienante tenha querido impor à transmissão 

de sua posição jurídica subjetiva patrimonial. O problema da liberdade, quando a vontade é 

jurídico-negocialmente declarada, põe-se em outros termos: trata-se de saber se o 

proprietário-adquirente deve ser considerado um hipossuficiente562, e o numerus clausus 

dos direitos reais seria, assim, um mecanismo de regulação da assimetria de poder 

contratual563, a levar a pecha, muitas vezes procedente, de mero “paternalismo”564. 

 

Novo equívoco. Numerus clausus dos direitos reais não tem nada que ver com 

assimetria de poder contratual565. Esse regime jurídico não impede, senão mesmo promove, 

a autonomia nos contratos obrigacionais; e, na medida em que o proprietário-adquirente 

                                                 
559  C. BERGER. Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, p.68. 
560  Cf. J. T. FÜLLER. Eigenständiges Sachenrecht?. Tübingen: Mohr Siebeck, 2006, p.387-92. 
561  Cf. J. MERRYMAN. Policy, Autonomy, and the Numerus Clausus in Italian and American Property 

Law. In: American Journal of Comparative Law 12, 1963, p.224-8. 
562  É o caminho, insustentável, seguido por M. COMPORTI. Contributo allo studio del diritto reale. 

Milano: Giuffrè, 1977, p. 297-9. 
563  Cf. V. ROPPO. Il contratto del duemila. Torino: Giappichelli, 2002, p.53-5. 
564  Cf. H. HANSMANN, R. KRAAKMAN. Property, Contract, and Verification: The Numerus Clausus 

Problem and the Divisibility of Rights. In: Journal of Legal Studies 373, 2002, p.399; T. MERRILL, H. 
SMITH. Optimal Standardization in the Law of Property: The Numerus Clausus Principle. In: Yale 
Law Journal 110, 2000, p.6-8. 

565  Em sentido contrário, M. COSTANZA. Il contratto atipico. Milano: Giuffrè, 1981, p.122-3. 
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consente, o numerus clausus dos direitos reais reconheceria, pelo menos, uma potencial 

eficácia obrigacional àquelas estipulações566: “[valerão] [sic] somente como constitutiv[as] 

de direitos pessoais [sic], se por tal puder[em] valer”, dizia A. TEIXEIRA DE 

FREITAS567. Reserve-se o termo restrição para designar seu significado técnico: vínculo 

real568. Pelo numerus clausus dos direitos reais, o proprietário-adquirente pode estar 

realmente vinculado; está, pelo menos, obrigacionalmente vinculado. Se não há vínculo 

real, dizer que o proprietário-adquirente é livre, porque ele pode descumprir seus deveres 

obrigacionais sem afetar a eficácia dos contratos de disposição que, no exercício de seu 

poder de dispor, ele celebra, é desconhecer a própria idéia de liberdade: ser livre não é 

poder descumprir deveres jurídicos, quaisquer que eles sejam569! Até porque o 

proprietário-adquirente estaria, por óbvio, sujeito à responsabilidade contratual (art. 389 

CC): se, por exemplo, houve a estipulação de uma cláusula contratual proibitiva de 

segunda alienação não prevista em lei e, nada obstante, o primeiro adquirente celebrou um 

segundo contrato de disposição, é certo que esse descumprimento não impede o segundo 

adquirente de tornar-se proprietário, mas o segundo alienante deverá, em princípio, 

indenizar o primeiro alienante por perdas e danos, prefixados ou não, pelo descumprimento 

                                                 
566  “O § 137 S. 2 toma, de certo modo, a liberdade dos titulares atuais, vinculados [obrigacionalmente] por 

uma proibição de dispor; exatamente o que a primeira parte do texto legal pretende garantir” (J. VON 
STAUDINGER, J. KOHLER. J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit 
Einführungsgesetz und Nebengesetzen: Allgemeiner Teil §§ 134-163. Berlin: Sellier-de Gruyter, 2003, 
p.189, v.4); cf. tb. J. W. HEDEMANN. Die Fortschritte des Zivilrechts im 19. Jahrhundert. Berlin: 
Heymann, 1910, p.38, n.16, v.1; C. BERGER. Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. 
Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, p.59, 68; W. DÄUBLER. Rechtsgeschäftlicher Ausschluβ der 
Veräuβerlichkeit von Rechten? In: Neue juristische Wochenschrift 21.1, 1968, p.1118; R. LIEBS. Die 
unbeschränkbare Verfügungsbefugnis. In: Archiv für die civilistische Praxis 175, 1975, p.39; W. 
TIMM. Auβenwirkungen vertraglicher Verfügungsverbote? In: Juristenzeitung 44.1, 1989, p.16; H. P. 
WESTERMANN. Vertragsfreiheit und Typengesetzlichkeit im Recht der Personengesellschaften. 
Berlin: Springer, 1970, p. 423; J. KOHLER. Das Verfügungsverbot gemäß § 938 Abs. 2 ZPO im 
Liegenschaftsrecht : Eine Untersuchung zum System der Immobiliarrechtssicherung. Köln: Heymanns, 
1984, p.298; M. WIESMANN. Zur Tragweite des § 137 BGB. Münster: Westfälischen Wilhelms-
Universität, 1991, p.41;; P. SEIFERT. Verfügungsfreiheit und rechtsgeschäftliches 
Veräußerungsverbot. Frankfurt am Main: Rechtswissenschaftliche Fakultät, 1966, p.97; D. MEDICUS. 
Allgemeiner Teil des BGB: Ein Lehrbuch. 6. ed. Heidelberg: C. F. Müller, 1994, p.249-50; R. WANK. 
Miβbrauch der Treuhandstellung und der Vertretungsmacht. In: Juristische Schulung, 1979, p.403; C. 
ARMBRÜSTER. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: Allgemeiner Teil §§ 1-240. 5. 
ed. München: C. H. Beck, 2006, p.1632-3, v.1.1. 

567  Código Civil: Esboço. Rio de Janeiro: Tipografia Universal de Laemmert, 1864, art. 3.706. 
568  A noção de vínculo, ou efeito mínimo, não é exclusiva do direito das obrigações; ademais, qualquer 

contrato – seja obrigacional, seja de disposição – minimamente vincula, ainda que seus efeitos ulteriores 
estejam suspendidos por accidentalia negotii (cf. F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito 
privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.7-8, v.5). 

569  “Não se pode falar de segurança da liberdade de disposição como preservação da liberdade pessoal de 
vontade, se essa mesma liberdade só se pode realizar mediante a violação de um dever obrigacional” (C. 
BERGER. Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, p.69; cf. 
tb. J. VON STAUDINGER, J. KOHLER. J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen: Allgemeiner Teil §§ 134-163. Berlin: Sellier-de Gruyter, 
2003, p.189, v.4). 
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de sua obrigação de não-fazer, pela prática de um ato ilícito relativo570. O que o numerus 

clausus dos direitos reais, por um lado, dá, por outro, arrebata ao proprietário-

adquirente571. E vice-versa, ao proprietário-alienante: o numerus clausus dos direitos reais 

não impede a estipulação de proibições e imposições a respeito do exercício do poder de 

dispor translativo ou constitutivo; impede a eficácia real – isto é, restritiva ou supressiva 

do poder de dispor – dessas mesmas estipulações, quando não se enquadrarem nos 

esquemas legais predeterminados, nos tipos vinculativos e fixos de contratos de disposição 

constitutiva de direitos subjetivos reais (limitados). 

 

Na verdade, em tema de liberdade, a função do numerus clausus dos direitos 

reais é, fundamentalmente, assegurar a liberdade dos potenciais proprietários ou a 

intangibilidade do poder de adquirir, em uma ainda outra dimensão da promoção do 

tráfico jurídico. Os direitos subjetivos reais são manifestações de heteronomia privada572: 

os contratos de disposição constitutiva, que os têm como efeitos, implicam, como 

quaisquer contratos de disposição, multiplicação de posições jurídicas subjetivas passivas 

na esfera jurídica do alter. Os juristas não explicaram satisfatoriamente, até hoje, como 

esse fenômeno ocorre. Ele é tratado como algo intuitivo, em razão da eficácia absoluta dos 

(contratos de disposição de) direitos subjetivos reais. O presente capítulo se inclina a uma 

resposta mais analítica e sistemática para esse fenômeno, preparando a análise do caráter 

absoluto dos direitos subjetivos reais proposta no parágrafo subseqüente.  

 

12.   Irrestringibilidade do poder de dispor 

 

Compreender propriedade não como uma soma, um complexo de poderes 

concretos, mas sim como uma síntese de poderes abstratos significa, por princípio, 

carência de condicionamentos externos, de funções heterodeterminadas para o proprietário: 

                                                 
570  L. ENNECCERUS, C. H. NIPPERDEY. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. 15. ed. Tübingen: J. 

C. B. Mohr, 1960, p.891-2, v.2; A. VON TUHR. Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen 
Rechts. Berlin: Duncker und Humblot, 1957, p.369-70, v.2, t.1. 

571  J. VON STAUDINGER, J. KOHLER. J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit 
Einführungsgesetz und Nebengesetzen: Allgemeiner Teil §§ 134-163. Berlin: Sellier-de Gruyter, 2003, 
p.189, v.4 

572  Cf. B. RUDDEN. Economic Theory Vs. Property Law: The Numerus Clausus Problem. In: Oxford 
Essays in Jurisprudence 3, 1987, p.240; Cf. J. MERRYMAN. Policy, Autonomy, and the Numerus 
Clausus in Italian and American Property Law. In: American Journal of Comparative Law 12, 1963, 
p.225. 
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“propriedade” – anota R. VON JHERING – “é a liberdade de limitações e vínculos”573. 

Como tal, um direito subjetivo privado que, como todo direito subjetivo privado, não 

poderia não ser individual, isto é, a serviço de cada pessoa, do livre desenvolvimento de 

cada sujeito de direito: “é princípio da teoria geral do direito, vindo do conceito mesmo de 

direito, que duas pessoas, separadamente, não podem ter o ‘mesmo’ direito. O direito é, 

assim, dotado de individualidade”574. 

 

Talvez nenhum outro direito subjetivo privado se exponha a tantos riscos de se 

desviar desse princípio da individualidade dos direitos subjetivos privados como a 

propriedade. Esses riscos são representados pela possibilidade de desmembramento dos 

poderes do proprietário: para o legislador, manter a unidade desses poderes é, como diz H. 

HATTENHAUER, quase um “trabalho de Sísifo”575. Uma possibilidade que advém, 

novamente, de uma das mais importantes transformações, nos últimos séculos, 

experimentada pela instituição jurídica propriedade: o acoplamento do poder de dispor na 

posição jurídica subjetiva do proprietário. O poder de dispor permite, como se observou, 

não só que as utilidades virtuais da coisa deixem de se bastar nas suas fronteiras naturais, 

mas também que o proprietário dê à coisa uma finalidade que extravasa seus próprios e 

pessoais espaços de atuação, como ocorre nas hipóteses de constituição de direitos reais 

limitados e, não necessariamente dentre esses, de utilização das funções de garantia que a 

propriedade pode exercer576. 

 

Nesse sentido, um pensamento jurídico animado pelas relações kantianas entre 

liberdade e propriedade577 não deixaria nem de compreender essa última como um aspecto 

da primeira, isto é, como um não impedimento, nem de submeter a propriedade a uma 

projeção do equacionamento entre a liberdade (negativa) subjetiva de consciência e a 

                                                 
573  Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung. 7. ed. Leipzig: Breitkopf 

und Härtel, 1926, p. 233, v.2, t.1. 
574  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.230, v.5. 
575  Über vereintes und entzweites Eigentum. In: J. F. BAUR. Das Eigentum. Göttingen: Vandenhoeck und 

Ruprecht, 1989, p.93. 
576  Cf. H. HATTENHAUER. Über vereintes und entzweites Eigentum. In: J. F. BAUR. Das Eigentum. 

Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1989, p.89-90. 
577  Cf. K. H. SCHWAB. Grundlegend zur Eigentumstheorie des Liberalismus. In: O. BRUNNER, W. 

CONZE, R. KOSELLECK. Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen 
Sprache in Deutschland. Stuttgart: Klett-Cotta, 1975, p.65, 80, v.2; cf. tb. H. HATTENHAUER. Über 
vereintes und entzweites Eigentum. In: J. F. BAUR. Das Eigentum. Göttingen: Vandenhoeck und 
Ruprecht, 1989, p.83-85; K. KROESCHELL. Zur Lehre vom „germanischen“ Eigentumsbegriff. In: K. 
KROESCHELL et alii (hrsg.). Rechtshistorische Studien: Hans Thieme zum 70. Geburtstag. Köln: 
Böhlau, 1977, p.42-4; D. WILLOWEIT. Historische Grundlagen des Privatrechts: Das Eigentum. In: 
Juristische Schulung, 7, 1977, p.430. 
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liberdade intersubjetiva de convivência578-579. Não se refere, nesses termos, tanto à 

circunscrição da noção de propriedade ao direito subjetivo sobre bens econômicos 

corpóreos – ponto máximo de hipóstase da liberdade – quanto à compreensão da 

propriedade como um direito de liberdade da constituição cidadã de novas dimensões580. 

Quer dizer, a deflagração de um novo meu e de um novo teu, de novas zonas em que os 

proprietários podem agora desenvolver-se por comportamentos autodeterminados e 

orientados à reconfiguração – às vezes, sobreposição – dinâmica dessas mesmas zonas 

desemboca necessariamente um novo espectro subordinado a uma estrutura global de 

coordenação, concretamente ao estado-legislador581. Sob a perspectiva relacional, a 

questão, em termos simplistas, consiste, da mesma forma que a liberdade582, em como 

institucionalizar a fórmula “a propriedade de um começa onde termina a propriedade do 

outro”, ou em termos um pouco mais específicos, “o poder de dispor de um começa onde 

termina o poder de dispor do outro”. 

 

“A propriedade” – diz B. WINDSCHEID – “é todo direito que, em si [an sich], 

faz decisiva para a coisa a vontade do titular no conjunto de suas relações”583. E prossegue: 

“Que uma coisa é própria a alguém significa que sua vontade é decisiva no conjunto de 

suas relações. Isso se revela em uma dupla direção: 1. O proprietário pode dispor sobre sua 

coisa como ele quiser; 2. Um outro não pode dispor da mesma coisa contra a vontade do 

proprietário (lados positivo e negativo da propriedade)”584. 

 

Essa relação entre propriedade, vontade e poder de dispor é da máxima 

importância. Conferir poder de dispor ao proprietário é reconhecer que sua vontade não 

mais se basta no assenhoreamento em uma ordem de atribuição preestabelecida; dirigi-se, 

                                                 
578  Cf. J. HABERMAS. Facticidad y validez: Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho em 

términos de teoria del discurso. Trad. de M. Redondo. 3. ed. Madri: Trotta, 2001, p.148-9 e 153; T. 
FERRAZ JR. Estudos de filosofia do direito: Reflexões sobre o poder, a liberdade, a justiça e o direito. 
2. ed. São Paulo, Atlas, 2003, p.97-8. 

579  V. § 3o, tít. 6, supra. 
580  H. HATTENHAUER. Über vereintes und entzweites Eigentum. In: J. F. BAUR. Das Eigentum. 

Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1989, p.84. 
581  Cf. T. FERRAZ JR., Estudos de filosofia do direito: Reflexões sobre o poder, a liberdade, a justiça e o 

direito. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p.104. 
582  Cf. T. FERRAZ JR. Estudos de filosofia do direito: Reflexões sobre o poder, a liberdade, a justiça e o 

direito. 2. ed. São Paulo, Atlas, 2003, p.97-8. 
583  Lehrbuch des Pandektenrechts. 6. ed. Frankfurt am Main: Rütten und Loening, 1887, p.561, n.5 (sem 

grifos no original). 
584  Lehrbuch des Pandektenrechts. 6. ed. Frankfurt am Main: Rütten und Loening, 1887, p.560, v.1 
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outrossim, à possibilidade de alterar essa mesma ordem de atribuição585. Em outras 

palavras, o poder de dispor é o reconhecimento da vontade privada de alterar a ordem de 

atribuição preestabelecida586; é o fundamento da predisposição de um tipo de negócio 

jurídico cujo objeto é a alteração da titularidade da propriedade, isto é, o negócio jurídico 

de disposição587. Mas, uma vez que a propriedade é o status, por excelência, de atribuição 

de um título de assenhoreamento de uma coisa e, simultaneamente, a possibilidade 

voluntária do exercício ou a imunidade ao exercício do poder de dispor (lados positivo e 

negativo da propriedade), poder de dispor é a regulação de si mesmo. Quer dizer, poder de 

dispor é o poder autônomo-privado de dizer quem tem e em que medida pode exercer o 

poder de dispor, quem é e em que medida é proprietário. Poder de dispor regula poder de 

dispor. Poder de dispor não é apenas conferido por uma norma jurídica secundária: no 

plano das relações jurídico-privadas, o poder de dispor é uma norma jurídica secundária, 

que confere poderes para o proprietário regular o exercício de seus próprios poderes, entre 

os quais não poderia não ingressar o poder que, por excelência, identifica a propriedade na 

cosmologia contemporânea, isto é, o poder de dispor588. 

 

Nesse sentido, o proclamado não-impedimento da propriedade é, mais 

precisamente, o não-impedimento do poder de dispor. Esse último consiste em uma 

posição jurídica cuja possibilidade de exercício se identifica, nos ordenamentos legais, por 

uma simples negativa: o que não está proibido está permitido. Esse princípio da liberdade 

privada de disposição não deve ter sua extração do direito positivo confundida com a do 

princípio da disponibilidade das posições jurídicas subjetivas patrimoniais privadas. Esse 

último, como se observou589, é mesmo expresso, em razão do caráter privado e alienável 

(disponível) dos bens (arts. 98 e 100 CC) e da disponibilidade da propriedade (art. 1.228 

CC). O princípio da liberdade privada de disposição diz respeito não a uma qualidade das 

posições jurídicas subjetivas patrimoniais sobre as quais se dispõe, mas sim a uma 

qualidade do próprio poder de dispor determinada por uma certa situação jurídica de quem 

                                                 
585  C. BERGER. Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, p.13. 
586  Cf. H. HATTENHAUER. Die Entdeckung der Verfügungsmacht: Studien zur Geschichte der 

Grundstücksverfügung im deutschen Recht des Mittelalters. Hamburg: Joachim Heitmann, 1969, p.144; 
D. WILLOWEIT. Dominium und Proprietas: Zur Entwicklung des Eigentumsbegriffs in der 
mittelalterlichen und neuzeitlichen Rechtswissenschaft. Historisches Jahrbuch im Auftrag der Görres-
Gesellschaft 94, 1974, p.147-52, 155. 

587  D. H. MOLKENTELLER. Die These vom dinglichen Vertrag: Zur formalen Struktur der 
Eigentumsübertragung nach § 929 Satz 1 BGB. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1991, p.3-18. 

588  C. BERGER. Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, p.13; J. 
T. FÜLLER. Eigenständiges Sachenrecht?. Tübingen: Mohr Siebeck, 2006, p.373-83. 

589  V. § 4o, tít. 11, supra. 



Numerus clausus dos direitos reais e autonomia nos contratos de disposição 
 

 150 

o exerce, isto é, o titular590. Conforme esse princípio, o titular da posição jurídica subjetiva 

patrimonial pode exercer autonomamente o poder de dispor sobre essa mesma posição; 

apenas em hipóteses especificadas pela lei, o titular, porque se insere em uma particular 

situação jurídica legalmente definida, está impedido de exercer o poder de dispor sobre sua 

posição jurídica subjetiva patrimonial, isto é, não tem legitimidade para exercer seu poder 

de dispor591. O princípio da liberdade privada de disposição decorre, assim, de textos 

normativos a contrario sensu, que proíbem o exercício do poder de dispor ou impõem aos 

contratos que dele emanam certos requisitos de validade592: se só em algumas hipóteses a 

lei estabelece impedimentos ao exercício do poder de dispor sobre posições jurídicas 

subjetivas patrimoniais disponíveis, infere-se, a contrario sensu, que, por princípio, o 

titular de posição jurídica subjetiva patrimonial – entre elas a propriedade – pode exercer 

um poder que é, também por princípio, virtualmente ilimitado. 

 

Entretanto, essa liberdade privada de disposição não deve servir para negar a si 

própria: “a liberdade pessoal” – diz R. JOHOW – “não dá a ninguém o direito de limitá-la 

a seu bel prazer”593; quer dizer, a metamorfose da liberdade na não-liberdade é facilmente 

projetada na metamorfose da propriedade em não-propriedade, do poder de dispor em não-

poder de dispor. Metamorfose cujo risco, circunscrito às relações jurídico-privadas, é 

representado por impedimentos autônomo-privados e jurídico-negociais estabelecidos ao 

poder de dispor; não porque se declare a vontade de perder esse poder, mas porque se 

declare a vontade de restringir esse poder, isto é, de subordinar a decisão da eficácia de 

seu exercício a mais de um núcleo volitivo privado, de definir jurídico-negocialmente uma 

falta de legitimação594 de dispor de uma mesma posição jurídica subjetiva patrimonial, 

sacrificando-lhe a individualidade. Mais uma vez, R. JOHOW: “O proprietário pode, 

porém, fazer da coisa para si aquilo que ele quiser, ele pode nomeadamente também 

eliminar a coisa de seu patrimônio e, portanto, abandonar a coisa. Mas ele não pode manter 

                                                 
590  Cf. A. VON TUHR. Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. Berlin: Duncker und 

Humblot, 1957, p.10, v.2, t.2. 
591  Cf. A. JUNQUEIRA DE AZEVEDO. Negócio jurídico e declaração negocial: Noções gerais e 

formação da declaração negocial. São Paulo: Saraiva, 1986, p.154-9. 
592  Exemplos são os arts. 496, 1.015, 1.647 CC. Além da validade do contrato de disposição (v. §§ 9º e 10º, 

infra), a validade do negócio jurídico basal (obrigacional) pode ser, igualmente, afetada. 
593  Entwurf eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich: Sachenrecht. Berlin: 

Reichsdruckerei, 1880, 3v. In: W. SCHUBERT (hrsg). Die Vorlagen der Redaktoren für die erste 
Komission zur Ausarbeitung des Entwurfs eines Bürgerlichen Gesetzbuches: Sachenrecht. Berlin: 
Walter de Gruyter, 1982, p.661, v.1. 

594  Cf. A. JUNQUEIRA DE AZEVEDO. Negócio jurídico e declaração negocial: Noções gerais e 
formação da declaração negocial. São Paulo: Saraiva, 1986, p.154-9. 
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a coisa no seu patrimônio e, ao mesmo tempo, diminuir sua propriedade mediante 

separação voluntária dos poderes que lhe são atribuídos. Se ele pudesse fazer isso, ele teria 

um direito de deformar a propriedade de uma coisa determinada, à qual o ordenamento 

jurídico não mais poderia dar validez como propriedade. Com isso seria mesmo volátil o 

conceito de propriedade”595. 

 

Ora, o proprietário pode alienar ou renunciar seu direito subjetivo, o que 

implica perda do poder de dispor. Alienação e renúncia não representam a negação do 

poder de dispor, pois não impedem que algum outro agente privado se assenhoreie da coisa 

e possa, agora, exercer o poder de dispor. Alienação e renúncia não são impedimentos. Não 

existem, por isso, alienação e renúncia durante um determinado período, ou só em relação 

a tal pessoa, ou apenas de certo modo, ou de modo que ninguém mais possa ocupar a res 

nullius596. Dizer, como se diz nesses casos, que mais de um agente privado permanece com 

uma parcela da decidibilidade sobre a sorte da coisa significa reconhecer que ele pode 

exercer o poder de dispor – sobre uma posição jurídica subjetiva patrimonial que, em 

alguma medida, é-lhe própria597 – e também que ele está imune ao exercício do poder de 

dispor por parte de outro agente privado, ou que esse outro agente privado não tem 

legitimação para dispor sobre a mesma posição jurídica subjetiva patrimonial – que, 

correspondentemente em outra medida, é alheia. Seriam, portanto, gravações da 

propriedade, de natureza em tudo análoga à dos direitos subjetivos reais limitados: o poder 

de dispor do nu-proprietário é relativamente ineficaz em relação ao usufrutuário; “passa-se 

o mesmo com os direitos reais de garantia, que cortam o direito de alienar [sic] 

eficazmente contra os titulares deles”598. Em outras palavras, os titulares de direitos 

                                                 
595  Entwurf eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich: Sachenrecht. Berlin: 

Reichsdruckerei, 1880, 3v. In: W. SCHUBERT (hrsg). Die Vorlagen der Redaktoren für die erste 
Komission zur Ausarbeitung des Entwurfs eines Bürgerlichen Gesetzbuches: Sachenrecht. Berlin: 
Walter de Gruyter, 1982, p.625, v.1. 

596  Cf. A. VON TUHR. Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. Berlin: Duncker und 
Humblot, 1957, p.264-74, v.2, t.1; F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de 
Janeiro: Borsoi, 1955, p.125-9, v.14. 

597  Representantes dessa tradição de pensamento contam-se aos montes: o direito subjetivo “é o querer 
jurídico, para o qual é essencial a indicação da última palavra sobre um objeto de direito” (R. 
STAMMLER. Theorie der Rechtswissenschaft. 2. ed. Aalen: Scientia, 1923, p.154); um direito 
subjetivo se apresenta “quando a vontade de uma pessoa é decisiva para uma eficácia jurídica” (A. 
VON TUHR. Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. München: Duncker und 
Humblot, 1910, p.133, v.1); seguem-no ainda, K. ENGISCH. Introdução ao pensamento jurídico. Trad. 
J. Baptista Machado. 7. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1996, p.26; O. VON GIERKE. Deutsches 
Privatrecht. München: Duncker und Humblot, 1885, p.253, v.1; H. LEHMANN. Allgemeiner Teil des 
Bürgerlichen Gesetzbuches.  4. ed. Berlin: Walter de Gruyter, 1933, p.70; A. THON. Rechtsnorm und 
subjektives Recht. Weimar: Böhlau, 1878, p.178. 

598  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.39, v.5. 
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subjetivos reais limitados estão imunes ao poder de dispor do proprietário, o qual não tem 

legitimação para dispor da “plena propriedade” (lado negativo da propriedade, em sentido 

amplíssimo); e também podem dispor “como quiserem” de poderes inerentes à mesma 

propriedade (lado positivo da propriedade, em sentido amplíssimo): os titulares de direitos 

subjetivos reais limitados podem, por vezes, constituir outros direitos subjetivos reais sobre 

essas mesmas posições e também renunciá-los (arts. 1.275, 1.388, I, 1.410, I, 1.436, III, 

1.499, IV, CC). 

 

Isso significa que os direitos subjetivos reais limitados, da mesma maneira que 

todas e quaisquer posições jurídicas subjetivas patrimoniais gravadas, são restrições ao 

poder de dispor. Existe uma sinonímia entre disposição constitutiva, definição jurídico-

negocial de falta de legitimação de dispor e restrição autônomo-privada do poder de 

dispor: esses termos remetem a uma reconfiguração autônomo-privada dos direitos 

subjetivos privados que são objeto do poder dispor. Eles implicam uma sobreposição do 

meu e do teu deflagrada pela multiplicidade de núcleos volitivos determinantes da eficácia 

plena do exercício do poder de dispor de um mesmo direito subjetivo privado; indicam 

formas intermediárias de titularidade, situações de pertinência diferentes da propriedade, 

mas, sem dúvida, situações de pertinência; caracterizam, portanto, exceções ao princípio da 

individualidade dos direitos subjetivos privados, que devem necessariamente, por isso, 

concertar-se por meio de uma estrutura global de coordenação599. 

 

A dimensão de ordem pública do exercício do poder de dispor repousa, 

destarte, nessa possibilidade de restrição autônomo-privada do poder de dispor ou, o que é 

o mesmo, nessa possibilidade de definição jurídico-negocial de falta de legitimação para 

dispor de uma mesma posição jurídica patrimonial; possibilidade que, no direito das coisas, 

                                                 
599  K. LARENZ e M. WOLF sustentam, expressamente, uma fragmentação da titularidade (Spaltung der 

Rechtszuständigkeit) em todas as situações de ineficácia relativa do exercício do poder de dispor: “a 
disposição dos titulares é, portanto, apenas em face do sujeito protegido pela proibição e ineficaz apenas 
a ponto de satisfazer essa finalidade. Em relação a terceiros, a disposição é, ao contrário, eficaz. Isso 
tem como conseqüência uma fragmentação da titularidade, por exemplo, uma fragmentação da 
propriedade, a qual tem, contudo, fundamento legal e apresenta uma situação apenas provisória” 
(Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. 9. ed. München: C. H. Beck, 2004, p.810). Em sentido 
contrário a essa interpretação, por entenderem que há apenas “gravação” da titularidade, e não 
fragmentação, W. FLUME. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft. 3. ed. 
Berlin: Springer, 1979, p.354-5; D. MEDICUS. Allgemeiner Teil des BGB: Ein Lehrbuch. 6. ed. 
Heidelberg: C. F. Müller, 1994, p.247; C. ARMBRÜSTER. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch: Allgemeiner Teil §§ 1-240. 5. ed. München: C. H. Beck, 2006, p.1625, v.1.1; O. 
PALANDT et alii. Bürgerliches Gesetzbuch. 67. ed. München: C. H. Beck, 2008, p.125. K. LARENZ e 
M. WOLF têm, todavia, razão: não há sentido em diferenciar a gravação de um direito subjetivo da 
fragmentação da sua titularidade; esses termos são sinônimos. 
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manifesta-se na constituição de direitos subjetivos reais (limitados). O legislador pode 

negar absolutamente essa possibilidade: estabeleceria, para tanto, um único tipo 

vinculativo e fixo de contrato de disposição, cuja eficácia seria exclusivamente a 

transmissão translativa, uma única forma de titularidade, enfim; ou pode reconhecer a 

reconfigurabilidade autônomo-privada dos direitos subjetivos privados, predispondo tipos 

de contratos de disposição constitutiva. Paralelos ao princípio da individualidade dos 

direitos subjetivos privados, eles não poderiam não significar um princípio de 

irrestringibilidade do poder de dispor que leva, contrariamente à formulação legal da 

possibilidade de exercício do poder de dispor, a uma identificação positiva da 

possibilidade de restrição do poder de dispor: o que não está permitido, está proibido600. 

Só em hipóteses legalmente determinadas e juridicamente fixas o poder de dispor de um 

não termina onde começa o poder de dispor do outro, ou seja, só mediante os tipos de 

contratos de disposição constitutiva de direitos subjetivos reais (limitados), estabelecidos 

em numerus clausus, o proprietário pode restringir seu poder de dispor. 

 

Em outras palavras, a propriedade circunscreve-se, na normalidade das 

situações, a apenas uma esfera jurídica, é uma só vontade que é decisiva no conjunto das 

relações econômico-sociais do proprietário. Não lhe falta legitimação para dispor da 

propriedade. Por outro lado, as restrições ao poder de dispor, que o proprietário estabelece 

autonomamente por meio do exercício do poder de dispor constitutivo, consistem em 

definições de falta de legitimação para dispor de uma mesma posição jurídica subjetiva 

patrimonial.  Apenas quando essas manifestações de autonomia contratual se enquadram 

em tipos vinculativos e fixos de contratos de disposição constitutiva de direitos subjetivos 

reais (limitados), o proprietário reconfigura a propriedade, retirando-lhe o assento 

individual. Dessa maneira, o princípio da individualidade dos direitos subjetivos se resolve, 

em tema de direitos subjetivos patrimoniais, não no princípio da indisponibilidade do 

poder de dispor, mas sim no princípio da irrestringibilidade do poder de dispor601; e o 

numerus clausus dos direitos reais é nada mais que a concretização, no direito das coisas, 

                                                 
600  Referindo-se aos contratos de disposição de direitos subjetivos reais, P. HECK: “[o] princípio decisivo 

exsurge de argumentum e contrario: ‘o que não é permitido, fica proibido; é para o direito [objetivo] 
impossível’” (Grundriss des Sachenrechts. Aalen: Scientia, 1960, p.87); cf. tb. C. BERGER: “(...) a 
possibilidade de restrições à disposição voluntárias depende das contingências da regulação legal-
positiva” (Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, p.333). 

601  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.326, 328-
30, v.5. 
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desse mesmo princípio, o qual tem validez geral no ordenamento jurídico; do princípio, 

ainda mais geral, da individualidade dos direitos subjetivos privados. 

 

É nesse sentido, e somente nesse sentido, que “se pode designar a tendência 

legal [de limitar o número dos direitos reais] como ‘proteção da liberdade’”602: a liberdade 

privada de disposição resolve-se na possibilidade de um exercício do poder de dispor que 

por princípio não rompa a ligação entre esse poder e os demais poderes do 

proprietário603; quer dizer, o primado da autonomia do proprietário – seja o alienante, seja 

o adquirente – é a afirmação de uma zona de livre atuação no mundo exterior que a 

propriedade, como direito subjetivo, reserva exclusivamente a cada proprietário604, o que 

pressupõe uma inderrogabilidade jurídico-negocial do assento individual de sua posição 

jurídica. O direito subjetivo não é apenas limitação à esfera de outros possíveis sujeitos de 

direito605; é também limitação na dimensão de liberdade que se contém dentro dele, de tal 

maneira que sua configurabilidade é necessariamente predefinida606. Como em toda e 

qualquer outra manifestação da liberdade, para que o exercício do poder de dispor seja 

realmente livre, ele tem de ser concertado pelo direito objetivo: “não se negue a efetividade 

dessa idéia” – diz P. OERTMANN – “do contrário municiar-se-á a liberdade privada de 

disposição para cavar sua própria sepultura”607. 

 

Essa extensão ética608 do numerus clausus dos direitos reais é captada, por 

diversos autores, pelas suas funções de proteção da liberdade pessoal do proprietário: 

aquele regime jurídico, ao assegurar a liberdade privada de disposição, conservando aquela 

ligação entre poder de dispor e os demais poderes do proprietário, evitaria uma 

“escravidão, nomeadamente no aspecto jurídico-patrimonial”609; dessa maneira, a 

proibição legal de restringir, mediante negócios jurídicos, o poder de dispor de posição 

                                                 
602  P. HECK. Grundriss des Sachenrechts. Aalen: Scientia, 1960, p.87. 
603  Cf. C. BERGER. Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, 

p.13. 
604  H. HATTENHAUER. Über vereintes und entzweites Eigentum. In: J. F. BAUR. Das Eigentum. 

Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1989, p.92. 
605  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.232, v.5. 
606  R. VON JHERING. Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung. 7. 

ed. Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1926, p.220, v.2, t.1.; K. LARENZ, M. WOLF. Allgemeiner Teil des 
bürgerlichen Rechts. 9. ed. München: C. H. Beck, 2004, p.279-80. 

607  Rechtsgeschäftliches Veräuβerungsverbot und einstweilige Verfügung. In: Das Recht, 1916, p.58. 
608  Cf. B. FOËX. Les “numerus clausus” des drois réels en matière mobilière. Lausanne: Payot, 1987, 

p.34-5. 
609  F. BAUR. Enneccerus-Nipperdey: Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. In: Juristenzeitung, 1961, 

p.335 (sem grifos no original). 
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jurídica subjetiva patrimonial é considerada uma norma jurídica fundamental do direito 

privado, expressando o pensamento de que a livre disposição do patrimônio é um atributo 

indispensável da pessoa e, como tal, matéria dos capítulos constitucionais da 

inviolabilidade da dignidade humana e do livre desenvolvimento da personalidade (art. 1º, 

III, CF)610. 

 

Se não fossem precipitadas, essas idéias permitiriam concluir que o numerus 

clausus subjaz a uma espécie de direito de personalidade do proprietário, o qual – além de 

pôr em xeque o caráter patrimonial da propriedade e o princípio da autonomia privada – 

levaria a um relaxamento da eficácia de qualquer hipótese de vínculo jurídico desse último, 

da qual se irradiassem tantos deveres jurídicos a ponto de impedir praticamente o exercício 

de seus poderes, inclusive de seu poder de dispor. Uma conclusão que já contaminou 

algumas decisões do STJ, muito embora ela tenha sido apenas obter dicta e não ratione 

decidendi611, e que está pressuposta à elaboração da doutrina do conteúdo mínimo da 

                                                 
610  Cf. F. BAUR. Enneccerus-Nipperdey: Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. In: Juristenzeitung, 

1961, p.335; C. CROME. System des deutschen bürgerlichen Rechts. Tübingen: Mohr, 1900, p.379, v.1; 
J. VON STAUDINGER, J. KOHLER. J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit 
Einführungsgesetz und Nebengesetzen: Allgemeiner Teil §§ 134-163. Berlin: Sellier-de Gruyter, 2003, 
p.188, v.4; H. T. SOERGEL, W. HEFERMEHL. Kommentar zum BGB: Allgemeiner Teil §§ 104-240. 
13. ed. Stuttgart: Kohlhammer, 1999, p.233; R. LIEBS. Die unbeschränkbare Verfügungsbefugnis. In: 
Archiv für die civilistische Praxis 175, 1975, p.39; O. PALANDT et alii. Bürgerliches Gesetzbuch. 67. 
ed. München: C. H. Beck, 2008, p.126; B. GROβFELD, H. G. GERSCH. Zeitliche Grenzen von 
privaten Schuldverträgen. In: Juristenzeitung 43, 1988, p.944; H. SCHLOSSER. Auβenwirkungen 
verfügungshindernder Abreden bei der rechtsgeschäftlichen Treuhand. In: Neue juristische 
Wochenschrift 23.1, 1970, p.681; G. KRÜGER-NIELAND, H. ZÖLLER. Das BGB mit besonderer 
Berücksichtigung der Rechtsprechung des Recihsgerichts und des Bundesgerichtshofes (RGR 
Kommentar): §§ 1-240. 12. ed. Berlin: Walter de Gruyter, 1982, p.64-5; A. RAIBLE. Vertragliche 
Beschränkung der Übertragung von Rechten: Eine Untersuchung zum Verhältnis von §§ 413, 399 2. 
Alt. BGB zu § 137 Satz 1 BGB. Tübingen: Mohr, 1969, p.77; P. SEIFERT. Verfügungsfreiheit und 
rechtsgeschäftliches Veräußerungsverbot. Frankfurt am Main: Rechtswissenschaftliche Fakultät, 1966, 
p.75, 97; D. MEDICUS. Allgemeiner Teil des BGB: Ein Lehrbuch. 6. ed. Heidelberg: C. F. Müller, 
1994, p.249-50; P. BÜLOW. Grundfragen der Verfügungsverbote. In: Juristische Schulung, 1994, p.4; 
G. KEGEL. Nemo ‚minus‘ iuris transferre potest, quam ipse habet, oder warum Erbteilungsverbote so 
kraftlos sind. In: G. WARDA et alii. Festschrift für Richard Lange zum 70. Geburtstag. Berlin: Walter 
de Gruyter, 1976, p.938; H. WEITNAUER. Die unverzichtbare Handlungsfreiheit. In: E. 
BÖKELMANN et alii. Festschrift für Friedrich Weber zum 70. Geburtstag. Berlin: Walter de Gruyter, 
1975, p.429. 

611  “Resp. - civil - locação - estabelecimento de ensino – o contrato de locação não interessa apenas ao 
senhorio e ao locatário. Alcança, muitas vezes, a comunidade, como acontece no aluguel, cujo imóvel é 
destinado a estabelecimento de ensino. O pormenor explica a lei 6239/75, norma especial, relativamente 
à disciplina da locação. Essa lei, quanto à ação de despejo, enumera taxativamente as respectivas 
causas. O critério numerus clausus [não dos direitos reais, mas das hipóteses de imunidade em face da 
ação de despejo], interpretado ao pé da letra, leva a absurdo, submete o senhorio à vontade do inquilino, 
impedido de exercer o direito de propriedade, compreensivo de usar o prédio. Interpretação lógico-
sistemática, com respaldo da Constituição da República, consente equilibrar os direitos das partes. 
Autoriza, por isso, a recuperação da posse direta para uso próprio. A lei ordinária não se opõe a Lei 
Maior” (REsp. 26726, STJ, 6ª Turma, 15.09.1992, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro). Apesar de a 
ementa indicar o ganho da causa ao proprietário-locador, a decisão foi pela procedência do recurso 
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propriedade612. Por meio dessa doutrina, potencialmente tanto seriam amortecidas 

quaisquer “restrições” ao exercício dos poderes do proprietário, sempre que elas 

significassem uma espécie de “desapropriação indireta” no direito privado613, quanto 

seriam ampliadas as possibilidades de criação de direitos reais limitados, mediante a 

derrogação do numerus clausus dos direitos reais614; o que coordenaria essas duas 

propostas, que estão reciprocamente em tensão, é a formulação de juízos a posteriori, a 

partir de ponderação dos concretos interesses em jogo, obtemperados pela cláusula geral 

dos “interesses sociais”615. Trata-se, na verdade, de uma transferência da competência para 

regular o poder de dispor do legislador para o juiz, da lei para a jurisprudência616. Nesses 

termos, numerus clausus dos direitos reais seria despiciendo: tanto a autonomia nos 

contratos obrigacionais, que ele promove, quanto a autonomia nos contratos de disposição, 

que ele limita, teriam seus regimes jurídicos redefiníveis a partir do caso concreto, em 

função de uma disciplina contratual unitária, mas que, contraditoriamente, não deixa nunca 

                                                                                                                                                    
interposto pelo empresário locatário; cf. tb. REsp 38102, STJ, 6a Turma, 15.03.1994, Rel. Min. Luiz 
Vicente Cernicchiaro; REsp 147479, STJ, 6ª Turma, 10.02.1998, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro; 
REsp. 568, STJ, 3ª Turma, 31.10.1989, Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 

612  Cf. M. COSTANZA. Il contratto atipico. Milano: Giuffrè, 1981, p.125-6. 
613  Cf. M. COSTANZA. Il contratto atipico. Milano: Giuffrè, 1981, p.125-6. 
614  Cf. M. COSTANZA. Il contratto atipico. Milano: Giuffrè, 1981, p.125-6. 
615  M. COSTANZA. Il contratto atipico. Milano: Giuffrè, 1981, p.128-9, 159. 
616  T. H. STRUYCKEN põe a questão em termos precisos: “A análise comparativa de outros sistemas 

jurídicos mostra que o numerus clausus não é meramente um opção entre ser contra ou a favor à 
autonomia privada no direito das coisas; é também uma questão de alocação de poderes entre o 
judiciário e o legislativo. Na origem e na essência, o numerus clausus confere competência exclusiva 
para o reconhecimento de novos tipos de direitos reais ao legislativo. Entretanto, incontestavelmente, o 
judiciário tem, em qualquer sistema jurídico, um papel importante no desenvolvimento e delineamento 
de específicos direitos reais e das regras que os disciplinam. Um debate sobre o numerus clausus é, por 
conseguinte, também um debate sobre quem deve ter a preferência no desenvolvimento e na 
modernização do direito das coisas: o judiciário ou o legislativo? Nesses termos, o futuro do numerus 
clausus toca nas justificações fundamentais do direito codificado. Nesse debate, opto por manter e 
reforçar a primazia do legislativo. Além das bem conhecidas razões gerais do direito codificado – tais 
como certeza do direito, previsibilidade e legitimidade democrática – a primazia do legislativo no 
desenvolvimento do direito das coisas é justificado pelo impacto dos direitos reais na sociedade. Seus 
efeitos perante terceiros exigem um alto nível de certeza: os terceiros devem ser capazes de saber o que 
os esperam. Ademais, os efeitos de longo tempo dos direitos reais exigem escolhas políticas para as 
quais o legislativo está melhor equipado do que o judiciário (...). Essa responsabilidade, no entanto, é 
compartilhada pelo executivo e pelo legislativo com a comunidade jurídica. Praxistas e acadêmicos 
devem amparar por iniciativa própria o legislativo, evidenciando as mudanças necessárias para 
modernizar o direito das coisas (...)” (De Numerus Clausus in het Goederenrecht. Amsterdam: Kluwer, 
2007, p.827). 
No mesmo sentido, T. MERRYLL e H. SMITH, os quais destacam os caracteres da transparência, da 
universalidade, da compreensividade, da estabilidade, da prospectividade e da compensabilidade que, 
fundamentais para o direito das coisas, o direito legislado apresenta em vantagem do direito judicial 
(Optimal Standardization in the Law of Property: The Numerus Clausus Principle. In: Yale Law 
Journal 110, 2000, p.60-8). 
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de fazer referência a uma razoável liberdade do proprietário, ao tal conteúdo mínimo da 

propriedade617. 

 

Ora, não há que se invocar uma razoável liberdade do proprietário! Se o 

proprietário se obrigou, mediante contrato, ao não exercício ou ao exercício de 

determinado modo de seus poderes, ele autodeterminou seus interesses econômico-sociais. 

Pelo princípio da autonomia contratual, é óbvio que ele tem de estar, pelo menos, 

obrigacionalmente vinculado618; esse é um imperativo ético-jurídico que não tem como ser 

demonstrado: decorre da crença de que os agentes privados podem, mediante suas 

declarações de vontade, determinar o que é melhor para a sua vida de recíprocas relações 

de intercâmbio de bens e transformar sua esfera de livre atuação por meio de negociações.  

E é também igualmente óbvio que, se a natureza do vínculo jurídico for obrigacional, 

deverá ser aplicado a ele o regime do processo obrigacional, por vezes a teoria da base do 

negócio jurídico619, à qual, aliás, remetem aquelas decisões do STJ. A circunstância de um 

dos contratantes ser proprietário, ou ter deixado de ser proprietário, não interfere, positiva 

ou negativamente, na aplicação desse regime jurídico. O proprietário pode sim comutar a 

liberdade pessoal do exercício de quaisquer de seus poderes, inclusive o poder de dispor: 

basta que se obrigue a não exercer algum ou alguns desses poderes e que as fases 

contratuais não apresentem imperfeições no exercício da autonomia contratual620. 

 

Essas assertivas não estão absolutamente em tensão com o numerus clausus 

dos direitos reais: esse regime jurídico promove essas situações de exercício da autonomia 

nos contratos obrigacionais de um modo virtualmente ilimitado e remete sua disciplina ao 

direito das obrigações621. Promove, enfim, a liberdade dos contratantes: numerus clausus 

dos direitos reais faz irrelevante a posição jurídica subjetiva do proprietário para a eficácia 

do contrato obrigacional. Não contrariam esse regime jurídico, nem mesmo por fraude à 

lei, técnicas contratuais que impliquem obstáculos obrigacionais ao exercício do poder de 

dispor, tais como fixação de penas contratuais extremamente elevadas, acompanhadas ou 

                                                 
617  Cf. M. COSTANZA. Il contratto atipico. Milano: Giuffrè, 1981, p.168-9. 
618  W. FLUME. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft. 3. ed. Berlin: Springer, 

1979, p.363; Cf. C. BERGER. Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr 
Siebeck, 1998, p.69, 99. 

619  Cf. A. JUNQUEIRA DE AZEVEDO. Negócio jurídico e declaração negocial: Noções gerais e 
formação da declaração negocial. São Paulo: Saraiva, 1986, p.219-26. 

620  Cf. R. LIEBS. Die unbeschränkbare Verfügungsbefugnis. In: Archiv für die civilistische Praxis 175, 
1975, p.25, 39-40. 

621  Cf. J. T. FÜLLER. Eigenständiges Sachenrecht?. Tübingen: Mohr Siebeck, 2006, p.373-83. 
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não de garantias reais, e composição escalonada de cláusulas contratuais622-623: a 

circunstância de o descumprimento dessas obrigações não afetar a eficácia do subseqüente 

contrato de disposição é suficiente para qualificar os contratos que as constituem como 

obrigacionais, em vez de simplesmente ineficacizá-los, em sentido amplo, como 

contratos624. Destarte, o numerus clausus dos direitos reais limita apenas as situações de 

exercício da autonomia nos contratos de disposição: é negada eficácia real às estipulações 

“restritivas” do poder de dispor quando elas não se enquadrarem em esquemas legais 

predeterminados. Só nos limites desses esquemas o vínculo jurídico será real; fora deles, 

ainda que os contratantes queiram, essa natureza é negada pelo ordenamento jurídico: não 

há restrição do poder de dispor, não há falta de legitimação para dispor da posição jurídica 

subjetiva patrimonial, não há, enfim, direito subjetivo real limitado. 

 

A razão dessa drástica conformação da autonomia nos contratos de disposição, 

operada pelo princípio de irrestringibilidade do poder de dispor e pela sua concretização no 

direito das coisas, o numerus clausus dos direitos reais, é que esses regimes jurídicos 

servem menos à liberdade pessoal do proprietário do que à liberdade social do tráfico. A 

                                                 
622  A. VON TUHR (Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. Berlin: Duncker und 

Humblot, 1957, p.372-3, v.2, t.1) dá dois exemplos de contratos obrigacionais que teriam resultado 
prático próximo ao de um contrato de disposição cujo objeto é a supressão do poder de dispor do 
proprietário-adquirente. O primeiro se refere à disponibilidade de propriedade de coisa imóvel: aquele 
resultado prático seria alcançado por meio de constituição de direito de preferência obrigacional, a 
preço mínimo, a favor do agente privado interessado na não alienação, seguida da prenotação 
[Vormerkung] do respectivo instrumento contratual. Essa situação é parcialmente inaplicável ao direito 
brasileiro, não porque o direito de preferência não possa ser ajustado por preço mínimo (art. 515 CC), 
mas porque o instrumento contratual não seria nem registrável, nem averbável, segundo as hipóteses 
taxativas do art. 167, I e II, Lei 6.015/73. Não há no direito brasileiro uma cláusula geral de 
prenotabilidade imobiliária como a do § 883 BGB. 
O segundo se refere à disponibilidade de propriedade de coisa móvel: aquele resultado prático seria 
alcançável por meio da inexação de uma condição resolutória à alienação, segundo a qual a propriedade 
se resolve se houver uma segunda (tentativa) de alienação. Esse exemplo é plenamente aplicável ao 
direito brasileiro, tendo em vista a disciplina original da propriedade resolúvel (arts. 1.359 e 1.360 CC), 
e seria, ademais, pertinente não só para móveis como também para imóveis, visto que a Lei 6.015/73 
permite o registro de contratos “de compra e venda” condicionais (art. 167, I, 29). Entretanto, o contrato 
de constituição de direito expectativo real, implicado na disciplina da propriedade resolúvel, não é 
obrigacional, mas sim de disposição (v. § 11º, tít. 22, infra). 

623  A técnica da composição escalonada de cláusulas contratuais consiste em estipular ao proprietário-
adquirente tanto a obrigação de não-alienar sem o prévio “assentimento” do proprietário-alienante 
quanto a obrigação de clausular no segundo contrato de disposição essas mesmas duas obrigações ao 
segundo adquirente, acompanhadas de expressivas multas contratuais de modo a assegurar praticamente 
a decidibilidade do primeiro-alienante. Essas técnicas contratuais podem ocorrer em empreendimentos 
habitacionais, como nos chamados “condomínios fechados”. Cf. T. MERRILL, H. SMITH. Optimal 
Standardization in the Law of Property: The Numerus Clausus Principle. In: Yale Law Journal 110, 
2000, p.35; H. HANSMANN, R. KRAAKMAN. Property, Contract, and Verification: The Numerus 
Clausus Problem and the Divisibility of Rights. In: Journal of Legal Studies 373, 2002, p.388-9. 

624  Cf. A. VON TUHR. Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. Berlin: Duncker und 
Humblot, 1957, p.369-74, v. 2, t.1. 
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dimensão de individualismo que se contém na liberdade privada de disposição, assegurada 

por aqueles regimes jurídicos, presta-se à liberdade não dos atuais proprietários, nem dos 

proprietários contratantes, mas sim daqueles agentes privados que podem, em um regime 

de liberdade do tráfico, contratar com os proprietários e dos credores do proprietário; dos 

agentes privados que têm a expectativa fática de adquirir a propriedade ou qualquer outra 

posição jurídica subjetiva patrimonial; da decidibilidade de adquirir; do mercado, enfim625. 

 

13.  Intangibilidade do poder de adquirir 

 

O poder de adquirir é uma posição jurídica subjetiva complexa cuja extração 

dos ordenamentos jurídicos é mais difícil do que possa parecer. Na perspectiva do direito 

patrimonial privado, consiste em um poder de aumentar o próprio patrimônio, o ativo 

patrimonial, por meio de declarações jurídico-negociais626. Trata, portanto, da 

potencialidade de adquirir direitos subjetivos patrimoniais mediante negócios jurídicos, 

isto é, de se tornar titular de direitos subjetivos patrimoniais constituídos jurídico-

negocialmente627; poder de adquirir é a possibilidade concreta de figurar na posição de 

adquirente nos contratos de disposição (aquisição derivada) ou na posição de credor nos 

contratos obrigacionais (aquisição originária), no pólo ativo das relações jurídicas 

contratuais628. É, portanto, antes de tudo, uma das manifestações da capacidade jurídica629-

630. 

 

                                                 
625  Cf. J. COMMONS. Legal Foundations of Capitalism. New Jersey: Augustus M. Kelley, 1974, p.65-9; 

N. IRTI. L’ordine giuridico del mercato. 4. ed. Roma: Laterza, 2001, p.38-44. 
626  L. ENNECCERUS, H. C. NIPPERDEY. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. 15. ed. Tübingen: J. 

C. B. Mohr, 1960, p.892, v.2; A. VON TUHR. Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. 
Berlin: Duncker und Humblot, 1957, p.395, v.2, t.1. 

627  Cf. L. ENNECCERUS, H. C. NIPPERDEY. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. 15. ed. 
Tübingen: J. C. B. Mohr, 1960, p.892, v.2; A. VON TUHR. Der allgemeine Teil des deutschen 
bürgerlichen Rechts. Berlin: Duncker und Humblot, 1957, p.395, v.2, t.1. 

628  A denominação dos contratos, por essa tipologia fundamental, enfatiza, como se observa, as declarações 
jurídico-negociais que agravam o patrimônio; cf. A. VON TUHR. Der allgemeine Teil des deutschen 
bürgerlichen Rechts. Berlin: Duncker und Humblot, 1957, p.238-73, v.2, t.1. 

629  L. ENNECCERUS, H. C. NIPPERDEY. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. 15. ed. Tübingen: J. 
C. B. Mohr, 1960, p.892, v.2. 

630  Outra das manifestações da capacidade jurídica é o poder de se obrigar, isto é, a possibilidade de 
aumentar o passivo patrimonial, por meio da aquisição de deveres obrigacionais por cujo cumprimento 
“responde” o ativo patrimonial (cf. A. VON TUHR. Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen 
Rechts. Berlin: Duncker und Humblot, 1957, p.395, v.2, t.1). V. § 10o,  infra. 
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Exatamente por isso, apenas a lei regula o poder de adquirir631. As limitações 

ao poder de adquirir, que são necessariamente legais, podem consistir em proibições 

gerais, como se subentende na adquiribilidade de direitos acessórios (só o proprietário do 

prédio dominante pode adquirir uma servidão, só credores podem adquirir hipoteca, 

penhor, anticrese, posição de afiançado etc.), ou proibições individuais (art. 497 CC). As 

primeiras definem falta de legitimação do adquirente: a aquisição de uma servidão por 

quem não é proprietário do prédio dominante é ineficaz, e nada impede que o beneficiado 

adquira a propriedade do prédio dominante, eficacizando, assim, o contrato de disposição 

constitutiva de servidão632. As segundas, falta de legitimidade do adquirente, da qual 

decorrem as sanções de nulidade ou anulabilidade do contrato de disposição (arts. 166, VII, 

171, caput, CC). Há, portanto, impedimentos ao poder de adquirir, os quais não consistem 

em impossibilidade jurídica do objeto do negócio jurídico de aquisição, pois remetem a 

uma qualidade do poder de adquirir determinada por uma certa situação jurídica de quem o 

exerce. O raciocínio é o mesmo daquele sobre a liberdade privada de disposição633; trata-

se, aqui, de exceções ao princípio da liberdade privada de aquisição, o qual tem assento 

constitucional: não é outro o significado da expressão “direito à propriedade” insculpida no 

art. 5º, caput, CR, senão a garantia institucional do poder de aquisição de direitos 

subjetivos patrimoniais634-635, assim definidos pelo direito infraconstitucional, o qual 

                                                 
631  L. ENNECCERUS, H. C. NIPPERDEY. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. 15. ed. Tübingen: J. 

C. B. Mohr, 1960, p.892, v.2: “proibições de adquirir e limitações de adquirir podem ser fundamentadas 
apenas por meio de lei”; cf. tb. A. VON TUHR. Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. 
Berlin: Duncker und Humblot, 1957, p.397-8, v.2, t.1: “Do mesmo modo que o poder de dispor, o poder 
de se obrigar e o poder de adquirir não podem ser nem suprimidos, nem limitados mediante negócios 
jurídicos; o que o § 137 determina para os negócios jurídicos de disposição rege também para os 
negócios jurídicos obrigacionais e para os negócios jurídicos de aquisição; pode-se se obrigar a não 
celebrar um tal negócio jurídico ou a celebrá-lo só sob certas hipóteses; entretanto, o negócio jurídico 
celebrado em violação desse dever contratual é válido e só obriga à indenização, se o beneficiado pela 
não conclusão do negócio tiver um interesse jurídico-patrimonial”; cf. tb. R. LIEBS. Die 
unbeschränkbare Verfügungsbefugnis. In: Archiv für die civilistische Praxis 175, 1975, p.6. 

632  Cf. A. VON TUHR. Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. Berlin: Duncker und 
Humblot, 1957, p.396-7, v.2, t.1. 

633  V. §§ 4º, tít. 11, 5º, tít. 12, supra. 
634  Cf. A. TOMASETTI JR. Procedimento do direito de domínio e improcedência da ação reivindicatória. 

Favela consolidada sobre terreno urbano loteado. Função social da propriedade. In: Revista dos 
Tribunais 723, 1996, p.214-5: “parece que o direito à propriedade, nesse contexto, tem um sentido 
axiologicamente personalístico coextensivo à ‘dignidade da pessoa humana’ (...). O fundamento ético da 
propriedade pessoal dessume-se da idéia de que o indivíduo, pelo intermédio dela, cria um ‘ambiente 
vital’, ou uma esfera personalíssima de ‘influência’, de que é titular em situação de influxos relacionais 
recíprocos”. 

635  Assim M. WOLFF: “pertence aos direitos patrimoniais garantidos [pela Constituição] não o patrimônio 
mesmo (também não um patrimônio especial), mas sim um direito a um negócio de aquisição 
[Erwerbsgeschäft]” (Reichsverfassung und Eigentum. In: Festgabe der Berliner juristischen Fakultät 
für Wilhelm Kahl zum Doktorjubiläum am 19. April 1923. Tübingen: Mohr, 1923, p.3). 
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estabelece também os modos de aquisição, entre os quais de iure condictio estão os 

contratos636. 

 

É mesmo significativa, por conseguinte, a reserva de lei na regulação do poder 

de adquirir. Nem mesmo ordens judiciais podem impedir o poder de adquirir, e os juízes 

devem estar atentos a esse ponto: exarem-se proibições ou limitações ao poder de dispor, 

nunca ao poder de adquirir637. F. C. PONTES DE MIRANDA, atento às limitações 

históricas da capacidade jurídica em razão de sexo, religião, nacionalidade e estado civil, é 

categórico: “é preciso que a regra jurídica que abre exceção ao princípio de capacidade 

total de direito conste da Constituição, ou seja, pelo menos, compatível com ela. Assim, a 

Constituição mesma veda a sociedades por ações ao portador e a estrangeiros a propriedade 

de empresas jornalísticas e de radiodifusão e aos estrangeiros e às pessoas jurídicas, 

excetuados os partidos políticos nacionais, o serem acionistas de sociedades anônimas de 

tais empresas. Somente a brasileiros e a sociedades organizadas no país são permitidas 

autorizações e concessões de minas e demais riquezas do subsolo”638. 

 

Muito embora esses exemplos, como tais, não tenham mais inteira 

conformidade ao direito positivo, eles precisam que o poder de adquirir apresenta 

elementos subjetivos, objetivos e modais639: só lei – com a necessária óbvia conformidade 

com a CR – regula quem pode (por exemplo, brasileiros e sociedades organizadas no país) 

ou quem não pode (por exemplo, sociedades por ações ao portador, estrangeiros, pessoas 

jurídicas) ter certos direitos subjetivos patrimoniais; quais direitos subjetivos patrimoniais 

(por exemplo, “propriedade” sobre empresas jornalísticas e de radiodifusão, propriedade de 

minas e demais riquezas do subsolo) podem ser ou não podem ser adquiridos; e por meio 

de quais tipos de negócios jurídicos (por exemplo, contrato de disposição de participações 

                                                 
636  Cf. F. C. PONTES DE MIRANDA. Comentários à Constituição de 1946. 2. ed. São Paulo: Max 

Limonad, 1953, p.213, v.4. 
637  L. ENNECCERUS, H. C. NIPPERDEY. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. 15. ed. Tübingen: J. 

C. B. Mohr, 1960, p.892, v.2. As proibições judiciais ao poder de dispor implicam ineficácia relativa ao 
contrato de disposição celebrado em contrariedade à ordem judicial e não precisam ser necessariamente 
averbadas nos registros públicos para surtir efeitos. Cf. tb. A. VON TUHR. Der allgemeine Teil des 
deutschen bürgerlichen Rechts. Berlin: Duncker und Humblot, 1957, p.397, v.2, t.1. Sem razão, F. C. 
PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.331, v.5. 

638  Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954, p.158, v.1. 
639  Cf. tb. F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.105, 

v.11: “em toda aquisição de direito há o sujeito que adquire (adquirente), o objeto que se adquire, o 
modo pelo qual se adquire, que sempre ocorre perante outrem (pessoa ou sociedade)”. 
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societárias, contrato societário, autorizações e concessões administrativas) se pode 

adquirir. 

 

Esta tese sustenta: o exercício do poder de dispor, que se manifesta na 

celebração de contratos de disposição – entre eles os contratos de disposição direitos 

subjetivos reais – são regulações do poder de adquirir e, mais do que isso, são regulações 

do poder de adquirir de um contingente indeterminado de sujeitos de direito, potenciais 

adquirentes, que não participam da formação desses mesmos contratos. Exercício do poder 

de dispor ataca a liberdade privada da aquisição, a qual concorre para a liberdade do 

tráfico; é sinônimo de heteronomia privada: interfere na esfera jurídica de quem não 

participa da formação dos contratos pelos quais se manifesta640 e, ainda que participasse, 

não teria competência para regular autonomamente uma matéria de reserva de lei. 

Expressão dessa reserva de lei é a tipicidade vinculativa e fixa dos contratos de disposição, 

é o regime de numerus clausus dos contratos que são, a um só tempo, resultado e regulação 

do exercício do poder de dispor e, igualmente, regulação do poder de adquirir do alter. É 

na categoria do poder de adquirir que as “externalidades” do poder de dispor se articulam 

no interior do sistema jurídico.  É aqui que o regime de numerus clausus dos contratos de 

disposição e uma das suas concretizações, o numerus clausus dos direitos reais, deitam seu 

principal fundamento.  

 

A interface do poder de dispor com o poder de adquirir não é, entretanto, direta 

e necessária. Não existem, com efeito, posições jurídicas subjetivas privadas inadquiríveis. 

Se o ordenamento jurídico predispõe uma posição jurídica subjetiva privada ela pode ser 

adquirida por pelo menos uma pessoa. O princípio da adquiribilidade das posições 

jurídicas subjetivas privadas é mesmo total e, por isso, é independente do princípio da 

disponibilidade das posições jurídicas subjetivas patrimoniais privadas641: há posições 

jurídicas subjetivas patrimoniais privadas que – como todas as posições jurídicas subjetivas 

privadas – são adquiríveis, mas que são indisponíveis, como, por exemplo, o usufruto (art. 

1.393 CC)642 e diversas espécies de créditos, não em razão de pactum de non cedendo643 e 

                                                 
640  “As fronteiras dos espaços de liberdade contra terceiros não podem ser deixadas à convenção de duas 

partes. Elas devem, antes, ser determinadas pelo legislador, democraticamente para tanto legitimado” 
(K. LARENZ, M. WOLF. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. 9. ed. München: C. H. Beck, 2004, 
p.639). 

641  V. §§ 4º, tít. 11, 5º, tít. 12, supra. 
642  Salvo se a disposição corresponder à aquisição pelo nu-proprietário (art. 1.410, VI, CC). 
643  V. § 6o, tít. 16, infra. 
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sim pela natureza da obrigação ou por imposição legal (art. 286 CC). Isso é certo, todavia 

não se vê por que a indisponibilidade do usufruto deixaria de afetar a adquiribilidade 

daquele mesmo usufruto já constituído; ou como a falta de legitimidade dos ascendentes 

para o exercício do poder de dispor sobre suas posições jurídicas subjetivas patrimoniais 

aos descendentes (art. 496 CC) não afete o poder de esses últimos adquirirem as mesmas 

posições. 

 

Nesse sentido, aquela interface do poder de dispor com o poder de adquirir 

revela-se no paralelo entre, de um lado, indisponibilidade das posições jurídicas subjetivas 

patrimoniais e falta de legitimidade ou legitimação para o exercício do poder de dispor e, 

de outro lado, frustração do exercício do poder de adquirir; e, correlatamente, de um lado, 

falta de legitimidade ou legitimação para o exercício do poder de adquirir e, de outro lado, 

frustração do exercício do poder de dispor. Isso se explica, na medida em que ambas as 

declarações jurídico-negociais integram o mesmo suporte fático do contrato de disposição: 

é nessa última categoria jurídica que aquela interface se evidencia e se articula. Como todo 

e qualquer contrato, os contratos de disposição têm suporte fático compósito, existem por 

meio da formação do consenso entre duas declarações jurídico-negociais, uma de dispor, 

outra de adquirir, representativas dos respectivos poderes de dispor e de adquirir; seguindo 

a tradição de denominar as categorias jurídicas preferencialmente pelo que elas 

representam de agravamento do patrimônio644, os contratos de disposição aludem 

literalmente a só um dos lados do fenômeno da transmissão, fim comum de ambas as 

declarações jurídico-negociais, de dispor e de adquirir, que formam seu suporte fático. De 

tal maneira que impossibilidades jurídicas ou impedimentos ao exercício do poder de 

dispor não podem não significar frustração do fim do poder de adquirir, e vice-versa, em 

razão da ineficácia, em sentido amplo, do contrato de disposição. 

 

Dessa maneira, regular o poder de dispor é regular o poder de adquirir645. 

Como se observou, a regulação autônomo-privada do poder de dispor opera-se mediante os 

                                                 
644  Cf. A. VON TUHR. Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. Berlin: Duncker und 

Humblot, 1957, p.238-73, v.2, t.1; v. §§ 9o e 10º, infra. 
645  O inverso também é verdadeiro e aparece exemplificativamente nas cláusulas de exclusividade 

estipuladas em contratos de fornecimento: como analisa R. LIEBS, a proibição de o fornecido adquirir 
bens econômicos de outros agentes privados que não o fornecedor não tem “eficácia real”: o contrato de 
disposição celebrado em descumprimento dessa proibição não é afetado nos planos da existência, da 
validade e da eficácia, pois o poder de dispor do novo parceiro contratual do fornecido não pode ser 
reconfigurado, a fortiori porque ele não participou da estipulação de tal proibição; as conseqüências 
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contratos de disposição, na medida em que determinam, pelo menos, quem é o novo titular 

do direito subjetivo patrimonial, quem é o novo agente privado que pode exercer o poder 

de dispor. Essa regulação básica do poder de dispor, correspondente à transmissão 

translativa, já evidencia a regulação do poder de adquirir: ela determina um novo pólo ao 

qual tem de se direcionar o poder de adquirir, para a eficácia dos subseqüentes contratos de 

disposição. Todos os outros agentes privados têm, agora, de contratar com um novo titular, 

se quiserem adquirir o mesmo direito subjetivo patrimonial. Sua situação jurídica não é, 

porém, agravada, nesses casos646, a não ser que a transmissão seja clandestina. A razão de 

os mecanismos de publicidade serem fatores de eficácia dos contratos de disposição reside 

nesse ponto: não agravar a situação dos adquirentes, não frustrar o poder de adquirir diante 

de uma não aparência da transmissão antecedente. A razão da regra de tutela da aquisição 

em boa-fé reside, também, nesse mesmo ponto: não agravar a situação dos adquirentes, não 

frustrar o poder de adquirir diante de uma aparência da transmissão antecedente; quer 

dizer, o titular que não cuida da publicidade da transmissão, ou que não eqüipondera a 

aparência de uma certa situação jurídica, está sujeito à perda de sua posição jurídica 

subjetiva patrimonial, à eficácia de um contrato de disposição independente da titularidade 

do poder de dispor. Por onde se vê que as deficiências dos procedimentos de publicidade 

ou das correspondências entre legitimação legal para dispor ou aquisição por boa-fé e 

aparência de titularidade resultam, sem dúvida, agravamentos sérios aos adquirentes647. 

 

Mesmo em um mundo sem essas deficiências, o agravamento da situação 

jurídica dos futuros adquirentes é inevitável em um ordenamento jurídico que reconhece a 

possibilidade de regular o poder de dispor mediante contratos de disposição constitutiva. 

Nesses casos, os elementos do poder de adquirir, que têm assento constitucional, podem 

ser jurídico-negocialmente modificados de forma dramática, e a arrepio da vontade de seus 

titulares, no seguinte sentido: 

 

(I) definição autônomo-privada de um ou mais sujeitos, ou de uma classe de 

sujeitos, que não possam adquirir uma determinada posição jurídica subjetiva patrimonial. 

Proibir o titular subseqüente de dispor para A ou para B é retirar a legitimação desses 

últimos para adquirir uma determinada posição jurídica subjetiva patrimonial. Diz-se falta 

                                                                                                                                                    
pela violação do dever contratual, que caracteriza ato ilícito relativo, são uma outra questão (Die 
unbeschränkbare Verfügungsbefugnis. In: Archiv für die civilistische Praxis 175, 1975, p.6). 

646  V. § 6º, infra. 
647  V. §§ 6º, 9º e 10º, infra. 
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de legitimação, com a conseqüente sanção de ineficácia do contrato de disposição, pois 

nada impede que A ou B negociem com o titular original a extinção ou a modificação 

daquela definição; se posteriores, eficacizam o contrato de disposição. É nesse sentido que 

o titular original permanece, ainda que minimamente, titular do direito subjetivo 

patrimonial só parcialmente transmitido. Apesar de constitucionalidade questionável no 

caso concreto (art. 5º, caput, CF), a lei 6.404/76 permite a estipulação de “cláusula 

xenófoba” nos contratos societários de companhias fechadas (art. 16, II), a qual consiste 

em uma figura legalmente típica de definição autônomo-privada de falta de legitimação de 

adquirir por parte de estrangeiros; 

 

(II) definição autônomo-privada de res extra commercium648. Proibir o novo 

titular (parcial) de dispor de sua posição jurídica subjetiva patrimonial é determinar a 

impossibilidade jurídica do objeto do contrato de disposição e, por conseqüência, a 

inadquiribilidade daquela mesma posição jurídica. Apesar da noção de impossibilidade 

jurídica do objeto remeter à nulidade do contrato de disposição (art. 166, II, CC), a sanção 

é, aqui, a ineficácia, novamente pela possibilidade de o titular original – e que, por isso, 

ainda é titular – poder, a qualquer momento, modificar ou extinguir essa impossibilidade e 

eficacizar, destarte, contratos de disposição que já tenham sido celebrados em 

contrariedade à sua declaração jurídico-negocial inicial. As figuras legalmente típicas de 

definições autônomo-privadas de res extra commercium são o pactum de non cedendo649, 

que tornam créditos indisponíveis (art. 286 CC), e a cláusula de inalienabilidade, hoje 

felizmente circunscrita aos testamentos650, e admitida apenas excepcionalmente, mas ainda 

admitida (art. 1.848 CC); 

 

                                                 
648  Cf. R. LIEBS. Die unbeschränkbare Verfügungsbefugnis. In: Archiv für die civilistische Praxis 175, 

1975, p.3; H. P. WESTERMANN. Vertragsfreiheit und Typengesetzlichkeit im Recht der 
Personengesellschaften. Berlin: Springer, 1970, p.422; H. T. SOERGEL, W. HEFERMEHL. 
Kommentar zum BGB: Allgemeiner Teil §§ 104-240. 13. ed. Stuttgart: Kohlhammer, 1999, p.233; R. 
REINHARDT. Die Vereinigung subjektiver und objektiver Gestaltungskräfte im Vertrage. In: 
Festschrift zum 70. Geburtstag von Walter Schmidt-Rimpler. Karlsruhe: Müller, 1957, p.125; J. VON 
STAUDINGER, J. KOHLER. J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit 
Einführungsgesetz und Nebengesetzen: Allgemeiner Teil §§ 134-163. Berlin: Sellier-de Gruyter, 2003, 
p.189, v.4; W. MÜLLER-FREIENFELS. Die Vertretung beim Rechtsgeschäft. Tübingen: Mohr, 1955, 
p.130. 

649  V. § 6º, tít. 16, infra. 
650  Apesar de o art. 1.911 CC ainda mencionar “ato de liberalidade”, as graves conseqüências que as 

clausulações causam em uma ordem jurídica de livre circulação econômica são suficientes para excluir 
a aplicabilidade das clausulações em quaisquer outros negócios jurídicos que não o testamentário; a 
interpretação deve ser restritiva, a fortiori pela derrogação do art. 1.676 CC 1916. 
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(III) definição autônomo-privada do subseqüente modo de aquisição de uma 

posição jurídica subjetiva patrimonial, isto é, do suporte fático da transmissão. Impor ao 

novo titular procedimentos para a celebração do contrato de disposição subseqüente 

implica configuração do poder de adquirir, o que se revela em diversos aspectos: 

 
(A) definição autônomo-privada da forma do contrato de disposição 

subseqüente; por exemplo, estipular que certo bem móvel só pode ser alienado, e, portanto, 

adquirido, por escritura pública. Não se trata da hipótese do art. 109 CC, cujo suporte 

fático tem por objeto um só e mesmo negócio jurídico: a chamada “cláusula de não-valer” 

não se estende aos negócios jurídicos subseqüentes, é estipulação das partes entre si651. 

Não há figuras legalmente típicas dessas definições, mas elas podem ser confeccionadas 

em algumas situações, especialmente no direito societário652; 

 

(B) definição autônomo-privada da formação da vontade no contrato de 

disposição subseqüente, a qual é recorrente e legalmente permitida, dentro de limites, para 

a transmissibilidade das participações societárias (arts. 1.003, 1.057 CC; art. 36 Lei 

6.404/76); 

 

(C) definição autônomo-privada dos fatores de eficácia dos contratos de 

disposição subseqüentes.  Esse é o aspecto mais importante da constituição de direitos reais 

limitados, em razão da imunidade contra disposição653 decorrente do caráter absoluto das 

posições jurídicas subjetivas patrimoniais. Nesses casos, o contrato de disposição da 

propriedade só é plenamente eficaz, se o adquirente negociar com mais de um titular do 

mesmo direito subjetivo patrimonial654: ele deverá celebrar contrato de disposição com o 

titular da nua-propriedade e negociar a extinção do usufruto com o usufrutuário; celebrar 

contrato de disposição com o devedor hipotecário e negociar a extinção da hipoteca com o 

credor hipotecário; e assim por diante655. 

                                                 
651  Cf. F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p., v.4. 
652  V. § 6º, tít. 16, infra. 
653  V. § 3o, tít. 5.3, supra e §§ 6º, 7º e 9º, infra. 
654  Cf. C. BERGER. Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, 

p.80: “[o titular do ‘direito-mãe’] transmitiu apenas uma parte do seu direito, mas não pode mais dispor 
sobre o seu direito inteiro. Por meio das restrições jurídico-negociais à disposição é retirada ainda mais 
substância do direito-mãe”. 

655  Problema que permaneceria é se o titular original tiver sua personalidade jurídica extinta: ficaria a 
questão de saber se essa decidibilidade transmite-se aos titulares da massa patrimonial, se ela 
simplesmente se extingue ou se enseja um poder de mão-morta virtualmente eterno. O problema não se 
põe para diversas figuras de direito subjetivo patrimonial. A primeira alternativa parece a mais acertada 
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Um ordenamento jurídico que estabelece um numerus apertus dessas 

definições autônomo-privadas consagra a idéia de que a regulação do poder de adquirir é 

tarefa dos agentes privados; de que a definição dos sujeitos, dos objetos e dos modos da 

aquisição, com os respectivos elementos de existência, requisitos de validade e fatores de 

eficácia desses últimos, pode ser livremente estabelecida pelas regras jurídico-negociais; de 

que as partes de um negócio jurídico podem livremente afetar esferas jurídicas de terceiros; 

de que as idéias de autonomia privada e de contrato são quimeras; enfim, de que o primeiro 

direito subjetivo que todas as pessoas têm, que é o “direito de ter direitos”656, pode ser, ao 

menos aquele referente ao patrimônio, remodelado jurídico-negocialmente e a arrepio da 

vontade do seu titular. Seria um ordenamento jurídico correspondente a uma sociedade 

caduca da idéia de liberdade, que não faz distinção entre autonomia e poder ou 

heteronomia657; a uma sociedade que não conhece a propriedade e o tráfico jurídico do 

modo que a sociedade capitalista de mercado conhece e necessita658. 

                                                                                                                                                    
em face do direito positivo. Diversos autores relacionam numerus clausus dos direitos reais como uma 
política de controle dos poderes de mão morta, entre eles o fideicomisso privado: na medida em que 
esses pactos seriam, por princípio, proibidos, aquele regime jurídico, correlato ao princípio da 
irrestringibilidade do poder de dispor, uma heterodeterminação das gerações futuras. Cf. J. 
MERRYMAN. Policy, Autonomy, and the Numerus Clausus in Italian and American Property Law. In: 
American Journal of Comparative Law 12, 1963, p.224; C. ARMBRÜSTER. Münchener Kommentar 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch: Allgemeiner Teil §§ 1-240. 5. ed. München: C. H. Beck, 2006, p.1633, 
v.1.1; W. SIEBERT. Das rechtsgeschäftliche Treuhandverhältnis: Ein dogmatischer und 
rechtsvergleichender Beitrag zum allgemeinen Treuhandproblem. Marburg: Elwert, 1933, p.218; C. 
BERGER. Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, p. 56. 

656  Cf. F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954, p.158, 
v.1: “os juristas soem dizer que a capacidade de direito e a de obrar não são direitos subjetivos. 
Primeiro, essa afirmativa parte de visão puramente privatística dos direitos subjetivos: são daltônicos 
para a eficácia da incidência das regras jurídicas” constitucionais, “comum a todo o mundo 
democrático-liberal (...). Segundo, tomam como inexistentes direitos subjetivos, pretensões e ações 
somente porque são notórios e ninguém, hoje, sem escândalo, negaria ao homem o ser capaz de direito e 
de obrar”. 

657  “Tanto a liberdade de disposição quanto a liberdade de contrato são princípios gerais, geralmente 
aceitos. Ambos devem ser limitados de diferentes maneiras, e um bom propósito de limitação é a 
preservação da liberdade dos outros. Tomadas em conjunto, essas liberdades conferem grande poder ao 
indivíduo e colocam a autoridade do estado, na forma do direito positivo, atrás do indivíduo. Em 
qualquer caso, o exercício dessas liberdades afetam pessoas outras que as partes do negócio jurídico 
(...), mas o direito objetivo não procura, em geral, limitar esse tipo de controle sobre os terceiros. Ao 
contrário, a regulação recai sobre as tentativas de as partes dos contratos obrigacionais [promisor] ou 
dos contratos de disposição [alienor] imporem sua vontade sobre outros estabelecendo restrições à sua 
liberdade de contrato ou de disposição. A comparação da autonomia individual em obrigações e em 
propriedade deve levar à observação da distinção entre ‘autovinculação’ e ‘heterovinculação’, 
considerando-se que, se um sujeito tem autonomia para vincular os outros, ele tem poder para restringir 
a autonomia dos outros (...). Uma questão fundamental da política do direito em todo sistema de 
governo deve ser a natureza e a extensão dos limites que serão estabelecidos ao exercício de tal poder, 
de modo a preservar a oportunidade dos outros exercerem semelhante poder. Sem controle, liberdade de 
disposição pode ser usada para fazer inalienável a propriedade, e liberdade de contrato pode ser exercida 
de modo a despojar os outros dela (...). A limitação legal do poder individual de controlar o futuro da 
propriedade é a limitação, em nome dos interesses da economia política e do estado, da extensão do 
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O numerus clausus dos contratos de disposição e uma de suas concretizações, o 

numerus clausus dos direitos reais, preservam, ao contrário, a intangibilidade do poder de 

adquirir: à medida que não se enquadrem em um esquema legal predeterminado, em um 

tipo vinculativo e fixo de contrato de disposição, sancionam com inexistência arranjos 

autônomo-privados e jurídico-negociais que regulam o poder de dispor e implicam, por 

isso, regulação do poder de adquirir, modificação da situação jurídica dos adquirentes. Na 

sua dimensão ético-jurídica, corroboram a reserva de lei para a regulação da capacidade 

jurídica no âmbito das relações jurídicas patrimoniais659, promovendo a liberdade privada 

da aquisição: a configurabilidade de todos os elementos do poder de adquirir é legalmente 

predefinida, a modificabilidade da situação jurídica do alter é concertada por uma estrutura 

global de coordenação; só a lei define quem não pode ter direitos subjetivos patrimoniais, 

só a lei define quais direitos subjetivos patrimoniais não podem ser tidos, só a lei define 

como se pode ter direitos subjetivos patrimoniais. Na sua dimensão econômico-jurídica, 

promovem, em ainda mais um sentido, a liberdade do tráfico: estabelecem uma segurança 

da aquisição, uma proteção institucional dos adquirentes660. 

                                                                                                                                                    
planejamento econômico privado” (J. MERRYMAN. Policy, Autonomy, and the Numerus Clausus in 
Italian and American Property Law. In: American Journal of Comparative Law 12, 1963, p.225-7). 

658  Cf. C. BERGER. Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, 
p.75-6. 

659  Parecidos, W. WIEGAND. Numerus clausus der dinglichen Rechte: Zur Entstehung und Bedeutung 
eines zentralen zivilrechtlichen Dogmas. In: Rechtshistorische Reihe 60, 1987, p.638; O. PALANDT et 
alii. Bügerliches Gesetzbuch. 67. ed. München: C. H. Beck, 2008, p.26; O. JAUERNIG. BGB mit 
allgemeinem Gleichbehandlungsgesetz Kommentar. München: C. H. Beck, 2007, p.88-9. Os dois 
últimos falam em configuração da capacidade de exercício alheia. 

660  W. FLUME. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft. 3. ed. Berlin: Springer, 
1979, p.363; R. LIEBS. Die unbeschränkbare Verfügungsbefugnis. In: Archiv für die civilistische 
Praxis 175, 1975, p.37; H. T. SOERGEL, W. HEFERMEHL. Kommentar zum BGB: Allgemeiner Teil 
§§ 104-240. 13. ed. Stuttgart: Kohlhammer, 1999, p.233; G. KRÜGER-NIELAND, H. ZÖLLER. Das 
BGB mit besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des Recihsgerichts und des 
Bundesgerichtshofes (RGR Kommentar): §§ 1-240. 12. ed. Berlin: Walter de Gruyter, 1982, p.65; H. 
SCHLOSSER. Auβenwirkungen verfügungshindernder Abreden bei der rechtsgeschäftlichen Treuhand. 
In: Neue juristische Wochenschrift 23.1, 1970, p.683; W. TIMM. Auβenwirkungen vertraglicher 
Verfügungsverbote? In: Juristenzeitung 44.1, 1989, p.17; H. P. WESTERMANN. Vertragsfreiheit und 
Typengesetzlichkeit im Recht der Personengesellschaften. Berlin: Springer, 1970, p. 422; W. 
DÄUBLER. Rechtsgeschäftlicher Ausschluβ der Veräuβerlichkeit von Rechten? In: Neue juristische 
Wochenschrift 21.1, 1968, p.1118; O. JAUERNIG. BGB mit allgemeinem Gleichbehandlungsgesetz 
Kommentar. München: C. H. Beck, 2007, p.88-9; W. ERMAN, H. P. WESTERMANN, H. PALM. 
Bürgerliches Gesetzbuch: Handkommentar. 12. ed. Köln: Dr. Otto Schmidt, 2008, p.388; A. RAIBLE. 
Vertragliche Beschränkung der Übertragung von Rechten: Eine Untersuchung zum Verhältnis von §§ 
413, 399 2. Alt. BGB zu § 137 Satz 1 BGB. Tübingen: Mohr, 1969, p.74; H. KOLLHOSSER. Die 
Verfügungsbefugnis bei sog. Sperrkonten. In: Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 1984, p.392; C. 
ARMBRÜSTER. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: Allgemeiner Teil §§ 1-240. 5. 
ed. München: C. H. Beck, 2006, p.1633, v.1.1; P. SEIFERT. Verfügungsfreiheit und 
rechtsgeschäftliches Veräußerungsverbot. Frankfurt am Main: Rechtswissenschaftliche Fakultät, 1966, 
p.92; P. BÜLOW. Grundfragen der Verfügungsverbote. In: Juristische Schulung, 1994, p.5; G. 
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O sentido dessa segurança repousa menos na orientação dos adquirentes do que 

na predefinição da modificabilidade de sua situação jurídica. Um ordenamento jurídico que 

reconhece a liberdade privada de disposição expõe a um perigo iminente a liberdade 

privada de aquisição. Quando o exercício do poder de dispor  é constitutivo, não há apenas 

a alteração dos fatores de disponibilidade de um mesmo direito subjetivo patrimonial, 

determinada pelo desdobramento da titularidade de um mesmo direito subjetivo 

patrimonial, da restrição do exercício do poder de dispor de um pelo exercício do poder de 

dispor do outro661. Foram alterados, outrossim, os fatores de adquiribilidade desse mesmo 

direito subjetivo patrimonial: uma vez que o exercício do poder de dispor regula o poder de 

adquirir, cada contrato de disposição implica modificação da situação jurídica dos futuros 

adquirentes. Ora, se há apenas um número fechado de restrições jurídico-negociais ao 

poder de dispor, o adquirente sabe, ex ante factum, quais são as possibilidades de exercício 

do seu poder de adquirir662, se ele pode e como ele pode exercer o seu “direito de ter 

direitos”: “é um princípio fundamental do tráfico” – diz J. KOHLER – “que os negócios 

devam ser julgados em si e para si e que o passado histórico não deva ser para eles decisivo 

além de um certo ponto”663. 

 

Esse “certo ponto”, ou passado relevante, consiste na fragmentabilidade da 

titularidade e, por conseqüência, na modificabilidade da situação jurídica dos futuros 

adquirentes, na configurabilidade do poder de adquirir: tem-se “em vista não somente a 

proteção do adquirente em concreto, mas também um forte componente institucional da 

segurança do tráfico. A norma reduz a quantidade dos impedimentos à aquisição e define 

quais deles são relevantes para o tráfico”664. Quer dizer, a função do regime de numerus 

clausus é, também, predeterminar os modos jurídico-negociais de adquirir: na medida em 

que os contratos de disposição não são, apenas, modalidades autônomo-privadas de 

                                                                                                                                                    
KEGEL. Nemo ‚minus‘ iuris transferre potest, quam ipse habet, oder warum Erbteilungsverbote so 
kraftlos sind. In: G. WARDA et. alii. Festschrift für Richard Lange zum 70. Geburtstag. Berlin: Walter 
de Gruyter, 1976, p.936-40; W. MÜLLER-FREIENFELS. Die Vertretung beim Rechtsgeschäft. 
Tübingen: Mohr, 1955, p.130; R. REINHARDT. Die Vereinigung subjektiver und objektiver 
Gestaltungskräfte im Vertrage. In: Festschrift zum 70. Geburtstag von Walter Schmidt-Rimpler. 
Karlsruhe: Müller, 1957, p.125. 

661  C. BERGER. Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, p.72. 
662  “A exclusão de restrições jurídico-negociais à disposição garante que, no tráfico jurídico, seja usado 

apenas um número fechado de tipos de direitos eficazes contra terceiros” (R. LIEBS. Die 
unbeschränkbare Verfügungsbefugnis. In: Archiv für die civilistische Praxis 175, 1975, p.23). 

663  Preisbestimmung und § 826 BGB. In: Archiv für bürgerliches Recht 29, 1906, p.151. 
664  C. BERGER. Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, p.85. 
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exercício do poder de dispor, mas também esquemas jurídico-negociais de aquisição, sua 

tipicidade vinculativa e fixa estabelece as possibilidades de exercício do poder de 

adquirir665. Tentativas de restringir o poder de dispor e, portanto, de reconfigurar o poder 

de adquirir que não se enquadrem nesses tipos não são relevantes para o tráfico, não 

estabelecem um novo esquema jurídico-negocial de aquisição; têm eficácia apenas 

obrigacional e, por conseguinte, não afetam o adquirente, ainda que em seu processo de 

investigação ele tenha obtido conhecimento positivo dessa tentativa666. Sim, porque nada, 

senão a lei, regula o poder de adquirir: a configurabilidade do poder de adquirir é 

predefinida, nenhuma hipótese, senão as legais, implicam modificação na situação jurídica 

do adquirente; o desvio de poder anteriormente perpetrado por outros agentes privados não 

pode servir para frustrar o poder de adquirir e o “direito de ter direitos” do adquirente667. 

Não se exclui que esse conhecimento positivo seja um fato jurídico e possa ter efeitos 

jurídicos que agravem a situação jurídica do adquirente, mas se assevera, de modo 

definitivo, que a existência, a validade e a eficácia do contrato de disposição não são 

afetadas por esse fato jurídico668. 

 

Posto isso, conclui-se que a tradição de fundamentação do numerus clausus dos 

direitos reais pela preservação da autonomia do proprietário carece de uma série de 

reparações. Não há dúvida de que esse regime jurídico tem diversas relações com o tema 

de liberdade, as quais se concentram nesse ponto: a constituição jurídico-negocial de 

direitos subjetivos reais (limitados) são, como toda e qualquer outra manifestação do 

exercício do poder de dispor constitutivo, imposições heterônomo-privadas. É intrínseco ao 

exercício autônomo-privado do poder de dispor, que se manifesta na celebração dos 

contratos de disposição, um paradoxo inexorável: autonomia é sinônimo de heteronomia. 

Em nenhuma outra situação do direito positivo os postulados ético-jurídicos da autonomia 

privada e do contrato estão tão próximos do limite. É impossível exercer o poder de dispor 

                                                 
665  V. §§ 6o e 9o, infra. 
666  C. BERGER. Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, p.73, 

85, 88. 
667  V. §§ 6o e 9o, infra. 
668  W. WIEGAND cita o seguinte trecho das anotações ao projeto do ZGB: “o direito das coisas tem de dar 

aos direitos reais fronteira exata e identificabilidade segura, as quais, proporcionando segurança jurídica 
e mobilidade (...), são imprescindíveis para o tráfico. Muito mais do que em qualquer outro ramo do 
direito, é necessário, aqui, uma ordem simples, limitada, clara, fácil e imediatamente perceptível. 
Freqüentemente, o problema é, aqui, onde uma situação jurídica ou uma atribuição deve ser considerada 
relevante para o tráfico, e seria também o barateamento dessa consideração; de modo que possam os 
interessados confrontar uma regra abstrata com as suas relações” (Numerus clausus der dinglichen 
Rechte: Zur Entstehung und Bedeutung eines zentralen zivilrechtlichen Dogmas. In: Rechtshistorische 
Reihe 60, 1987, p.638, n.53). 
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sem implicar modificações, em alguma medida, na esfera jurídica dos futuros adquirentes, 

que não participam da formação dos respectivos contratos. 

 

Esse poder extraordinário de modificação de esferas jurídicas alheias tem de se 

concertar por técnicas legais. Está em jogo a liberdade de ter direitos subjetivos 

patrimoniais. Se o ordenamento legal considerou que todas as pessoas podem ter tal ou 

qual direito; que tal ou qual direito não é indisponível; que apenas um negócio de 

disposição tem de ser celebrado – com seus elementos de existência, requisitos de validade 

e fatores de eficácia legalmente estabelecidos; o titular do direito, pelo simples fato de 

poder dispor, não pode alterar essa disciplina legal, senão onde a própria lei o permite. O 

regime de numerus clausus é o aparato técnico de regulação legal do exercício autônomo-

privado do poder de dispor e, por conseqüência, do poder de adquirir. O desenvolvimento 

tecnológico do direito patrimonial privado não alcançou, até o presente momento histórico, 

nenhum mecanismo legal de regulação que permita, a um só tempo, um exercício do poder 

de disposição que vá além da simples transmissão translativa, que promova a autonomia 

nos contratos obrigacionais e que assegure esquemas legais predeterminados de 

modificação da situação jurídica dos futuros adquirentes. 

 

Enfim, numerus clausus dos contratos de disposição e uma de suas 

concretizações, o numerus clausus dos direitos reais, são resultado da concepção de que as 

situações jurídicas dos futuros adquirentes só podem ser modificadas pela lei e de que só o 

ordenamento legal pode estabelecer os fatores de adquiribilidade das posições jurídicas 

subjetivas patrimoniais; de que, enfim, a liberdade privada de aquisição é preservada 

quando o poder de adquirir é legalmente intangível pelos agentes privados. 

 

§ 6º  O CARÁTER ABSOLUTO DOS DIREITOS REAIS 

 

Esta terceira tradição de fundamentação do numerus clausus dos direitos reais 

aproxima-se muito da consistência e, por isso, constitui o que é geralmente denominado de 

“doutrina do numerus clausus”669. Está em estreita sintonia com a preservação da liberdade 

                                                 
669  Cf. T. MERRILL, H. SMITH. Optimal Standardization in the Law of Property: The Numerus Clausus 

Principle. In: Yale Law Journal 110, 2000, p.4; A. NATUCCI. La tipicità dei diritti reali. 2. ed. 
Padova: CEDAM, 1988, p.26-30; F. BAUR, J. F. BAUR, R. STÜRNER. Sachenrecht. 16. ed. 
München: C. H. Beck, 1992, p.3; J. W. HEDEMANN. Sachenrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches. 2. 
ed. Berlin: Walter de Gruyter, 1950, p.23; A. VON TUHR. Der allgemeine Teil des deutschen 
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privada de aquisição, já que relaciona imediatamente as funções daquele regime jurídico 

com a promoção do tráfico jurídico: a preocupação com os “terceiros” e com a disciplina 

da “oponibilidade”, da “realidade”, da “eficácia erga omnes” das posições jurídicas 

subjetivas reais não demonstram apenas um vocabulário novo, mas, sobretudo, uma 

teleologia do regime de numerus clausus completamente desvinculada da proteção de uma 

determinada qualidade da propriedade ou das pessoas dos proprietários. O fenômeno da 

heteronomia privada alcança um ponto privilegiado de análise, circunscrito, porém, a um 

caráter, conceitual, que seria próprio e exclusivo dos direitos subjetivos reais: a 

absolutidade. Termo que remete a inúmeros efeitos jurídicos, todas as posições jurídicas 

subjetivas patrimoniais representam alguns desses últimos, e é nisso que consiste a 

insuficiência desses fundamentos do regime de numerus clausus: a categoria jurídica 

mediante a qual se manifestam fenômenos de heteronomia privada, compreendidos como 

vínculos jurídico-negociais irradiados a arrepio da participação de todos os seus 

destinatários na confecção privada desses mesmos negócios, é a titularidade e, por 

conseqüência, a dos contratos que a alteram, isto é, os contratos de disposição. 

 

Já se fizeram diversas notas sobre o caráter absoluto dos direitos subjetivos 

reais, bem como dos elementos conceituais dessas figuras de direito subjetivo 

patrimonial670. Como se observou, o caráter absoluto dos direitos subjetivos reais apreende 

as posições jurídicas subjetivas correspondentes (i) à pretensão a sujeitos passivos totais, 

(ii) à imunidade contra disposição e (iii) à imunidade contra execuções judiciais. O 

mainstream utiliza basicamente a primeira para justificar o regime de numerus clausus dos 

direitos reais, enquanto são as duas últimas que, na verdade, descrevem com maior 

evidência o problema jurídico regulado, qual seja, a já anotada modificação da situação 

jurídica dos potenciais adquirentes de direitos subjetivos patrimoniais. 

 

Tradicionalmente, afirma-se que a constituição, a modificação e a extinção das 

relações jurídicas reais acometem a esfera jurídica do alter, na medida em que o dever 

geral de abstenção desse último, contido no pólo passivo daquelas mesmas relações, é 

                                                                                                                                                    
bürgerlichen Rechts. Berlin: Duncker und Humblot, 1957, p.137, v.1; C. CROME. System des 
deutschen bürgerlichen Rechts. Tübingen: Mohr, 1905, p.11, v.3; cf. tb. introdução ao cap. II, supra. 

670  V. § 3º, títs. 5 e 6, supra. 
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regulado por meio daqueles efeitos671. O pressuposto dessa afirmação é que o ordenamento 

jurídico (i) estabelece direitos subjetivos a sujeitos passivos totais; (ii) confere essa 

característica aos direitos subjetivos reais; (iii)  promove a atribuição dos direitos 

subjetivos reais ao patrimônio dos sujeitos de direito ou – o que é o mesmo – a aquisição 

dos direitos subjetivos reais pelos sujeitos de direito; (iv) proporciona uma ordem dinâmica 

de atribuição ou de aquisição dos direitos subjetivos reais; e (v) reconhece uma capacidade 

de posições jurídicas subjetivas passivas independente da declaração jurídico-negocial de 

seus destinatários. 

 

Esse último pressuposto representa um dos mais graves problemas no sistema 

do direito patrimonial privado quando aqueles efeitos de regulação do dever geral de 

abstenção decorrem de negócios jurídicos672. Isso porque há, nessa hipótese, um fenômeno 

absolutamente contraditório com o princípio fundamental da autonomia privada, qual seja, 

a heteronomia privada: a regulação jurídico-negocial do dever geral de abstenção, 

conquanto autodeterminada pela declaração de vontade de um número limitado de agentes 

privados, (hetero) determina modificações na esfera jurídica de um sem-número de outras 

pessoas, as quais não conseguem, obviamente, participar da formação de todos os negócios 

jurídicos. Existe uma tensão clara entre autonomia privada e regulação jurídico-negocial 

das relações jurídicas absolutas, na medida em que a primeira é, a um só tempo, 

fundamento da segunda e extrapolação de seus próprios corolários. O regime de numerus 

clausus é nada mais que o concerto dessa tensão, na medida em que reserva ao foro por 

excelência da heteronomia, isto é, à lei, a regulação jurídico-negocial das relações jurídicas 

absolutas. Aos agentes privados, a autonomia somente no decidir regular as relações 

jurídicas absolutas; no decidir por meio de qual tipo legalmente predeterminado far-se-á 

essa regulação; e no decidir manipular as regras excepcionalmente não-cogentes que a lei 

predispõe na disciplina de cada um daqueles tipos. Tudo em conformidade com um regime 

de numerus clausus, de tipicidade legal fechada, de tipicidade vinculativa e fixa, em franco 

contraponto com o regime dos contratos obrigacionais. O problema, jamais tratado, é saber 

como essa tensão pode se apresentar mais claramente e como esse concerto é alcançado 

mediante a aplicação daquele regime jurídico. 

                                                 
671  Cf. M. GIORGIANNI. Contributo alla teoria dei diritti di godimento su cosa altrui. 1940. Ora in: M. 

GIORGIANNI. Raccolta di scritti: Itinerari giuridici tra pagine classiche e recenti contributi. Padova: 
CEDAM, 1996, p.151-3. 

672  Cf. F. BYDLINSKI. Privatautonomie und objektive Grundlagen des verpflichtenden Rechtsgeschäftes. 
Wien: Springer, 1967, p.52-3. 
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Antes de tudo, há três precisões essenciais que devem ser feitas na doutrina do 

numerus clausus. A primeira delas diz respeito à espécie de regulação das posições 

jurídicas subjetivas passivas absolutas que é disciplinada pelo regime de numerus clausus. 

Com efeito, a transmissão translativa de direitos subjetivos patrimoniais, entre eles a 

propriedade, não é um problema desse regime jurídico. Se as partes decidem apenas alterar 

a titularidade de uma posição jurídica subjetiva patrimonial (preexistente), sem modificá-

la, o problema que se põe é, simplesmente, de publicidade. 

 

Numerus clausus não tem relação direta com esse problema. Na transmissão 

translativa, ou operações que aparentam a transmissão translativa, o alienante e o 

adquirente, aparentes ou não, têm o ônus de cuidar para que os futuros adquirentes – seja 

por meio de subseqüentes contratos de disposição, seja por meio de execuções judiciais – 

tenham a clareza da plena titularidade. As sanções são a ineficácia simples do primeiro 

contrato de disposição, que não tenha observado o procedimento de publicidade previsto 

em lei, ou a eficácia da subseqüente aquisição, por boa-fé subjetiva673. O acordo de 

transmissão da propriedade de coisa imóvel-bem material é ineficaz enquanto o 

instrumento (público) não for apresentado ao Registro de Imóveis no qual aquele objeto se 

encontra matriculado (art. 1.245, § 1º, CC). O acordo de transmissão da propriedade de 

coisa móvel que, em posse direta do “alienante”, fora-lhe anteriormente transferida a título 

de contrato de compra e venda com reserva de domínio, “é eficaz”, se, no momento da 

celebração daquele contrato de disposição, o instrumento daquele contrato de compra e 

venda não estiver registrado em Títulos e Documentos de seu domicílio (art. 522 CC). O 

ordenamento jurídico não é, porém, coerente em todas as soluções. Quem celebra acordo 

de transmissão da propriedade com o usufrutuário de coisa móvel, possuidor direto, não 

adquire a propriedade, independentemente de boa-fé e concorrência de outros 

procedimentos de publicidade. O mesmo fenômeno se passa em muitas outras hipóteses de 

acordo de transmissão da propriedade celebrado com possuidores diretos, 

independentemente de o título de desdobramento da posse consistir em um contrato de 

disposição constitutiva de direitos subjetivos reais; assim, quem celebra acordo de 

transmissão da propriedade com o locatário, com o comodatário, com o depositário 

                                                 
673  Cf. C. W. CANARIS. Die Vertrauenshaftung im deutschen Privatrecht. München: C. H. Beck, 1971, 

p.492. 
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também não adquire, se não houver as específicas circunstâncias negociais do art. 1.268 

CC. 

 

Numerus clausus tem relação direta, porém, com a transmissão constitutiva de 

direitos subjetivos patrimoniais, na qual se destaca a constituição de direitos subjetivos 

reais (limitados)674. A. GAMBARO aproxima-se da questão: “a obrigação universal de se 

abster de ingerir em um dado bem está já completa quando aquele bem é atribuído como 

propriedade a alguém e, portanto, dado o seu caráter negativo, não pode sofrer alguma 

alteração em função da estrutura interna da situação de pertinência a terceiro. (...) Para 

obter um resultado similar, seria necessário habilitar a autonomia privada não tanto de criar 

direitos reais novos, mas sim de criar um direito real que tenha um conteúdo maior do que 

a propriedade”675. O que o autor deixa de perceber é que a criação de direitos subjetivos 

reais limitados, se não amplia o conteúdo da propriedade, certamente multiplica os titulares 

de uma mesma propriedade e, por conseqüência, as posições jurídicas subjetivas passivas 

absolutas676. Não por acaso, diz-se que a propriedade apresenta, nesses casos, gravames, 

isto é, direitos subjetivos reais limitados, restringentes da propriedade, decorrentes do 

conteúdo de um negócio jurídico; consistem em restrições jurídico-negociais ao poder de 

dispor que submetem quaisquer pessoas, independentemente de tomarem parte na sua 

confecção privada677. 

 

A segunda precisão que deve ser feita, na seqüência, à doutrina do numerus 

clausus concerne à noção de sujeito passivo total:  “a verdade” – diz E. BETTI – “é que os 

sujeitos passivos [do direito real] não são os ‘todos’, mas só aqueles que podem vir, de 

fato, a ter contato com a coisa, isto é, que têm de fato a possibilidade de se ingerir na coisa. 

Quando se configura essa situação de fato, como conseqüência da exclusão na qual os 

                                                 
674  Por isso, a sátira de B. RUDDEN, sobre o “aparente conflito entre teoria econômica moderna e o direito 

da propriedade, assentado no regime de numerus clausus”, não tem sentido: quando aquela se refere à 
“transferibilidade para quem paga mais”, tem como modelo, tão somente, a transmissão translativa, 
contra a qual não se choca o regime de numerus clausus (Economic Theory Vs. Property Law: The 
Numerus Clausus Problem. In: Oxford Essays in Jurisprudence 3, 1987, p.239). A disposição 
constitutiva, na medida em que implica fragmentação da propriedade, parece, na verdade, alinhar 
perfeitamente numerus clausus dos direitos reais e o que B. RUDDEN chama “teoria econômica 
moderna” (cf. R. POSNER. Economic Analysis of Law. 6. ed. New York: Aspen, 2003, p.73). 

675  La proprietà: Beni. Proprietà. Comunione. Milano: Giuffrè, 1990, p.68. 
676  Cf. M. WOLFF, L. RAISER. Derecho de cosas. In: L. ENNECCERUS, T. KIPP, M. WOLFF. Tratado 

de derecho civil. Trad. de B. Pérez Gonzalez e J. Alguer. Barcelona: Bosch, 1971, p.14, v.4. 
677  Cf. A. NATUCCI. La tipicità dei diritti reali. 2. ed. Padova: CEDAM, 1988, p.157-9; S. GINOSSAR. 

Droit réel, propriété et créance: Élaboration d’un système rationnel des droits patriomoniaux. Paris: 
LGDJ, 1960, p.135-7. 
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terceiros se encontram, surge um específico dever de respeito, de conservação”678. Em 

outras palavras, o alter tem nome e tem interesses econômico-sociais muito precisos e 

dignos de tutela jurídica. Trata-se, contudo, não de quem pode violar, de fato, o direito 

subjetivo real, mas sim do conjunto de potenciais adquirentes de uma posição jurídica 

subjetiva patrimonial ou, em outras palavras, dos agentes econômicos que atuam no 

específico mercado onde a posição jurídica subjetiva patrimonial, mediante operações de 

circulação econômica, é intercambiada679. O numerus clausus dos direitos reais é, destarte, 

um regime jurídico de tutela dos potenciais adquirentes: disciplina a capacidade jurídica, 

cuidando dos sujeitos de direito que querem exercer o seu poder de adquirir e não dos 

sujeitos de direito que querem lesar direitos subjetivos alheios680. Quer dizer, deve-se 

afirmar um regime jurídico de numerus clausus não porque os direitos subjetivos reais 

podem ser violados por qualquer pessoa, mas sim porque qualquer pessoa tem um legítimo 

poder de adquirir quaisquer posições jurídicas subjetivas patrimoniais disponíveis681. 

 

Exatamente por isso, o dever geral de abstenção, decorrente das pretensões a 

sujeitos passivos totais, não é a principal posição jurídica subjetiva passiva absoluta cuja 

multiplicação enseja um problema a ser disciplinado pelo numerus clausus dos direitos 

reais. O que importam são as sujeições e as ausências de poder, em que todo e qualquer 

potencial adquirente se encontra, contrapostas ao poder de dispor às imunidades contra 

disposição e contra execuções judiciais dos titulares de direito subjetivo patrimonial.  

Multiplicam-se as sujeições e as ausências de poder, em razão da multiplicação de poder 

de dispor e de imunidades sobre um mesmo direito subjetivo patrimonial682-683. Essa 

                                                 
678  Teoria generale delle obbligazioni. Milano: Giuffrè, 1953, p.12, v.1. 
679  Cf. J. COMMONS. Legal Foundations of Capitalism. New Jersey: Augustus M. Kelley, 1974, p.65-9. 
680  Semelhante, A. NATUCCI. La tipicità dei diritti reali. 2. ed. Padova: CEDAM, 1988, p.157. 
681  Assim, J. PENNER: “Um exemplo mostra as implicações da visão de Hohfeld. Pense-se em direitos 

reais (“property rights”) sobre um terreno chamado Blackacre. Se a descrição de direitos in rem de 
Hohfeld estiver correta, então quando quer que o Blackacre for transferido de uma pessoa a outra, todas 
as outras pessoas, no mundo inteiro, trocam um dever por outro. Uma vez que os direitos se 
correlacionam com os deveres, quando A dispõe do Blackacre a B, todas as pessoas que previamente 
tinham um dever para com A agora têm um dever para com B, pois B tem agora o feixe de direitos 
sobre o Blackacre. A visão alternativa, penso que seja melhor, é que nenhum direito e nenhum dever 
mudou, senão os de A e os de B. Todo o resto mantém exatamente o mesmo dever, o qual é o de não 
interferir no uso e no controle do Blackacre. Não importa a C, uma pessoa na multidão, a quem pertence 
o Blackacre. No que concerne ao conteúdo de seu dever para com o dono do Blackacre, não importa 
para ninguém que agora seja B e não mais A o proprietário de tal terreno. Os direitos são regras, e o 
conteúdo de uma regra deve consistir na orientação do comportamento daqueles que estão sujeitos a ele. 
O dever de não interferir nas coisas alheias não depende de quem é o proprietário. Nós não precisamos 
identificar o dono para entender o conteúdo daquele dever” (The Idea of Property in the Law. Oxford: 
Oxford University, 1997, p.23). 

682  Semelhantes, F. FERRARA. Trattato di diritto civile italiano. Roma: Athenaeum, 1921, p.365, v.1; M. 
ALLARA. Le nozione fondamentali del diritto civile. 5. ed. Torino: Giappichelli, 1958, p.403-4, v.1. 
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modificação na situação jurídica dos futuros adquirentes não implica senão a 

reconfiguração heterônoma das possibilidades de exercício de seu poder de adquirir, uma 

vez que se alteraram os fatores de adquiribilidade, em seus elementos subjetivos, objetivos 

e modais, de um mesmo direito subjetivo patrimonial. Não são apenas, destarte, as 

posições jurídicas subjetivas passivas dos futuros adquirentes que foram modificadas; 

modificou-se, ademais, seu “direito de ter direitos”, sua capacidade jurídica, em espécie, 

sua capacidade de adquirir, seu poder de adquirir684. Essa é a terceira e a última das 

precisões propostas, e a questão fica mais clara, se se assume que o fim prático almejado 

mediante a criação de um direito subjetivo real é, em última análise, impedir, total ou 

parcialmente, a aquisição de um mesmo direito subjetivo patrimonial por um adquirente 

subseqüente. Quer dizer, porque uma aquisição posterior implicaria que o contratante atual 

perdesse para o novo titular – que tem precedência e não está vinculado pelo contrato 

anterior – as utilidades representadas por um direito subjetivo patrimonial, aquele 

contratante busca “frustrar” essa (subseqüente) aquisição685. 

 

Exatamente essa circunstância é prejudicial ao argumento de que o adquirente 

de posição jurídica subjetiva patrimonial gravada consente com o gravame no momento 

em que celebra o (segundo) contrato de disposição; o problema seria, então, conferir 

transparência ao gravame, deixando o adquirente decidir se quer ou não consentir com esse 

                                                                                                                                                    
683  Lembrar-se-á que a atribuição de um direito subjetivo patrimonial a mais de um sujeito de direito 

também ocorre no condomínio e na pluralidade de credores. Deve-se observar que, nessas hipóteses de 
comunhões, os comunheiros mais não são do que titulares individuais de quinhões dos direitos 
subjetivos patrimoniais e, como tais, “proprietários” exclusivos de cada quinhão. As regras sobre limites 
temporais de indivisibilidade e sobre solidariedade têm, por isso, objetivos outros que os do regime de 
numerus clausus, que disciplina a disposição constitutiva: não se visa à proteção dos potenciais 
adquirentes, mas sim à dos próprios comunheiros, no pressuposto de que a propriedade “coletiva” é 
contrária aos interesses individuais dos titulares. Cf. A. VON TUHR. Der allgemeine Teil des deutschen 
bürgerlichen Rechts. Berlin: Duncker und Humblot, 1957, p.60-3, v.2, t.1. 

684  Devem ser evitadas afirmações que, como a seguinte, são muito freqüentes e opacas na doutrina do 
numerus clausus: “os interesses de terceiros são, sobretudo, encontrados no direito das coisas, uma vez 
que os direitos sobre coisas consistem em direitos absolutos, que devem ser observados por todos os 
terceiros e, contra eles, podem ser feitos eficazes. Os direitos absolutos limitam, assim, a esfera de 
liberdade de terceiros” (K. LARENZ, M. WOLF. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. 9. ed. 
München: C. H. Beck, 2004, p.639). É necessário, ao contrário, apontar, concretamente, as posições 
jurídicas subjetivas dos terceiros que são realmente afetadas; conforme esta tese, trata-se da capacidade 
jurídica, mais especificamente do poder de adquirir. 

685  Ou, como prefere A. NATUCCI, “se trata, ao contrário, de saber se uma certa configuração dada a um 
certo direito (normalmente previsto ao menos no seu ‘nomen’ ou no seu esquema geral) seja a tal ponto 
de dar lugar a ‘efeitos’ incumbidos a terceiros (em espécie, adquirentes a título singular), não previstos 
pelo legislador”; “para o juízo de tipicidade é necessário, realmente, estabelecer se o desvio do tipo 
(previsto pelo legislador) seja a tal ponto não tanto de se por em contraste com uma norma ou princípio 
de ordem pública, mas sim de produzir efeitos (não previstos) incumbidos de terceiros” (La tipicità dei 
diritti reali. 2. ed. Padova: CEDAM, 1988, p.199, 200). 
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último686. Essa é uma completa incompreensão do fenômeno. Não é essa a finalidade do 

regime de numerus clausus. A doutrina do numerus clausus não deixa muito claro que, na 

verdade, tem-se em vista não o adquirente em concreto. O ponto, que merece reflexão, é 

que o poder de adquirir de todos e quaisquer adquirentes foi reconfigurado: agora qualquer 

um deles terá de negociar com, pelo menos, mais de um titular para adquirir (a plenitude 

de) um mesmo direito subjetivo patrimonial. Houve a proliferação de vínculos reais. Já há 

eficácia jurídica na esfera jurídica dos futuros adquirentes, antes mesmo de concretamente 

um deles declarar sua vontade de adquirir. Não há inconvenientes se a atribuição de um 

mesmo direito subjetivo a mais de um patrimônio decorrer de um tipo vinculativo e fixo 

predeterminado pela lei. Nesses casos, a regulação da capacidade jurídica continua 

concertada pelo legislador. O problema exsurge se qualquer titular, pelo simples fato de ser 

titular, puder regular capacidade jurídica e, mais do que isso, capacidade jurídica alheia. 

Criar um gravame é agravar esfera jurídica alheia no seu aspecto mais essencial e a arrepio 

das declarações jurídico-negociais de um contingente indeterminado de sujeitos de direito. 

 

Não é outro o fundamento pelo qual a criação jurídico-negocial e autônomo-

privada de gravames tem de ser, necessariamente, vinculativa e fixamente tipificada pela 

lei, estabelecida em numerus clausus, isto é, concertada por uma estrutura global de 

coordenação: “não podem ser feitas outras transmissões constitutivas da propriedade que 

não as previstas em lei; há um numerus clausus dos direitos sobre coisa alheia (...). 

Também há um numerus clausus das transmissões constitutivas dos créditos: outros 

poderes, além dos que integram um usufruto ou um penhor, não podem ser separados dos 

créditos e transmitidos a um outro sujeito; a pretensão creditória, por exemplo, como um 

direito que exclui ou se limita ao credor, não pode ser separada, senão pela configuração de 

um usufruto ou de um penhor sobre o crédito”687. 

 

                                                 
686  Assim, J. OLIVEIRA ASCENSÃO. A tipicidade dos direitos reais. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1968, 

p.79-80; H. HANSMANN, R. KRAAKMAN. Property, Contract, and Verification: The Numerus 
Clausus Problem and the Divisibility of Rights. In: Journal of Legal Studies 373, 2002, p.383-4. 

687  A. VON TUHR. Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. Berlin: Duncker und Humblot, 
1957, p.66-7, v.2, t.1. O autor não considera como transmissão constitutiva a restrição ao poder de 
dispor sobre o crédito, ou pactum de non cedendo (id., p.62, n.17). Entretanto, toda regulação 
autônomo-privada do poder de dispor – será visto – está submetida a um regime de numerus clausus: a 
categoria que o ordenamento jurídico predispõe a essa mesma regulação é o contrato de disposição. 
Essa categoria, no seu sentido mais estrito, corresponde à disposição de direitos subjetivos reais 
(dinglicher Vertrag); no seu sentido amplo, à disposição de direitos subjetivos patrimoniais 
(Verfügungsgeschäft); no seu sentido amplísssimo, à regulação do poder de dispor sobre direitos 
subjetivos patrimoniais. V. § 9o, infra. 
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Em miúdo, a doutrina do numerus clausus, ao menos potencialmente, afirma 

esse regime jurídico como uma disciplina da multiplicação das posições jurídicas 

subjetivas passivas absolutas e da conseqüente reconfiguração do poder de adquirir dos 

futuros adquirentes, resultante da regulação autônomo-privada e jurídico-negocial do poder 

de dispor constitutivo. Tipicamente, reitere-se, essa regulação autônomo-privada e jurídico 

negocial – precisamente porque apresenta, tecnicamente, aqueles resultados – tem como 

fim prático a frustração, total ou parcial, de uma aquisição subseqüente. 

 

14.  Heteronomia privada, externalidades e o significado de segurança da orientação 

 

Acertadamente, e não por acaso, o Law and Economics percebe como 

externalidades os efeitos da disposição constitutiva, ou da criação jurídico-negocial e 

autônomo-privada de gravames, que se irradiam na esfera jurídica dos potenciais 

adquirentes, e a arrepio de suas declarações jurídico-negociais: a análise de T. MERRILL e 

H. SMITH é, sem dúvida, uma das mais recentes e originais contribuições à doutrina do 

numerus clausus688. Para os autores, permitir que os agentes privados criem direitos 

subjetivos reais a líbito acarreta custos de informação, mais especificamente, custos de 

diligência intoleráveis para os terceiros689. Ao ter contato com uma “coisa”, o adquirente 

depara-se com um problema de diligência do status de atribuição das posições jurídicas 

subjetivas patrimoniais sobre ela: seja para evitar sua violação, seja para adquiri-las 

eficazmente, um agente racional diligenciará por esse status de atribuição até que os custos 

marginais de uma diligência adicional igualem-se aos benefícios marginais; a necessidade 

de estandardização no direito das coisas origina-se do fato de que as partes que criam 

                                                 
688  Optimal Standardization in the Law of Property: The Numerus Clausus Principle. In: Yale Law Journal 

110, 2000, p.1-70. 
689  Optimal Standardization in the Law of Property: The Numerus Clausus Principle. In: Yale Law Journal 

110, 2000, p.26. No precedente Keppel v. Bailey, de 1834 (v. n. 6, supra), que inspira T. MERILL e H. 
SMITH, o Lord Chancellor Brougham apontou as conseqüências de se permitir a criação de “fantasias” 
(fancies) – como ele próprio chamou com termo desde então recorrente na doutrina do numerus clausus 
no common law: “Não há prejuízo em se permitir amplamente que as pessoas se obriguem elas próprias 
ou seus representantes, ou seja, seus bens móveis e imóveis, a responder pelos danos do 
inadimplemento de suas obrigações [principais]. Isso tende a não prejudicar, e há uma razoável 
liberdade em fazer isso; mas grande prejuízo e muita confusão de direitos ocorreriam, se se permitisse 
às partes inventar novas modalidades de ter e gozar a propriedade imobiliária, imprimindo-lhe uma 
especial característica que seguiriam as coisas independentemente de quem quer que as tivesse, ainda 
que remotamente. Toda casa, todo terreno deve ser tido conforme um determinado tipo (fashion); e seria 
muito difícil conhecer quais direitos a aquisição de certa parcela conferiria, ou quais obrigações ela 
imporia”. Na mesma doutrina do numerus clausus, cita-se, freqüentemente, o brocardo do juiz Popham: 
“nenhum adquirente teria certeza de sua aquisição sem um ato do Parlamento” (id., p.25-5). 
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novos direitos subjetivos reais não internalizam todos aqueles custos de diligência 

impostos, com esse ato criativo, aos terceiros ao contrato que celebram690. 

 

Assim, a estandardização cogente ou numerus clausus dos direitos reais 

aparece como um mecanismo não somente de diminuição dos custos de diligência dos 

terceiros. É certo que uma série indefinida implica custos gradativamente maiores691, 

enquanto estandardização significa que menos diligência é necessária para prevenir certos 

riscos ou que mais eficiência é alcançada a cada passo da atividade de diligência692. Se, 

todavia, o único objetivo fosse o de reduzir os custos de diligência dos terceiros, haveria, 

então, apenas um ou dois tipos de direitos subjetivos reais predispostos no ordenamento 

jurídico, e eles seriam, necessariamente, muito simples; não é isso o que necessariamente 

se passa, na medida em que a estandardização impõe seus próprios custos: regras cogentes 

impedem as partes de alcançar objetivos legítimos, podendo, assim, frustrá-los 

dramaticamente693. A estandardização provocada pelo numerus clausus dos direitos reais 

não bloqueia totalmente as partes de realizar seus fins; ela impõe, na verdade, a 
                                                 
690  Optimal Standardization in the Law of Property: The Numerus Clausus Principle. In: Yale Law Journal 

110, 2000, p.26. 
 O exemplo que os autores oferecem para ilustrar sua postulação é o seguinte (id., p.26-7). O argumento 

é ilustrado com o exemplo da criação de um time-sharing sobre coisas móveis. 100 pessoas têm, cada 
qual, um relógio. A é proprietário de um relógio e deseja transmitir alguns ou todos os direitos de uso 
desse relógio a B. A decidiu criar um “time-share” no relógio, de modo que B possa usá-lo às segundas-
feiras, mas somente às segundas-feiras, sendo que A retém os demais poderes, entre eles os de usar o 
relógio nos outros dias. No âmbito do direito obrigacional, A e B são perfeitamente livres em estipular 
esse acordo “idiossincrático”. No entanto, A e B não podem, conforme o ordenamento jurídico, 
estabelecer um direito subjetivo real de uso somente às segundas-feiras. Por que o direito das coisas  
pode limitar a autonomia de A e B em criar um tal direito subjetivo real idiossincrático (= não previsto 
em lei)? Suponha que a elaboração desse direito fosse permitido. Anuncia-se que alguém alienou um 
direito subjetivo real de uso às segundas-feiras sobre o relógio, mas não qual dos 100 proprietários fez 
isso. Se A, agora, decide alienar seu relógio, ele terá de explicar que ele não inclui “direitos de uso às 
segundas-feiras”, e isso certamente reduzirá a atração pelo relógio. Considere o que acontece, contudo, 
se algum dos outros 99 proprietários tenta alienar seu relógio. Noticiado que alguém criou um “direito 
de uso às segundas-feiras”, qualquer pessoa que almeje adquirir um relógio terá de diligenciar se certo 
relógio em questão inclui ou não o “direito de uso às segundas-feiras”. Ao permitir, então, que as 
pessoas criem direitos subjetivos reais idiossincráticos, aumenta-se o custo do processamento de 
informações de todas as pessoas que adquirem relógios. 
O argumento é acertado, não porque a notícia de um novo direito subjetivo real levará os potenciais 
adquirentes a diligenciar sobre qual dos direitos subjetivos patrimoniais que pretendem adquirir está ou 
não gravado; mas porque a possibilidade de criação de um novo direito subjetivo real demandará 
procedimentos de investigação e de celebração de contratos que não estão previstos em lei: na medida 
em que se multiplicam as imunidades contra disposição não previstas em lei, o poder de adquirir torna-
se uma posição jurídica subjetiva que só será definida no caso concreto, consoante sujeitos, objetos e 
modos determinados por outro agente privado. 

691  T. MERRILL, H. SMITH. Optimal Standardization in the Law of Property: The Numerus Clausus 
Principle. In: Yale Law Journal 110, 2000, p.32. 

692  T. MERRILL, H. SMITH. Optimal Standardization in the Law of Property: The Numerus Clausus 
Principle. In: Yale Law Journal 110, 2000, p.33-4. 

693  Optimal Standardization in the Law of Property: The Numerus Clausus Principle. In: Yale Law Journal 
110, 2000, p.35. 
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internalização dos custos: certos fins práticos podem ser alcançados incorrendo em custos 

de planejamento e execução, combinando tipos de direitos subjetivos reais reconhecidos 

pelo ordenamento jurídico ou estabelecendo obrigações de o adquirente, ao alienar sua 

coisa, exigir do adquirente subseqüente as mesmas prestações e, em caso de futuras 

alienações, a estipulação escalonada das mesmas obrigações694. É nesse sentido que o 

regime de numerus clausus promove uma estandardização ótima dos direitos subjetivos 

reais: de um ponto de vista social, o objetivo é reduzir não só a soma dos custos de 

diligência e de administração dos futuros adquirentes, mas também os custos de frustração 

dos objetivos dos contratantes atuais695. Mais especificamente, o regime de numerus 

clausus contribui para que o direito das coisas esteja mais próximo do ótimo do que estaria 

se optasse por algum dos extremos, seja o do modelo do numerus apertus, seja o do 

modelo do um só número de direito subjetivo real696. 

 

Embora os autores tenham percebido com notável rigor o funcionamento do 

regime de numerus clausus, essa conclusão não é totalmente acertada. Primeiramente, o 

que eles afirmam é que, em todas as hipóteses nas quais as partes almejam criar direitos 

subjetivos reais não previstos em lei, elas poderiam conseguir resultados semelhantes por 

meio de contratos obrigacionais: o desafio seria construir uma cadeia de deveres 

obrigacionais tão eficiente que se torne economicamente inviável ao primeiro adquirente a 

segunda alienação de um mesmo direito subjetivo patrimonial, ou a segunda alienação de 

um mesmo direito subjetivo patrimonial de determinado modo. Se junto a um primeiro 

acordo de transmissão da propriedade de uma coisa imóvel-bem material estipulou-se o 

dever de o adquirente manter um determinado padrão de jardinagem, como assegurar que, 

na hipótese de uma segunda alienação, o subseqüente adquirente contraia esse mesmo 

dever? É verdade que penas convencionais elevadas ao primeiro adquirente o qual, ao 

alienar a propriedade, deixa de estipular um tal dever com o subseqüente adquirente pode 

ajudar a assegurar os interesses econômico-sociais do primeiro alienante. Mas isso é 

questionável de um modo muito elementar. Não só porque o inadimplemento é possível e, 

portanto, o máximo que o primeiro alienante conseguiria obter é uma portentosa 

indenização – e só por parte do primeiro adquirente –, jamais a manutenção de um 

                                                 
694  T. MERRILL, H. SMITH. Optimal Standardization in the Law of Property: The Numerus Clausus 

Principle. In: Yale Law Journal 110, 2000, p.35. 
695  T. MERRILL, H. SMITH. Optimal Standardization in the Law of Property: The Numerus Clausus 

Principle. In: Yale Law Journal 110, 2000, p.38. 
696  T. MERRILL, H. SMITH. Optimal Standardization in the Law of Property: The Numerus Clausus 

Principle. In: Yale Law Journal 110, 2000, p.40. 
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determinado padrão de jardinagem697. Mas fundamentalmente porque a penhora do mesmo 

bem imóvel, resultante de execução do primeiro adquirente por parte de seus credores, em 

razão do inadimplemento de outras obrigações, não poderia sofrer quaisquer restrições, v. 

g. embargos de terceiro opostos pelo primeiro alienante. Não há vínculo real. No mesmo 

sentido, uma “cláusula de inalienabilidade” inexa àquele acordo de transmissão da 

propriedade não frustraria jamais a penhora de um bem imóvel assim só pretensamente 

“gravado”; a fortiori pela inexistência de hipótese de registrabilidade de uma tal cláusula 

no rol “taxativo” do art. 167 Lei 6.015/73. 

 

Existe, é certo, um sentido de internalização de custos no regime de numerus 

clausus, em função da promoção da autonomia nos contratos obrigacionais, a qual permite 

a confecção de arranjos obrigacionais que possam, sob diversos aspectos, concorrer para o 

mesmo fim prático de um vínculo real ou gravame. Dificilmente, porém, sob todos os 

aspectos, na medida em que faltará a imunidade contra disposição e, por conseqüência, a 

imunidade contra execução judicial: a tentativa de reserva de uma partícula de titularidade 

sobre a propriedade – identificada pela imunidade ao exercício do poder de dispor – que 

implicaria, simultaneamente, alteração da adquiribilidade do direito subjetivo patrimonial – 

visto que o adquirente, se desejasse adquirir a plenitude da propriedade, teria de negociar 

com mais de um titular – é juridicamente inexistente como contrato de disposição; pode 

existir, valer e ser eficaz como contrato obrigacional, com eficácia circunscrita às suas 

partes. Por outro lado, não há que se preocupar com os chamados “custos de frustração dos 

objetivos dos contratantes atuais”, na medida em que, nos contratos de disposição, suas 

decisões nunca dizem respeito apenas a suas próprias esferas jurídicas, na seqüência dos 

observados paradoxos do poder de dispor. Vincular (realmente) terceiros, a arrepio de suas 

declarações jurídico-negociais, mediante a fragmentação da titularidade, é, sem dúvida, um 

interesse econômico-social digno de tutela de jurídica; mas apenas nas hipóteses em que a 

lei assim o considerou, porque eles nunca concernem, exclusivamente, às “intenções” dos 

contratantes. 

 

                                                 
697  Em loteamentos de bens imóveis urbanos disciplinados pela lei 6.766/76, em razão da ampla permissão 

de estipulação de “obrigações” propter rem em respeito ao projeto original de loteamento (art. 29), seria 
possível conseguir o efeito almejado. Observe-se que, além de expresso amparo legal, a hipótese é de 
“obrigação” propter rem, e não de contrato de disposição (= não há restrição ao poder de dispor, não há 
fragmentação da titularidade): até mesmo em casos de renúncia da propriedade sobre imóvel loteado, o 
renunciante permanece obrigacionalmente vinculado (a fortiori, pela única exceção, de direito 
hereditário, no mesmo art. 29). V. § 11º, tít. 21, infra. 
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De qualquer maneira, a análise de T. MERRILL e H. SMITH é acertada. Os 

autores sublinham como externalidades, na constituição de direitos subjetivos reais 

(limitados) exatamente o que se tem aqui chamado de heteronomia privada. O foco de 

ambas as análises consiste na modificação da situação jurídica dos potenciais adquirentes: 

no interior do sistema jurídico, a criação de direitos subjetivos reais – bem como quaisquer 

outras hipóteses de restrição ao poder de dispor, de fragmentação da titularidade por 

reserva do poder de dispor ou imunidade contra disposição – reconfigura o poder de 

adquirir e, assim, modifica a capacidade jurídica dos potenciais adquirentes698. Afirmar um 

regime de numerus clausus significa, de um lado, postular que os custos de diligência, 

deflagrados pela noção de passado relevante, têm de ser independentes de uma situação, 

individual e concreta, fixada por negócios jurídicos de cuja formação não se tomou parte; 

quer dizer, os custos de adquiribilidade são exclusivamente aqueles que se definem pela 

lei, quem diz qual o custo para perscrutar o passado relevante é o legislador699. De outro 

lado, significa postular que o “direito de ter direitos” dos adquirentes não pode depender 

das figuras concretas de sujeitos, objetos e modos de aquisição, a não ser onde a própria lei 

os tenha feito relevantes. Por conseguinte, o sentido da segurança da orientação 

proporcionada pelo regime de numerus clausus não é facilitar ou ensejar a obtenção de 

                                                 
698  É nesse sentido que o seguinte argumento de J. H. MERRYMAN pode ser facilmente questionável: “As 

razões mais freqüentes de uma política de livre inalienabilidade são econômicas. Elas pressupõem, 
como objetivo, a ótima utilização dos recursos e, como mecanismo, o mercado. Esse mercado operará 
supostamente melhor quanto mais disponível estiver a riqueza e quanto menos gravada estiver a 
propriedade. Entretanto a operação de mercado também requer a estipulação de acordos que retirem a 
riqueza do mercado tornando-a indisponível para outras finalidades, durante o período do acordo. Mais 
propriamente, o argumento econômico da livre alienabilidade não é um argumento contra a riqueza 
inalienável em geral, mas contra a riqueza que é inalienável por uma extensão de tempo maior do que 
exige a sua utilização ótima no mercado” (Policy, Autonomy, and the Numerus Clausus in Italian and 
American Property Law. In: American Journal of Comparative Law 12, 1963, p.226). Ora, quem 
melhor do que os próprios agentes privados para saber qual a “extensão de tempo” que está fora do 
“ótimo” no mercado? Qual o melhor artifício do que proteger-lhes, integral e formalmente, sua 
capacidade jurídica, seu poder de tomar as decisões tanto de dispor quanto de adquirir? 

699  “A negociabilidade impõe procedimentos estritamente formais, com o fim, precisamente, de reduzir a 
necessidade de diligenciar sobre a fidedignidade dos instrumentos contratuais. No entanto, quando a 
tecnologia oferece meios de promover a confiança (incluindo a diminuição da necessidade de 
diligenciar sobre os riscos), há menos necessidade da estandardização que é proporcionada em razão das 
imposições de negociabilidade (...). Da mesma maneira que os registros imobiliários permitiram alguma 
perda de numerus clausus, assim também a tecnologia, que diminui custos de informação, pode, 
futuramente, enfraquecer o numerus clausus”; entretanto, “o que essa crítica menospreza é que a 
permissão de direitos reais idiossincráticos tem um impacto não apenas nos contratantes e nos 
sucessores, mas também nos outros participantes do mercado. Direitos indiossincráticos criam 
realmente um problema de comunhão de titularidade, o qual impõe custos externos aos terceiros (...). 
Fornecimento de informação sobre direitos reais idiossincráticos tem um processamento muito caro e, 
embora os registros imobiliários proporcionem informações a um custo mais baixo do que a doutrina da 
informação construtiva, eles podem implicar investigações extremamente demoradas e inclinadas ao 
erro” (T. MERRILL, H. SMITH. Optimal Standardization in the Law of Property: The Numerus 
Clausus Principle. In: Yale Law Journal 110, 2000, p.42-4). 
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informação pelos potenciais adquirentes; antes é definir-lhes os fatores de adquiribilidade 

ex ante factum, em termos de uma disciplina geral e abstrata, o que tem, outrossim, com a 

uniformidade ex lege do status de atribuição das posições jurídicas subjetivas 

patrimoniais700. 

 

A esse aspecto, não dão a menor atenção H. HANSMANN e R. KRAAKMAN: 

“nós discordamos da análise de Merrill e Smith. Preferencialmente, oferecemos a seguinte 

análise: (...) o direito das coisas regula o problema da diligência supondo que todos os 

direitos subjetivos patrimoniais sobre um determinado bem pertencem a apenas um titular, 

à exceção de que uma fragmentação dos direitos subjetivos reais entre mais de um titular é 

juridicamente relevante, se houver informação adequada sobre essa mesma fragmentação 

às pessoas que podem ser por ela afetadas. O grau de informação exigido e o pressuposto 

pelo qual o ordenamento jurídico facilita a prestação de informações varia entre os 

diferentes tipos de direitos subjetivos patrimoniais, de acordo com a utilidade da 

fragmentação e dos custos de prestação de informações. Porque os benefícios gerados por 

direitos subjetivos patrimoniais fragmentados são freqüentemente baixos e os custos de 

diligência desses mesmos direitos são geralmente altos, o direito das coisas desconsidera 

todos senão poucas e básicas categorias de direitos subjetivos patrimoniais 

fragmentados”701. 

 

Os autores estão absolutamente acertados nas premissas sobre a 

fragmentabilidade da titularidade de direitos subjetivos patrimoniais, bem como na 

sugestão de uma diversidade de tipos de contratos de disposição, em razão da diferença da 

disciplina das posições jurídicas subjetivas patrimoniais. Como será analisado702, 

baseando-se na tipologia dos mesmos autores, em cada uma das seguintes subclasses de 

direitos subjetivos patrimoniais apresenta-se um conteúdo próprio do regime numerus 

clausus: direitos subjetivos reais enumerados no CC; direitos subjetivos de propriedade 

imaterial; créditos; e participações societárias703. Os gravames são, de fato, diferentes em 

                                                 
700  V. § 4o, tít. 11, supra.  
701  H. HANSMANN, R. KRAAKMAN. Property, Contract, and Verification: The Numerus Clausus 

Problem and the Divisibility of Rights. In: Journal of Legal Studies 373, 2002, p.374-5. 
702  V. tít. 16 e § 7o, infra. 
703  H. HANSMANN, R. KRAAKMAN. Property, Contract, and Verification: The Numerus Clausus 

Problem and the Divisibility of Rights. In: Journal of Legal Studies 373, 2002, p.376; no mesmo 
sentido, H. WIEDEMANN. Die Übertragung und Vererbung von Mitgliedschaftsrechten bei 
Handelsgesellschaften. München: C. H. Beck, 1965, p.40. 
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cada uma dessas subclasses, em razão do grau de separabilidade entre pessoa e direito 

subjetivo704; mas eles são, sempre, em número limitado. 

 

Da maneira com que compreendem o regime de numerus clausus, H. 

HANSMANN e R. KRAAKMAN estão, no entanto, absolutamente equivocados: “o 

direito das coisas não predispõe, na verdade, um conjunto fixo de padrões bem definidos a 

partir do qual as partes devem escolher (...). Além disso, o direito das coisas não estabelece 

limites absolutos aos tipos de direitos subjetivos reais que podem ser criados, mas sim 

regula as formas de prestação de informações que devem ser dadas sobre esses direitos”705. 

Nesse sentido, aquele regime é compreendido como uma tipicidade dos procedimentos de 

publicidade que, uma vez observados, legitimam a “oponibilidade” a terceiros – quer dizer, 

the rights will run with the asset706 – porque facilitam que esses mesmos terceiros 

obtenham informação. Mas essa tipicidade não seria nem vinculativa, nem fixa; o numerus 

– que é dos procedimentos de publicidade, e não dos contratos de disposição ou, de modo 

mais amplo, das técnicas de oponibilidade707 – é, no fundo, apertus: os agentes privados 

podem excedê-la, na medida em que dêem publicidade às suas declarações jurídico-

negociais708; por exemplo, uma simples placa afixada em uma aeronave, remetendo ao 

contrato de leasing que a essa mesma aeronave se refere, já seria suficiente para que o 

agente financeiro alcançasse “oponibilidade” em face de terceiros-adquirentes709, ou a 

simples impressão do símbolo “©” nas cópias de uma obra já seria suficiente para 

preservar certos direitos do autor em face de quaisquer adquirentes dessas mesmas 

cópias710. A explicação é a seguinte. Suponha a atipicidade daquele primeiro 

procedimento, e que nenhum outro procedimento típico tenha sido observado. Se assim é, 

não há, em princípio, “oponibilidade”. Mas o arrendatário mercantil celebra acordo de 

transmissão da propriedade da aeronave com um terceiro “adquirente” que perscrutou a 

aeronave, antes de concluir esse contrato. Quanto mais a jurisprudência reconhecer um 

                                                 
704  V. § 7o, infra. 
705  Property, Contract, and Verification: The Numerus Clausus Problem and the Divisibility of Rights. In: 

Journal of Legal Studies 373, 2002, p.382. 
706  Property, Contract, and Verification: The Numerus Clausus Problem and the Divisibility of Rights. In: 

Journal of Legal Studies 373, 2002, p.383-4, 398-9, 419. 
707  V. § 11o, tít. 21, infra. 
708  Property, Contract, and Verification: The Numerus Clausus Problem and the Divisibility of Rights. In: 

Journal of Legal Studies 373, 2002, p.398-9. 
709  Property, Contract, and Verification: The Numerus Clausus Problem and the Divisibility of Rights. In: 

Journal of Legal Studies 373, 2002, p.393. 
710  Property, Contract, and Verification: The Numerus Clausus Problem and the Divisibility of Rights. In: 

Journal of Legal Studies 373, 2002, p.390-1. 
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vínculo do terceiro “adquirente” ao agente financeiro, mais o ordenamento jurídico tende a 

se aproximar de um numerus apertus dos procedimentos de publicidade. Suponha, agora, a 

tipicidade daquele primeiro mesmo procedimento, com exclusão de todos e quaisquer 

outros procedimentos de publicidade, típicos ou atípicos que sejam. Há, em princípio, 

“oponibilidade”. Mas o arrendatário mercantil, antes de celebrar o mesmo acordo de 

transmissão da propriedade, remove aquela placa, e o terceiro “adquirente”, por qualquer 

razão, sabia dessa remoção. Não deveria haver “oponibilidade”. Quanto mais a 

jurisprudência reconhecer um vínculo do terceiro “adquirente” ao agente financeiro, mais o 

ordenamento jurídico tende a se afastar de um numerus clausus dos procedimentos de 

publicidade711. De tal maneira que “a diferença entre um ordenamento jurídico que 

reconhece a capacidade das partes de alterar suas relações por meio apenas de contratos 

obrigacionais [atipicidade] e um ordenamento jurídico que reconhece a capacidade das 

partes de alterar suas relações por meio apenas de contratos de disposição [tipicidade] é, 

em última análise, menos qualitativa do que quantitativa”712. 

 

Ora, nesses termos, a segurança da orientação dos futuros adquirentes se basta 

no facilitar que esses últimos possam diligenciar pelo passado de uma concreta posição 

jurídica subjetiva patrimonial concretamente negociada, permitindo-lhes, assim, 

informações claras e precisas a respeito dos poderes que, sobre essa mesma posição, estão 

definidos em relações jurídicas anteriores713. Parece, destarte, que se compreende a 

proteção dos futuros adquirentes como a possibilidade de conhecimento efetivo sobre a 

cadeia histórica dos titulares de um determinado direito subjetivo patrimonial negociado e, 

eventualmente, dos possuidores dos objetos desse último, até o ponto virtual de uma 

aquisição originária ou de preclusão temporal de poderes sobre esse mesmo direito 

subjetivo patrimonial. Quanto menos forem os meios de criação de rights that will run with 

the asset – quer dizer, quanto menos forem os procedimentos de publicidade – maiores são, 

simultaneamente, a legitimidade dessa oponibilidade e a facilidade dessa diligência por 

terceiros. Em outro sentido, a constituição de mais de um direito subjetivo real limitado 

                                                 
711  Property, Contract, and Verification: The Numerus Clausus Problem and the Divisibility of Rights. In: 

Journal of Legal Studies 373, 2002, p.391. 
712  Property, Contract, and Verification: The Numerus Clausus Problem and the Divisibility of Rights. In: 

Journal of Legal Studies 373, 2002, p.392. 
713  H. HANSMANN, R. KRAAKMAN. Property, Contract, and Verification: The Numerus Clausus 

Problem and the Divisibility of Rights. In: Journal of Legal Studies 373, 2002, p.383-4. 
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não implicaria ainda mais custos aos potenciais adquirentes714, pois, se a constituição de 

ambos ou mais se submeter a um mesmo procedimento de publicidade, os custos para 

investigá-los todos são os mesmos do que investigar apenas um; de maneira que a 

constituição de mais de um direito subjetivo real implica mesmo uma diminuição dos 

custos relativos de diligência715. 

 

Inteiramente diversa, e de iure condictio, é, ao menos potencialmente, o 

significado da segurança da orientação para a doutrina do numerus clausus: trata-se, 

fundamentalmente, de uma pré-definição legal do passado relevante e de uma abstração 

das informações que lhe são excedentes716. O que um adquirente deve fazer para adquirir 

uma posição jurídica subjetiva patrimonial, com eficácia plena, não é posto pelos fatos, e 

sim pela lei: nem todas as informações que obtém, no curso de sua investigação, são 

relevantes, mas apenas aquelas que se enquadrarem em tipos vinculativos e fixos de 

contratos que, também segundo a lei, alteram a titularidade e, por conseqüência, o poder de 

adquirir. Em palavras mais enérgicas, a doutrina do numerus clausus não visa dar aos 

potenciais adquirentes conhecimento diante do caso concreto; visa dar aos potenciais 

adquirentes a possibilidade de desprezar todas as circunstâncias do caso concreto que não 

se enquadrarem em um esquema legal de titularidade, isto é, um status de atribuição717: a 

                                                 
714  De uma maneira geral, a análise de H. HANSMANN e R. KRAAKMAN não se circunscreve apenas ao 

custo que a estipulação de direitos reais limitados atípicos gera para os possíveis adquirentes do direito 
subjetivo patrimonial gravado, mas também com os custos que a adoção de procedimentos de 
publicidade (verification rules) geram para todos os envolvidos: os usuários (os contratantes), os não 
usuários (os futuros adquirentes) e os administradores desses procedimentos. A posse, por exemplo, é o 
sistema de publicidade mais simples e barato, pois baseia-se na circunstância de que o possuidor é, 
simultaneamente, titular de todas as posições jurídicas reais sobre a coisa. Ao transferir-se a posse da 
coisa, transferem-se, portanto, todas essas posições jurídicas subjetivas sobre ela. Se direitos subjetivos 
reais limitados forem criados, a parte que não é possuidora não poderá “opô-los” a qualquer pessoa para 
quem a posse seja transferida. Entretanto, esse procedimento de publicidade admite, obviamente, apenas 
um direito subjetivo real, que é o domínio, pois os demais titulares de direitos subjetivos reais não terão 
imunidade contra disposição, no que toca aos atos de trasnferência do possuidor. Ademais, sociedades 
que privilegiam a posse como procedimento de publicidade tendem a estimular os atos de violência: sua 
adoção pura e simples implica que qualquer esbulho seja, simultaneamente, aquisição da propriedade, 
ou, ao menos, possibilidade de alienar eficazmente a terceiros de boa-fé (Property, Contract, and 
Verification: The Numerus Clausus Problem and the Divisibility of Rights. In: Journal of Legal Studies 
373, 2002, p.384-5). 

715  H. HANSMANN, R. KRAAKMAN. Property, Contract, and Verification: The Numerus Clausus 
Problem and the Divisibility of Rights. In: Journal of Legal Studies 373, 2002, p.401. 

716  Cf. K. ZWEIGERT. Rechtsvergleichend-kritisches zum Gutgläubigen Mobiliarerwerb. In: Zeitschrift 
für ausländisches und internationales Privatrecht 23, 1958, p.14; U. VON LÜBTOW. Hand wahre 
Hand: Historische Entwicklung, Kritik und Reformvorschläge. In: Festschrift der Juristischen Fakultät 
der Freien Universität Berlin zum 41. Deutschen Juristentag in Berlin. Berlin: Franz Vahlen, 1955, 
p.224; M. WOLFF, L. RAISER. Derecho de cosas. In: L. ENNECCERUS, T. KIPP, M. WOLFF. 
Tratado de derecho civil. Trad. de B. Pérez Gonzalez e J. Alguer. Barcelona: Bosch, 1971, p.259, v.4. 

717  V. § 4o, tít. 11, supra. 
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uniformidade desse último e a relevância de toda a complexidade do caso concreto 

logicamente se repelem. 

 

Para a doutrina do numerus clausus, segurança da orientação é, enfim, contar 

com um “catálogo” dos tipos de contratos que – por alterarem, segundo a lei, a titularidade 

– são relevantes e devem ser buscados no caso concreto, e não dispor de um dossiê sobre o 

caso concreto; é nesse sentido que B. FOËX afirma: “Uma ordem jurídica que deseja 

tornar oponíveis (sic) aos terceiros os direitos referentes às coisas deve, antes de tudo, 

tornar esses direitos reconhecíveis. Não basta, a esse efeito, determinar as instituições 

incumbidas de tornar públicos esses direitos: é necessário, ainda, que esses últimos sejam 

em número limitado”718. Afinal, a proposta de um “menu fechado” é de que o adquirente 

prossegue por eliminação: sabendo, de antemão, as finitas possibilidades do que pode 

encontrar, se a situação vislumbrada não se enquadrar nesse ou naquele tipo legal de 

gravame, pode-se ter a segurança de que ela, assim como quaisquer outros pactos sobre o 

bem, terão uma eficácia meramente obrigacional, e portanto inter partes, não afetando os 

interesses do adquirente. Assim, o numerus clausus é pensado, paralelamente aos 

procedimentos de publicidade, como uma pauta de orientação para os adquirentes a 

respeito dos possíveis gravames – possíveis, segundo a lei – que os direitos subjetivos 

patrimoniais postos em circulação podem apresentar. O agente privado potencial 

adquirente sabe que, em negociações pretéritas sobre aquela coisa, apenas alguns direitos 

reais (Typenzwang), de conteúdo cogentemente determinado pela lei (Typenfixierung), 

podem ter sido ajustados sobre ela: na medida em que o ordenamento jurídico institui mais 

de um direito subjetivo real – logo, mais de um tipo de titularidade –, torna-se necessária 

uma orientação normativa para a decisão dos agentes privados potenciais adquirentes de 

certo direito subjetivo patrimonial, em virtude da possibilidade de esse último ser atribuído 

simultaneamente a duas ou mais pessoas, as quais seriam, portanto, titulares, cada qual, de 

direitos subjetivos reais, distintos uns dos outros, sobre uma mesma posição jurídica 

subjetiva patrimonial. Um “menu aberto” estimularia, ao contrário, um campo infinito e 

inabarcável ao passado relevante.  

 

Por isso, a limitação da autonomia no tipo do contrato de disposição não se 

deve à adoção de procedimentos de publicidade. Nem todos esses últimos pressupõem que 

                                                 
718  Les “numerus clausus” des drois réels en matière mobilière. Lausanne: Payot, 1987, p.27. 



Numerus clausus dos direitos reais e autonomia nos contratos de disposição 
 

 189 

os contratos a eles sujeitos pertençam a um gênero limitado e sejam “enquadráveis” em 

“caixas” predeterminadas pelo mesmo ordenamento jurídico719. A razão da necessidade de 

manter rigidamente controlados o número e a tipologia de contratos que, por sua própria 

natureza técnico-jurídica, acometem interesses de terceiros é orientar o adquirente antes 

mesmo de ele ter contato com o fato, antes mesmo de diligenciar sobre a publicidade; quer 

dizer, é definir-lhe, ex ante factum, aquilo, e só aquilo, pelo que ele deve diligenciar, é 

determinar o passado relevante independentemente da vontade do titular atual e dos 

titulares anteriores do direito subjetivo patrimonial que almeja adquirir720. 

 

Além disso, H. HANSMANN e R. KRAAKMAN fazem tábula rasa das 

conseqüências de uma definição autônomo-privada de indisponibilidade – a qual é, 

geralmente, relativa721 – para as execuções judiciais, individuais ou concursais. Uma 

ampla publicidade, ainda que típica, de quaisquer contratos, se tivesse o mesmo efeito que 

os contratos de disposição eficazes, não prejudicaria apenas a uniformidade do status de 

atribuição dos direitos subjetivos patrimoniais e o poder de adquirir, mas também, e em 

conseqüência do prejuízo desse último, a disponibilidade (relativa) desses mesmos direitos. 

Criar direitos subjetivos reais limitados é criar novos centros de interesses juridicamente 

predominantes que estão imunes contra a disposição, e porque, como aponta H. 

WIEDEMANN, a execução é diretamente ligada à disponibilidade das posições jurídicas 

subjetivas patrimoniais, não deve ser permitido, fora dos estritos limites legais, restringi-la 

ou mesmo eliminá-la, do contrário comprometer-se-iam as funções da execução722 

(princípio de paralelismo entre disponibilidade e constringibilidade). 

 

Com efeito, mediante a celebração de contratos de disposição, a parte 

adquirente torna-se titular ou co-titular de uma posição jurídica subjetiva patrimonial que é 

perdida pelo ativo patrimonial da parte alienante, e é em razão dessa titularidade ou dessa 

                                                 
719  Sem razão, portanto, A. GAMBARO. La proprietà: Beni. Proprietà. Comunione. Milano: Giuffrè, 

1990, p.69. 
720  Assim, M. WOLFF e L. RAISER, ao afirmar que o fim perseguido pela limitação dos “tipos de direitos 

reais” é o favorecimento da claridade e da “abarcabilidade” das relações jurídicas reais. Acrescentam 
que, como o sistema de registro imobiliário persegue o mesmo fim, só pode ser eficaz se o número de 
direitos registráveis for limitado e se seu conteúdo estiver fixado pela lei (Derecho de cosas. In: L. 
ENNECCERUS, T. KIPP, M. WOLFF. Tratado de derecho civil. Trad. de B. Pérez Gonzalez e J. 
Alguer. Barcelona: Bosch, 1971, p.14, v.4). 

721  Cf. K. LARENZ, M. WOLF. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. 9. ed. München: C. H. Beck, 
2004, p.639. 

722  Die Übertragung und Vererbung von Mitgliedschaftsrechten bei Handelsgesellschaften. München: C. 
H. Beck, 1965, p.284. 
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co-titularidade que a lei trata diversamente os “credores” (CC, arts. 957, 958 e 961; Lei 

11.101/05, art. 83)723. Propriamente ditos, os credores, sejam quirografários ou geral ou 

especialmente privilegiados, são somente os titulares de créditos em face do executado – e 

não “do” executado –, portanto senhores de prestações do executado listadas no passivo 

patrimonial. Por meio da execução, buscam esses mesmos credores tornarem-se titulares 

do ativo patrimonial, isto é, adquirirem posições jurídicas subjetivas ativas, reais ou 

obrigacionais, do executado, e é nesse sentido de ativo patrimonial que se diz ser o 

patrimônio a “garantia geral dos credores” (art. 391 CC; art. 591 CPC). Os demais 

“credores”, chamados “credores com garantia real”, já são verdadeiramente titulares de 

posições jurídicas subjetivas ativas, reais ou obrigacionais, perdidas, no todo ou em parte, 

pelo executado. A isso não obsta que sejam, também, credores, propriamente ditos. O 

verdadeiro sentido do rompimento da par condictio creditorum ocorre somente com os 

privilégios, sendo os demais títulos de preferência, isto é, os direitos subjetivos reais – 

conferindo senhoria aos respectivos titulares sobre coisas – “participações” no ativo 

patrimonial, representado por posições jurídicas subjetivas ativas, reais ou obrigacionais. F. 

C. PONTES DE MIRANDA é preciso: “é lamentável que se encambulhem direitos reais 

de garantia e privilégios. O crédito garantido com direito real é crédito que tem por si o 

gravame do valor: o dono do bem gravado é dono do valor do bem menos o valor gravado 

(...). Observe-se que de prelação, de preferência, só se pode, rigorosamente, falar, se há 

gradação, e não onde o direito pré-exclui qualquer inclusão no patrimônio do devedor. O 

direito real não prefere, fere o bem gravado (...). O que faz o conteúdo do direito de 

enfiteuse, de usufruto, de uso, de habitação, de anticrese, de hipoteca, ou de penhor, ou de 

caução de títulos, não está no patrimônio do devedor; ao passo que está no patrimônio do 

devedor o que ele deve como conteúdo patrimonial do direito pessoal de outrem. Aí está a 

irredutibilidade dos direitos reais a direitos pessoais e o óbice a que se empreste realidade 

aos direitos pessoais. Os direitos pessoais podem ser, ou não, privilegiados; para os direitos 

reais, que são plus, o conceito de privilégio seria contradição. O objeto dos direitos reais 

não está no patrimônio do devedor; o dos direitos pessoais patrimoniais, sim”724. 

 

                                                 
723  R. LIEBS. Die unbeschränkbare Verfügungsbefugnis. In: Archiv für die civilistische Praxis 175, 1975, 

p.12; C. W. CANARIS. Die Verdinglichung obligatorischer Rechte. In: H. H. JAKOBS et alii (hrsg.). 
Festschrift für Werner Flume zum 70. Geburtstag. Köln: Otto Schmidt, 1978, p.373-4, 381, 396-8, 405-
8, 411-3, v.1. 

724  Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1962, p.15-6, v.15 (grifos no 
original). 
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Exatamente por isso, reconhecer autonomia para criar novos tipos de contratos 

de disposição equivaleria permitir aos agentes privados inovarem, também, o rol taxativo 

dos títulos legais de “preferência”. Se a ordem de enumeração desses títulos segue a lógica 

de tratar residualmente apenas os créditos quirografários, autonomia ampla no campo dos 

contratos de disposição faria residuais os direitos subjetivos reais, que hoje estão na 

segunda ordem de recebimento no direito falencial! Em outras palavras, qual credor não 

gostaria de ser, também, titular do direito subjetivo patrimonial que só mediatamente é 

objeto de seu crédito? Nenhum outro ponto do ordenamento jurídico escrito faz tão 

dramático um estandarte contra o regime de numerus clausus725. 

 

Nada obstante, a análise de H. HANSMANN e R. KRAAKMAN é de suma 

importância. Ela abre pelo menos dois questionamentos decisivos para a compreensão dos 

limites e o desenvolvimento da doutrina do numerus clausus. Primeiro, sobre quais as 

conseqüências jurídicas do conhecimento positivo do adquirente, ou, mais especificamente, 

sobre qual a relação entre os dois mais importantes princípios de tutela do tráfico jurídico, 

o regime de numerus clausus e a boa-fé. Segundo, sobre qual a relação entre o regime de 

numerus clausus e a tipicidade dos procedimentos de publicidade. Ambos estão, sob 

muitos aspectos, imbricados, mas são desenvolvidos separadamente a seguir. Pressuposto 

de ambos os desenvolvimentos é que, como já observado, o regime de numerus clausus 

disciplina, tipicamente, uma declaração jurídico-negocial cuja finalidade prática consista 

no impedimento de uma aquisição subseqüente ou, de qualquer forma, na impossibilidade 

                                                 
725  W. ERMAN, H. P. WESTERMANN, H. PALM. Bürgerliches Gesetzbuch: Handkommentar. 12. ed. 

Köln: Dr. Otto Schmidt, 2008, p.388; H. WEITNAUER. Die unverzichtbare Handlungsfreiheit. In: E. 
BÖKELMANN et alii. Festschrift für Friedrich Weber zum 70. Geburtstag. Berlin: Walter de Gruyter, 
1975, p.432; semelhantes, R. LIEBS. Die unbeschränkbare Verfügungsbefugnis. In: Archiv für die 
civilistische Praxis 175, 1975, p.36; H. WIEDEMANN. Die Übertragung und Vererbung von 
Mitgliedschaftsrechten bei Handelsgesellschaften. München: C. H. Beck, 1965, p.284; G. FURTNER. 
Die rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkung und ihre Sicherung. In: Neue juristische 
Wochenschrift 19.1, 1966, p.185; J. VON STAUDINGER, J. KOHLER. J. von Staudingers Kommentar 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen: Allgemeiner Teil §§ 134-163. 
Berlin: Sellier-de Gruyter, 2003, p.191, v.4; W. TIMM. Auβenwirkungen vertraglicher 
Verfügungsverbote? In: Juristenzeitung 44.1, 1989, p.17; W. DÄUBLER. Rechtsgeschäftlicher 
Ausschluβ der Veräuβerlichkeit von Rechten? In: Neue juristische Wochenschrift 21.1, 1968, p.1117; H. 
T. SOERGEL, W. HEFERMEHL. Kommentar zum BGB: Allgemeiner Teil §§ 104-240. 13. ed. 
Stuttgart: Kohlhammer, 1999, p.233; C. ARMBRÜSTER. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch: Allgemeiner Teil §§ 1-240. 5. ed. München: C. H. Beck, 2006, p.1633, v.1.1; R. WANK. 
Miβbrauch der Treuhandstellung und der Vertretungsmacht. In: Juristische Schulung, 1979, p.403; D. 
MEDICUS. Allgemeiner Teil des BGB: Ein Lehrbuch. 6. ed. Heidelberg: C. F. Müller, 1994, p.249-50; 
E. WAGNER. Rechtsgeschäftliche Unübertragbarkeit und § 137 S. 1 BGB. In: Archiv für die 
civilistische Praxis 194, 1994, p.472; H. KOLLHOSSER. Die Verfügungsbefugnis bei sog. Sperrkonten. 
In: Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 1984, p.392. 
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de uma aquisição subseqüente frustrar a consecução dos interesses econômico-sociais das 

partes de um primeiro contrato. 

 

15.  Numerus clausus e boa-fé 

 

Um pressuposto da análise de H. HANSMANN e R. KRAAKMAN é que a 

tutela dos interesses dos futuros adquirentes resolve-se na tutela de sua boa-fé – aqui 

compreendida essa expressão, obviamente, no seu sentido subjetivo, isto é, na crença da 

inexistência de um impedimento de adquirir um direito subjetivo patrimonial, ou na 

descrença da existência de um impedimento de adquirir esse mesmo direito; crença ou 

descrença essas decorrentes de um estado de consciência do adquirente cumpridor de 

certos ônus, ou seja, pelos menos não decorrentes de erro crasso726. Esse pressuposto não 

se sustenta, entretanto, por razões quer de iure condendo, quer de iure condictio. 

 

Para a doutrina do numerus clausus, será alcançada a finalidade prática de uma 

declaração jurídico-negocial que vise ao impedimento de uma aquisição subseqüente, se 

essa mesma declaração se enquadrar em um tipo de negócio jurídico legalmente 

predeterminado; para aqueles autores, se a essa mesma declaração se der uma publicidade 

adequada, quer dizer, que permita a diligência, porque, nesses casos, o terceiro-adquirente 

não terá como alegar que a desconhecia727. A questão é nitidamente distributiva: consiste 

em sopesar a autonomia do titular com a autonomia do adquirente728; quer dizer, em que 

medida o titular pode impedir a perda de seu direito subjetivo patrimonial e em que medida 

o adquirente pode adquirir um direito subjetivo patrimonial, uma vez que “a aparência 

jurídica de legitimação do disponente tenha sido provocada, por meio de uma atribuição 

patrimonial, pelo próprio proprietário”729.  Um modelo de regulação daquela declaração 

jurídico-negocial, baseado estritamente em boa-fé, implica uma supremacia da autonomia 

do titular e, portanto, da heteronomia privada, se os procedimentos de publicidade forem 

sofisticados; se não forem, há detrimento da autonomia do titular, e a heteronomia privada 

revela-se na aquisição: o titular perde seu direito subjetivo sem ter manifestado sua 

vontade.  Já um modelo de regulação daquela mesma declaração jurídico-negocial, baseado 

                                                 
726  Cf. J. HAGER. Verkehrsschutz durch redlichen Erwerb. München: C. H. Beck, 1990, p.226-7. 
727  H. HANSMANN, R. KRAAKMAN. Property, Contract, and Verification: The Numerus Clausus 

Problem and the Divisibility of Rights. In: Journal of Legal Studies 373, 2002, p.392. 
728  Cf. J. HAGER. Verkehrsschutz durch redlichen Erwerb. München: C. H. Beck, 1990, p.2-3. 
729  K. ZWEIGERT. Rechtsvergleichend-kritisches zum Gutgläubigen Mobiliarerwerb. In: Zeitschrift für 

ausländisches und internationales Privatrecht 23, 1958, p.14. 
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em um regime de numerus clausus, busca um equilíbrio independentemente da eficiência 

dos agentes privados em promover ou em adquirir a informação. Aqui não é o 

conhecimento dos fatos, mas o conhecimento do direito é o que importa730. De maneira 

que, ainda, o modelo da boa-fé pode, ao contrário do que possa parecer, descambar para 

uma supremacia do titular que seja eficiente em internalizar custos de prestação de 

informações: afirmar um princípio de que o adquirente de boa-fé sempre adquire ou um 

princípio de que só de boa-fé o adquirente adquire – inexistentes em quaisquer 

ordenamentos jurídicos731 – confere poder ao titular para, mediante divulgação de 

quaisquer negócios jurídicos, ilidir a boa-fé do futuro adquirente e fazer com que sua 

declaração jurídico-negocial seja-lhe sempre “oponível”. 

 

As conseqüências desse modelo seriam desastrosas. Heterodeterminação do 

poder de adquirir, desuniformidade do status de atribuição dos direitos subjetivos 

patrimoniais e indisponibilidade (relativa) desses últimos levariam a uma ordem jurídica de 

circulação econômica organizada sem os princípios de capacidade jurídica, contrato, 

autonomia privada, cognoscibilidade ex ante factum e paralelismo da disponibilidade e da 

constringibilidade. Por isso, o direito positivo opta por caminhos diversos: manter o foco 

na oposição de interesses entre titular e terceiros-adquirentes de boa fé “não me parece 

uma boa idéia” – diz K. ZWEIGERT – “pois sua efetivação ofuscaria deveras a necessária 

transparência dos tipos no direito das coisas e a indispensável identificabilidade da situação 

jurídica”732. Com efeito, o que é posto é o princípio de que só se adquire se o adquirente 

contratar com o titular, ou com os titulares (nemo plus iuris transferre potest quam habet 

ipse)733, o qual determina, a quem almeja a finalidade prática de frustração de uma 

aquisição subseqüente, que se torne, por princípio, titular, ou seja, que adquira, antes de 

qualquer um, o direito subjetivo patrimonial sobre o qual recaem seus interesses 

                                                 
730  Cf. A. VON TUHR. Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. Berlin: Duncker und 

Humblot, 1957, p.366-74, v.2, t.1. 
731  Cf. K. ZWEIGERT. Rechtsvergleichend-kritisches zum Gutgläubigen Mobiliarerwerb. In: Zeitschrift 

für ausländisches und internationales Privatrecht 23, 1958, p.4-11. Para a disciplina de alguns títulos 
de crédito, e também do dinheiro, o princípio de que o adquirente de boa-fé sempre adquire pode 
encontrar aplicação; mas precisamente a propriedade sobre essas coisas é insuscetível de disposição 
constitutiva (cf. T. ASCARELLI. Teoria geral dos títulos de crédito. 2. ed. Trad. Nicolau Nazo. São 
Paulo: Saraiva, 1969, p.203-18, 233-7). 

732  Rechtsvergleichend-kritisches zum Gutgläubigen Mobiliarerwerb. In: Zeitschrift für ausländisches und 
internationales Privatrecht 23, 1958, p.14. 

733  Cf. U. VON LÜBTOW. Hand wahre Hand: Historische Entwicklung, Kritik und Reformvorschläge. In: 
Festschrift der Juristischen Fakultät der Freien Universität Berlin zum 41. Deutschen Juristentag in 
Berlin. Berlin: Franz Vahlen, 1955, p.120-1. 
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econômico-sociais734. A questão gira em torno, portanto, de como se tornar titular, pleno 

ou não, de um direito subjetivo patrimonial, a fim de impedir que, futuramente, outros se 

tornem titulares a arrepio de sua declaração jurídico-negocial. Esse é o princípio. Mas, 

porque tornar-se titular afeta o poder de adquirir de futuros adquirentes, existe um numerus 

clausus de tipos de titularidades (Typen für Rechtszuständigkeiten)735-736, que em outro não 

se resolve, senão no numerus clausus dos contratos que alteram a titularidade, isto é, um 

numerus clausus dos contratos de disposição737. 

 

Desse regime jurídico, extrai-se uma ampla “irresponsabilidade” dos 

potenciais adquirentes para com as declarações jurídico-negociais que – regulando, enfim, 

o status de atribuição das posições jurídicas subjetivas patrimoniais – não se enquadrem 

nos esquemas legais predeterminados, nos tipos vinculativos e fixos738: “transmita uma vez 

mais o novo proprietário C, em nosso exemplo, o carro a D, então D se torna proprietário, 

ainda que ele tivesse conhecimento positivo do contrato entre A e B. Pois D adquiriu do 

titular de direito real C”739; “o § 137 BGB possibilita a aquisição, independentemente de o 

adquirente ter conhecimento ou de não ter conhecimento por negligência crassa a respeito 

da restrição à disposição. O BGB expressa no § 137 S. 1, com isso, a forma mais 

consistente da proteção do tráfico. O § 137 S. 1 BGB dispensa os enunciados sobre a 

                                                 
734  A isso não obsta que o direito positivo recomende que os sujeitos de direito sirvam-se, ao se exporem a 

situações de cisão entre titularidade e aparência de titularidade, dos mais diversos procedimentos de 
publicidade, em princípio os típicos ou, se não houver, os atípicos, a fim de eqüiponderar aquela 
aparência. Não é outra a ratio da exigência de registrabilidade do instrumento do contrato de penhor. 

735  R. LIEBS. Die unbeschränkbare Verfügungsbefugnis. In: Archiv für die civilistische Praxis 175, 1975, 
p.34. 

736  Sem razão, por conseguinte, J. OLIVEIRA ASCENSÃO, quem advoga, de lege ferenda, por outro 
padrão de intervenção e limitação na autonomia privada no direito das coisas (A tipicidade dos direitos 
reais. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1968, p.79). A impossibilidade de se recorrer a um tipo de contrato 
em geral no direito das coisas – e relembre-se como esse se enuncia, exclusivamente, na possibilidade 
de se obrigar a fazer ou deixar de fazer alguma coisa (art. 1.101 Code Civil) – está no propósito de 
delimitação dos modos de titularidade, dos mais diferentes status de atribuição. É na definição da 
propriedade, quer dizer, da titularidade dos direitos subjetivos patrimoniais, que a autonomia contratual 
não pode ter o campo de atuação promovido pelos chamados contratos atípicos. 

737  Como adverte M. LEVIS, não há diferença substantiva entre a oponibilidade do ato e a oponibilidade da 
posição jurídica. A oponibilidade é categoria eficacial; decorre, portanto, sempre e necessariamente de 
uma posição jurídica de um sujeito de direito (L’opposabilité du droit réel: De la sanction judiciaire des 
droits. Paris: Economica, 1989, p.141-7). Tb. SANTORO-PASSARELLI: “a eficácia concerne ao fato e 
não à relação” (Diritti assoluti e relativi. Enc. Del diritto, Milano, 1964, v.12, p.749. 

 Sem razão, C. GRASSETTI: “uma coisa é dizer que os direitos reais têm uma estrutura típica, outra 
coisa é reconhecer como conseqüência necessária a tipicidade dos negócios com efeito real (dingliche 
Verträge)” (Del negozio fiduciario e della sua ammissibilità nel nostro ordinamento. In: Rivista di 
diritto commerciale 1, 1936, p.367). 

738  C. ARMBRÜSTER. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: Allgemeiner Teil §§ 1-240. 
5. ed. München: C. H. Beck, 2006, p.1632, v.1.1. 

739  K. H. SCHWAB, H. PRÜTTING. Sachenrecht. 32. ed. München: C. H. Beck, 2006, p.1 (sem grifos no 
original). 
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aquisição de boa-fé e especialmente o Registro de Imóveis, no qual não tenham sido 

registradas as restrições à disposição”740. Destarte, para a doutrina do numerus clausus, 

mesmo o conhecimento positivo do terceiro-adquirente de quaisquer daquelas declarações 

jurídico-negociais, desde que não se enquadrem nos gravames expressamente reconhecidos 

pelo ordenamento jurídico, não impede que ele adquira (plenamente) a posição jurídica 

subjetiva patrimonial à qual aquelas declarações se refiram741. 

 

Essa “irresponsabilidade” é pressuposta nos efeitos postulados pela teoria da 

“Optimal Standardization”, conquanto T. MERRILL e H. SMITH pareçam não estar nem 

um pouco cientes disso. De maneira que o ponto de discordância essencial daquele 

importante debate no Law and Economics sobre o numerus clausus dos direitos reais, é, na 

verdade, o “valor jurídico” do conhecimento, ou da cognoscibilidade, por parte de 

quaisquer adquirentes de um determinado direito subjetivo patrimonial, de todos os 

negócios jurídicos que restrinjam ou proíbam o exercício do poder de dispor sobre esse 

mesmo direito, de todos os negócios jurídicos que se refiram, assim, ao status de 

atribuição, à titularidade desse mesmo direito. Em outras palavras, se a eficácia, em sentido 

amplo, do contrato de disposição cuja parte adquirente tenha esse conhecimento – ou 

mesmo a cognoscibilidade – não é afetada por essas circunstâncias; em termos mais 

técnicos, se essas mesmas circunstâncias não são suficientes para a existência de um fato 

jurídico que pré-exclua a existência, a validade e a eficácia do contrato de disposição 

(“subseqüente”), será que elas não seriam suficientes para a concretude de algum outro 

suporte fático742? 

 

Expoentes da idéia de que um contrato de disposição posterior não é afetado 

por um contrato de disposição anterior não pertencente a um tipo legal vinculativo e fixo – 

portanto um contrato de disposição anterior inexistente –, afirmam L. ENNECCERUS e H. 

C. NIPPERDEY: “é válida [sic] a disposição que viola uma proibição contratual de alienar, 

ainda que essa última seja conhecida pelo adquirente. O contrato de não alienar a coisa 

pode ser obrigacionalmente eficaz, nomeadamente se o outro contraente tiver um interesse 

na não alienação. Surge, então, um crédito à abstenção da alienação e, se, nada obstante, 

                                                 
740  C. BERGER. Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, p.84-5. 
741  Cf. S. GRUNDMANN. Der Treuhandvertrag: Insbesondere die werbende Treuhand. München: C. H. 

Beck, 1997, p.328-31. 
742  Cf. J. VON STAUDINGER, J. KOHLER. J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch 

mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen: Allgemeiner Teil §§ 134-163. Berlin: Sellier-de Gruyter, 
2003, p.190, v.4). 
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essa última se seguir, à indenização. Também pode ser estipulada uma pena convencional 

para a hipótese de transgressão da obrigação negativa. Contra o adquirente, o prejudicado 

pode demandar apenas com fundamento no § 826 BGB”743-744; no mesmo sentido, A. VON 

TUHR: “como a capacidade de exercício, o poder de dispor sobre a própria esfera jurídica 

é um fundamento de nosso estado jurídico e pode sofrer uma restrição apenas nos casos 

legalmente admitidos (...). Um sujeito de direito pode se obrigar a se abster de dispor sobre 

um direito subjetivo de sua titularidade e, mediante a violação dessa obrigação, pode ser 

demando por abstenção ou indenização. Uma tal estipulação tem, contudo, eficácia apenas 

obrigacional e não impede a possibilidade jurídica da disposição, o poder de dispor. Ela 

não vincula, portanto, o terceiro, mesmo que ele a conheça. Haja entre A e B uma 

‘proibição de alienação’ e, contra o acordo, aliene A a coisa a X, não se comporta X 

antijuridicamente, mediante sua aquisição, pois a obrigação entre A e B, como relação 

jurídica relativa, não o afeta”745; mas acrescenta: “apenas em circunstâncias muito 

especiais a conduta de X pode se apresentar como uma violação dos bons costumes (§ 826 

BGB)”746; e, ainda: “não é antijurídica a aquisição de uma coisa em conhecimento de que 

uma outra pessoa já tem um crédito referente à mesma coisa, mas pode, sob circunstâncias 

muito específicas, caracterizar violação contra os bons costumes”747. 

 

Adentra-se, nesses termos, em um fenômeno atualmente explicado pela teoria 

dos deveres do tráfico orientados à proteção do patrimônio alheio748, o qual não é 

explorado no direito das coisas, mas que, aqui, pode-se organizar em torno da categoria do 

exercício inadmissível das pretensões reais749, identificada com primazia por A. 

TOMASETTI JR. na jurisprudência do TJSP750. É o limite do regime de numerus clausus, 

que admitiria reconhecer, nesse mesmo regime, um perfil paradoxalmente dinâmico, se não 
                                                 
743  Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. 15. ed. Tübingen: J. C. B. Mohr, 1960, p.891-2, v.2 (sem 

grifos no original). 
744  “§ 826 Dano intencional contra os bons costumes: Quem quer que, intencionalmente e de modo a 

transgredir os bons costumes, cause dano contra uma outra pessoa, está obrigado a reparar o dano”.  
745  Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. Leipzig: Duncker & Humblot, 1957, p.369-70, 

v.2, t.1. 
746  Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. Leipzig: Duncker & Humblot, 1957, p.370, 

n.36, v.2, t.1 (sem grifos no original). 
747  Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. Leipzig: Duncker & Humblot, 1957, p.205, n.6, 

v.1 (sem grifos no original). 
748  Cf. C. W. CANARIS. Schutzgesetze, Verkehrspflichten, Schutzpflichten. In: C. W. CANARIS, U. 

DIEDERICHSEN. Festschrift für Karl Larenz zum 80. Geburtstag. München: C. H. Beck, 1983, p.30. 
749  T. STAUDER. Die Verwirkung zivilrechtlicher Rechtspositionen: Die Linie der Rechtsprechung bei der 

Anwendung des Verwirkungstatbestandes. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1995, p.207-11. 
750  Procedimento do direito de domínio e improcedência da ação reivindicatória. Favela consolidada 

sobre terreno urbano loteado. Função social da propriedade. In: Revista dos Tribunais 723, 1996, 
p.204-23. 
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fosse pelo fato de tratar-se, agora, de um outro suporte fático: não se fala mais da regulação 

da eficácia, em sentido amplo, da disposição/aquisição, mas sim da possibilidade de 

exercício das posições jurídicas subjetivas patrimoniais adquiridas, em razão de deveres de 

proteção do patrimônio alheio – cuide-se bem da identidade de cada suporte fático, para se 

evitarem os criptoargumentos. 

 

Em visão de futuro, nenhuma norma do CC é e será tão importante para o 

desenvolvimento dogmático do direito das coisas como aquela descrita pelo art. 187, não 

porque amortece o regime de numerus clausus, mas porque permite a concretização da 

boa-fé objetiva no direito das coisas751. Esse o ponto fundamental da relação entre 

numerus clausus e boa-fé, e será visto a seu tempo como ele pode explicar muito mais 

satisfatoriamente as manifestações do que se tem chamado “obrigacionalização dos direitos 

reais” e “realização dos direitos obrigacionais”752 – que não passam de relativização ou 

absolutização dos direitos subjetivos patrimoniais – as quais encontram, na jurisprudência 

do STJ sobre o contrato de compromisso de compra e venda, o seu melhor acabamento e a 

sua adequação definitiva com o direito positivo753. Em síntese, não se verifica uma perda 

ou um ganho de absolutidade dos direitos subjetivos patrimoniais; antes uma amputação, 

de quaisquer posições jurídicas subjetivas elementares, da estrutura desses mesmos 

direitos, em razão de deveres do tráfico orientados à proteção do patrimônio alheio. 

 

16.  Numerus clausus e procedimentos de publicidade 

 

Outro pressuposto da análise de H. HANSMANN e R. KRAAKMAN é que a 

“oponibilidade” dos contratos resulta da publicidade que se lhes dê, e não de seus tipos 

preestabelecidos pelo direito positivo, porque, na seqüência do pressuposto anterior, essa 

mesma “oponibilidade” decorre, pelo menos, da cognoscibilidade desses mesmos contratos 

por parte de terceiros que visam adquirir direitos subjetivos patrimoniais a que esses 

mesmos contratos fazem referência. Esse pressuposto é insustentável. De iure condendo, 

sistemas de publicidade assentados sob um enquadramento genérico dos pactos que, uma 

vez publicados, ensejam “oponibilidades”, impõem custos altíssimos aos adquirentes. 

                                                 
751  Cf. Sobre aplicação do § 242 BGB no direito das coisas, cf. H. WESTERMANN et alii. Sachenrecht: 

Ein Lehrbuch. 7. ed. Heidelberg: C. F. Müller, 1998, p. 14-5; E. VON OLSHAUSEN. Die 
verwechselten Grunstücke oder § 242 BGB im Sachenrecht. In: Juristenzeitung 1983, p.288. 

752  Cf. H. HATTENHAUER. Über vereintes und entzweites Eigentum. In: J. F. BAUR. Das Eigentum. 
Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1989, p.100. 

753  V. § 13o, infra. 
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Abre-se caminho para que agentes privados dotados de poder econômico, manifestado na 

possibilidade de dar publicidade aos seus contratos, decidam sobre a esfera jurídica dos 

terceiros-adquirentes, chegando ao ponto, as mais das vezes, de reconfigurar sua 

capacidade jurídica, em espécie, seu poder de adquirir. De iure condictio, conquanto a 

maior parte dos procedimentos típicos de publicidade adote um numerus apertus de atos 

registráveis, a “oponibilidade” dos contratos decorre, necessariamente, do direito material. 

A distinção entre os planos da existência e da eficácia é, aqui, mais uma vez fundamental. 

 

Não se refere, nesses termos, tanto ao sistema – residual754 – de Registro de 

Títulos e Documentos, “que opera efeitos em relação a terceiros”755; observe-se a 

enumeração legal, que é fechada, dos arts. 127 e 129 Lei 6.015/73, de maneira que, se “o 

Registro de Títulos e Documentos, em relação aos atos enumerados na lei como a ele 

subordinados, produzem efeitos erga omnes”, “esses efeitos erga omnes são suscetíveis de 

variar (...), consoante se trata de um contrato consistente em uma prestação meramente 

pessoal [sic]” – em cuja categoria “de modo algum o registro pode ter outra eficácia que 

não a da fixação de uma data” – “ou de um contrato envolvendo coisa ou direito real” – em 

cuja categoria o registro pode ser constitutivo ou “integrante da tradição”756. Em outras 

palavras, não são todos os contratos que, uma vez apresentados ao Registro de Títulos e 

Documentos, rompem com o princípio res inter alios acta alteri non noceti; e as situações 

de rompimento desse princípio, determinado pelas hipóteses de registro obrigatório, não 

têm sempre o mesmo conteúdo. 

 

Na verdade, cruciais são, aqui, sistemas registrários que – servindo-se ou não 

de expressões como “valer [sic] contra terceiro”, “surtir” ou “produzir efeitos perante 

terceiro” ou ainda “ser oponível a terceiro” – não adotam uma enumeração, ao menos 

exaustiva, dos atos a eles subordinados; exemplos: art. 221 CC; arts. 40, caput e § 1º, 135, 

§ 1º, 142, § 1º, Lei 6.404/76; art. 17 Lei 5.988/73; arts. 59, II, 60, 62, 136, II, 137, 140, 211 

Lei 9.279/96. Constituem direito subjetivo real, ou gravame real, quaisquer declarações 

jurídico-negociais que, havendo como finalidade prática o impedimento total ou parcial da 
                                                 
754  Cabe ao Registro de Títulos e Documentos a realização não apenas de quaisquer registros obrigatórios 

não atribuídos a outro ofício (art. 127 Lei 6.015/73), como também de quaisquer registros facultativos: 
absolutamente qualquer documento, até mesmo de conteúdo não-jurídico, pode ser a ele apresentado 
(cf. W. CENEVIVA. Lei dos Registros Públicos comentada. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p.272). 

755  M. M. SERPA LOPES. Tratado dos registos públicos. 5. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1962, p.57, 
v.2. 

756  M. M. SERPA LOPES. Tratado dos registos públicos. 5. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1962, p.57-
62, v.2 (sem grifos no original). 
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eficácia de um contrato de disposição subseqüente, constem dos registros? A simples 

publicidade dos contratos, mesmo que observados procedimentos típicos, implica alteração 

da titularidade, de modo que mais de um sujeito possa dispor ou esteja, pelo menos, imune 

contra a disposição, de um mesmo direito subjetivo patrimonial? A cognoscibilidade de um 

contrato remonta a alguma outra técnica de oponibilidade dos interesses econômico-sociais 

dos contratantes aos interesses econômico-sociais dos terceiros-adquirentes? Essas 

eventuais outras técnicas não deveriam também se subordinar a um numerus clausus? 

 

Não há dúvida de que, em matéria contratual, a multiplicação de titulares de 

um mesmo direito subjetivo patrimonial – com a conseqüente multiplicação de poderes de 

dispor e imunidades contra disposição contrapostas a sujeições e posições de ausência de 

poder que reconfiguram o poder de adquirir de futuros adquirentes – exige procedimentos 

de publicidade757. Os contratos de disposição, translativa ou constitutiva, são ineficazes 

sem a observância de um procedimento típico, o qual se constitui, assim, como fator de 

eficácia, simples ou relativa758, desses mesmos contratos. Já os procedimentos atípicos de 

publicidade, se podem constituir efeitos mesmo perante terceiros, em razão do princípio da 

boa-fé759, não interferem, nem positiva nem negativamente, na eficácia da transmissão, ou 

seja, a transmissão de direitos subjetivos patrimoniais não opera nem deixa de operar em 

razão de procedimentos atípicos de publicidade. Exceção feita a suportes fáticos muito 

específicos nos quais o adquirente, porque não contrata com o titular ou com todos os 

titulares do direito subjetivo patrimonial, só possa adquiri-lo de boa-fé (subjetiva): há ou 

                                                 
757  Sem razão, A. NATUCCI, quem baralha a análise com incursões em aquisição a título originário; ora, a 

situação típica regulada pelo regime de numerus clausus é a aquisição derivada constitutiva, de base, 
portanto, contratual (La tipicità dei diritti reali. 2. ed. Padova: CEDAM, 1988, p.135-8). 

758  Os acordos de transmissão translativa ou constitutiva de direitos subjetivos reais são simplesmente 
ineficazes sem tradição (se sobre bens móveis, em geral) ou sem registro (se sobre bens imóveis ou se 
sobre alguns bens móveis sujeitos a registro, consoante a disciplina legal); assim, arts. 1.226, 1.227, 
1.438, 1.448, 1.452, 1.462 CC. Questão que se abre é a função do registro do contrato de penhor comum 
(“regular”) no Registro de Títulos e Documentos (art. 1.432): trata-se de estabelecer preferência de 
grau, no caso de constituição de um penhor “irregular” posterior sobre a mesma coisa. 

 Já a cessão de crédito é eficaz mediante o simples consenso entre cedente e cessionário (F. C. PONTES 
DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1958, p.334, v.23), mas pode ser 
relativamente ineficaz em relação a terceiros, se faltar registro (art. 221 CC) ou tradição do título do 
crédito (art. 291 CC), e relativamente ineficaz em relação ao devedor, se faltar sua notificação ou sua 
declaração de ciência (art. 290). Há três momentos de eficácia, e, no que toca ao segundo deles, a regra 
do art. 291 CC incide apenas na falta do registro (F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito 
privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1958, p.330, v.23), e nada impede que, em uma pluralidade de cessões 
do mesmo crédito, um cessionário posterior prevaleça sobre o(s) anterior(es), se, em primeiro lugar, 
registrar ou receber o título do crédito, ainda que conheça positivamente a(s) cessão(ões) anterior(es). 
Não há regra legal que diga o contrário. 

759  V. tít. 15, supra e § 13º, infra. 
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eficácia do contrato de disposição por legitimação legal do alienante ou aquisição 

originária do direito subjetivo patrimonial760. 

 

Independentemente da publicidade, típica ou atípica, que se dê à disposição, a 

definição dos tipos dessa última decorre, necessariamente, do direito material761. O 

contrato é de disposição não porque a ele se deu publicidade, mas sim porque a lei definiu 

seu objeto (elemento do cerne do suporte fático) como alteração da titularidade de um 

direito subjetivo patrimonial762. Em outras palavras, a publicidade não é elemento de 

existência do contrato de disposição; é fator de eficácia: integra o suporte fático, não está 

no cerne de seu núcleo, nem o completa, nem o complementa. Isso se aplica até mesmo 

para as situações contempladas pelo Registro de Imóveis, figura típica dos procedimentos 

de publicidade submetidos a um numerus clausus dos atos registrários. Nesse sistema 

registrário, porque pressupõe um ato jurídico de direito público de qualificação do 

registrador763, apresenta-se um rol taxativo764 dos atos jurídicos registráveis (art. 167, I, Lei 

6.015/73) e averbáveis (art. 167, II, Lei 6.015/73). Somados, são mais sessenta, enquanto 

os contratos de disposição sobre posições jurídicas subjetivas patrimoniais imobiliárias, 

definidos pelo direito material e, em princípio, reconhecidos por esse mesmo rol765 (art. 

172 Lei 6.015/73), dificilmente passam de quinze766. Em outras palavras, os diversos 

                                                 
760  V. § 3º, tít. 5.3, supra. 
761  É a diferença entre o direito material do registro e o direito formal do registro (cf. F. C. PONTES DE 

MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.211-2, v.11). 
762  V. § 9º, infra. 
763  Cf. M. M. SERPA LOPES. Tratado dos registos públicos. 5. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1962, 

p.161-5, v.2. 
764  Cf. M. M. SERPA LOPES. Tratado dos registos públicos. 5. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1962, 

p.161-5, v.2. 
765  Vislumbra-se uma exceção importante. Enquanto o art. 1.359 CC reconhece o direito expectativo real 

constituído pela estipulação (contrato de disposição constitutiva) de um termo resolutivo da 
propriedade, inclusive a imobiliária, o art. 167, I, 29, Lei 6.015/73 reconhece a registrabilidade apenas 
do acordo de transmissão da propriedade, inserido no instrumento do contrato de compra e venda, sob 
condição. Isso é mais uma prova da independência entre contratos de disposição e procedimentos de 
publicidade. V. § 11º, tít. 22, infra. 

766  Contam-se: o acordo de transmissão da propriedade, sob forma condominial ou não; o acordo de 
transmissão de direito subjetivo real limitado sobre bem imóvel público, cuja transmissão inter vivos 
seja permitida pela lei; o acordo de constituição de servidão predial; o acordo de constituição de 
superfície; o acordo de constituição de usufruto; o acordo de constituição de uso; o acordo de 
constituição de habitação; o acordo de constituição de hipoteca; o acordo de constituição de anticrese; o 
acordo de constituição de direito real de aquisição do promitente-comprador; o acordo de constituição 
de direito expectativo real por condição resolutiva da propriedade, com ou sem fidúcia. Há, 
paralelamente, o negócio jurídico unilateral de instituição de bem de família, que consiste em uma 
supressão do poder de dispor. 

 É certo, porém, que o acordo de transmissão da propriedade apresenta-se em diversos negócios jurídicos 
que, segundo o art. 167, I, Lei 6.015/73, são registráveis, tais como o contrato de compra e venda (29), o 
contrato de doação (33), as convenções antenupciais (12), a transferência de imóveis a sociedade (32), a 
permuta (30), a dação em pagamento (31). 
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outros negócios jurídicos, de direito público e de direito privado, direta ou indiretamente 

referentes a coisas imóveis-bens materiais, registráveis ou averbáveis, não implicam 

alteração da titularidade767. 

 

Compare-se a cláusula de vigência nos contratos de locação com o acordo de 

constituição de direito subjetivo real de aquisição do promitente-comprador. No sistema da 

Lei 8.245/91, que regula os contratos de locação de bem imóvel urbano, a alienação da 

coisa locada no curso da relação jurídica locacional implica a sub-rogação do adquirente 

na posição de locador; quer dizer, no direito positivo, a posição jurídica de locador é 

propter rem, por sub-rogação legal. A adoção da técnica da sub-rogação põe fim ao 

princípio emptio tollit locatio, o qual, aliás, já havia sido afastado por boa parte dos 

ordenamentos jurídicos europeus, nos quais a locação ou constitui direito subjetivo real ou, 

pelo menos, “crédito oponível ao adquirente”768. Note-se que a transmissão da posição 

jurídica de locador por sub-rogação opera-se com a transmissão da propriedade da coisa 

locada e que ela será eficaz por, pelo menos, noventa dias, independentemente de o 

contrato de locação ter sido celebrado por (i) instrumento em que constem estipulações de 

(ii) prazo e (iii) cláusula de vigência em caso de alienação e (iv) encontrar-se devidamente 

registrado (Lei 8.245/91, art. 8º, e Lei 6.015/73, art. 167, I, 3). A observação desses fatores 

apenas reforça a posição jurídica do locatário, o qual se torna imune também em face do 

poder formativo de “denunciar” o contrato por parte do adquirente que acaba de se tornar, 

agora, locador (imunidade contra disposição da posição de locador pelo prazo do contrato 

de locação). A técnica da sub-rogação é meramente obrigacional, e não real: o adquirente 

da coisa não tem poder de dispor sobre sua posição de locador, por, pelo menos, noventa 

dias. Ainda que renuncie a propriedade da coisa, não perderá a posição jurídica subjetiva 

obrigacional, ativa e passiva, de locador, apesar de perder a posição jurídica subjetiva real 

de dômino. Mas o curioso é que o proprietário locador original pode dispor de pelo menos 

parte de sua dívida ao dispor de sua propriedade: a imunidade contra disposição sobre o 

crédito de titularidade do locatário é, de alguma forma, enfraquecida769; exsurge, na sua 

relação jurídica contratual (obrigacional), alguém com o qual nunca contratou, 

independentemente do art. 299 CC. Não há só vantagens para o locatário, ao contrário do 

                                                 
767  Sobre se as decisões judiciais que restringem o poder de dispor sobre direitos subjetivos reais 

imobiliários consistem ou não em alteração da titularidade, a resposta é, em princípio, positiva: o 
beneficiado pela restrição tornou-se titular, obviamente não pleno, do direito subjetivo. Cf. F. C. 
PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p. 330-2, v.5. 

768  Cf. A. NATUCCI. La tipicità dei diritti reali. 2. ed. Padova: CEDAM, 1988, p.147-51. 
769  C. A. MOTA PINTO. Cessão de contrato. São Paulo: Saraiva, 1985, p.71. 



Numerus clausus dos direitos reais e autonomia nos contratos de disposição 
 

 202 

que possa parecer: o patrimônio do novo proprietário locador pode ser menos expressivo 

do que o do anterior proprietário locador, a fim de responder pelos seus possíveis diversos 

inadimplementos770. 

 

Já nos compromissos de compra e venda, a solução é diversa. A técnica 

utilizada é o direito subjetivo real limitado. O chamado direito real de aquisição, posição 

jurídica subjetiva real do promitente comprador adquirida mediante o registro do 

instrumento, público ou particular, de compromisso de compra e venda na matrícula do 

imóvel em questão, é uma modificação na propriedade do promitente-vendedor; mais 

especificamente, uma alteração da titularidade desse mesmo direito subjetivo. Trata-se de 

uma inalienabilização relativa771: as transmissões do direito subjetivo de propriedade não 

operam em relação ao promitente-comprador titular do direito subjetivo real de aquisição. 

Ele tem imunidade contra disposição da propriedade. O adquirente da coisa não tem 

qualquer obrigação em face do promitente-comprador, senão as posições jurídicas 

subjetivas passivas reais de sujeição e ausência de poder de dispor em relação a ele, as 

quais pode extinguir renunciando ao seu domínio. E tem também imunidade contra 

disposição da posição de promitente-vendedor: o alienante da propriedade do imóvel não 

deixa de estar obrigado a celebrar o contrato “definitivo” de compra e venda, a fim de 

transmitir a propriedade do imóvel ao promitente-comprador. A tese da mera oponibilidade 

do direito de crédito, sustentada por F. C. PONTES DE MIRANDA772, não convence, uma 

vez que é evidente a celebração de um contrato de disposição constitutiva antes do contrato 

de disposição translativa da propriedade: transmitiu-se uma posição jurídica do domínio ao 

promitente comprador; afinal, propriedade inalienável, ainda que relativamente, não é 

propriedade plena. O autor tem razão quanto às premissas, não, contudo, quanto à 

conclusão773. 

                                                 
770  É certo que o proprietário locador anterior conserva algumas posições jurídicas subjetivas passivas 

obrigacionais decorrentes do contrato de locação; entre elas, o dever de indenizar o locatário, pelo 
incumprimento do dever de proporcionar a posse pacífica da coisa locada durante o prazo da locação. A 
sub-rogação do novo proprietário na posição de locador não implica, portanto, a plena exclusão do 
primeiro locador da relação jurídica obrigacional de locação. 

771  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, p.109-
32, v.13; C. COUTO E SILVA. A obrigação como processo. São Paulo: Bushatsky, 1976, p.161; cf. tb. 
D. BESSONE. Da compra e venda: Promessa e reserva de domínio. 3. ed. São Paulo, Saraiva, 1988, 
p.138-54. 

772  Tratado de direito privado. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, p.109-32, v.13. 
773  Posições jurídicas subjetivas idênticas, nesse aspecto, à do locatário de bens imóveis urbanos são as de 

arrendatário de bem imóvel rural e de parceiro agropecuário (arts. – note-se que o adquirente, 
independentemente de registro, não tem, nesses contratos, o poder de “denunciar”); posição jurídica 
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Em outras palavras, enquanto na locação de bem imóvel urbano a aquisição da 

propriedade sobre a coisa locada implica, simultaneamente, a aquisição da posição jurídica 

subjetiva de locador por sub-rogação legal774 – trata-se de uma posição contratual propter 

rem, uma posição contratual por sub-rogação legal –, no compromisso de compra e venda a 

aquisição da propriedade sobre a coisa gravada com direito real de aquisição (gravame) 

resolve-se simplesmente no plano do direito das coisas, quer dizer, o adquirente não 

adquire nenhuma posição jurídica subjetiva obrigacional, ainda que tenha, como nesse caso 

efetivamente tem, conhecimento positivo do contrato de compromisso de compra e venda 

anteriormente celebrado. O teste com o poder de dispor, tanto sobre a propriedade gravada 

quanto sobre (aspectos do) crédito alheio, é definitivo: quem adquire, por sub-rogação 

legal, posição jurídica subjetiva obrigacional permanece devedor mesmo que renuncie a 

propriedade; quem adquire propriedade gravada pode perder suas posições jurídicas 

subjetivas passivas reais, renunciando a propriedade775. 

 

O direito material conhece, assim, duas técnicas de oponibilidade dos 

interesses econômico-sociais dos contratantes aos terceiros-adquirentes776. Pelas mesmas 

razões, ambas submetem-se a um regime de numerus clausus777: os fatores de 

adquiribilidade de uma mesma posição jurídica subjetiva patrimonial foram modificados, 

de maneira que o adquirente deverá, pelo menos, negociar com mais de uma pessoa se 

quiser, na hipótese de gravames, adquirir o todo do direito subjetivo patrimonial e, na 

hipótese de posições jurídicas subjetivas obrigacionais propter rem, adquirir só um direito 

subjetivo patrimonial. Pelo princípio da individualidade dos direitos subjetivos, o 

problema, nos gravames, é a aquisição de menos do que tipicamente se quer; nas 

“obrigações” propter rem, mais do que tipicamente se quer. As posições jurídicas 

                                                                                                                                                    
subjetiva idêntica, nesse aspecto, à do promitente-comprador titular de direito real de aquisição é a do 
comprador, depois da tradição em sentido estrito, na compra e venda com reserva de domínio. 

 Efeitos semelhantes à situação do locatário de bens imóveis urbanos, na circunstância de o proprietário 
alienar sua propriedade, encontram-se na situação dos outros locatários, do comodatário, do depositário, 
enfim, de todos os possuidores diretos de coisas móveis-bens materiais: a sub-rogação do adquirente, 
quando a tradição ocorre pela cessão da pretensão à entrega – visto que o alienante é, apenas, nesses 
casos, possuidor indireto –, é, tão somente, em posições jurídicas subjetivas passivas de exceção, por 
analogia com o art. 294 CC. V. § 11º, tít. 21, infra. 

774  C. A. MOTA PINTO. Cessão de contrato. São Paulo: Saraiva, 1985, p.69-72. 
775  Cf. A. NATUCCI. La tipicità dei diritti reali. 2. ed. Padova: CEDAM, 1988, p.150. 
776  V. § 11º, tít. 21, infra. 
777  Cf. BURDESE. Ancora sulla natura e tipicità dei diritti reali. In: Rivista di diritto civile 2, 1983, p.236-

8; M. COMPORTI. Diritti reali in generali. In A. CICU et alii. Trattato di diritto civile. Milano: 
Giuffrè, 1980, p.222, v. 8, 1; A. NATUCCI. La tipicità dei diritti reali. 2. ed. Padova: Cedam, 1988, 
p.26-30 e n.31. 
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subjetivas obrigacionais propter rem, por sub-rogação legal, fazem com que o adquirente 

de um direito subjetivo patrimonial torne-se, simultaneamente, devedor, ou credor e 

devedor, ou excepto; parte, enfim, de uma relação jurídica obrigacional. 

 

Além dessa diferença entre o regime do contrato de disposição e o regime das 

posições jurídicas subjetivas obrigacionais propter rem ou sub-rogação legal em relação 

jurídica obrigacional, também decorre do direito material, e não da previsão de 

registrabilidade ou averbabilidade no direito registrário, a definição de cada um dos 

contratos que, por um ou outro regime, são “oponíveis” aos terceiros-adquirentes. A 

despeito da previsão do art. 167, I, 8, Lei. 6.015/73, o contrato de constituição de renda 

(arts. 803 a 813 CC) não tem nem um nem outro caráter: era contrato de disposição 

constitutiva no CC 1916 e criava, assim, direito subjetivo real limitado de titularidade do 

credor da renda (arts. 674, VI, 749 e 1.431)778. A revogação desses artigos faz nenhuma a 

eficácia do registro desse contrato em face dos adquirentes da propriedade imobiliária, 

assim só pretensamente “gravada”, que contratam com o rendeiro, a não ser a transmissão 

da propriedade do imóvel a esse último (art. 809 CC): essa, apenas, a eficácia, hoje, do 

registro, sem constituição de quaisquer direitos subjetivos reais limitados ou 

“oponibilidades” do credor da renda. Outrossim, a cláusula de inalienabilidade, prevista no 

art. 167, II, 11, Lei 6.015/73, não é, em razão do numerus clausus do direito material, 

qualquer cláusula de inalienabilidade, senão as definidas pelo art. 1.848 CC, em sede de 

direito hereditário. Qualquer cláusula restritiva do poder de dispor da propriedade 

imobiliária, que não se caracterize nem como direito subjetivo real limitado nem como 

“clausulações” excepcionalmente admitidas em lei, são inexistentes: ainda que registradas, 

não afetam a eficácia do contrato de disposição subseqüente, ainda que a parte adquirente 

desse último tenha, como nesses casos tem, ampla notícia da declaração jurídico-negocial 

da parte alienante no contrato de disposição (inexistente) anterior. 

 

É pela mesma razão que os procedimentos de publicidade submetidos a um 

numerus apertus no direito positivo não implicam, se observados, nem alteração de 

titularidade nem qualquer outra técnica de oponibilidade de interesses econômico-sociais 

                                                 
778  O art. 750 CC 1916 põe dúvidas, porém, sobre se havia, realmente, direito subjetivo real – a despeito da 

terminologia legal – ou simplesmente posição de rendeiro propter rem. Cf. F. C. PONTES DE 
MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1957, p.404-10, v.19. 



Numerus clausus dos direitos reais e autonomia nos contratos de disposição 
 

 205 

aos terceiros-adquirentes779. Assim, a imposição de gravames (direitos subjetivos reais 

limitados) e de sub-rogações nas relações jurídicas obrigacionais (posições jurídicas 

subjetivas obrigacionais propter rem), quer dizer, os contratos de disposição e as sub-

rogações legais, em tema de relações jurídicas contratuais, são eficazes em razão dos 

procedimentos de publicidade. Mas elas existem a despeito dos procedimentos de 

publicidade. Em outras palavras, os procedimentos de publicidade nunca são elementos do 

núcleo do suporte fático desses fatos jurídicos.  

 

Lembre-se de que se trata, nos limites do tema, de declarações jurídico-

negociais que buscam, de alguma forma, frustrar a eficácia da disposição/aquisição 

subseqüente. Portanto, um contrato de disposição que visa impedir a eficácia, plena ou não, 

de subseqüentes contratos de disposição. Ou, agora já se pode acrescentar, uma posição 

jurídica subjetiva obrigacional que acompanha o direito subjetivo patrimonial adquirido. 

Os contratos de disposição constitutiva de direitos subjetivos reais (limitados) são as 

figuras mais conhecidas daqueles contratos de disposição: implicam uma ineficácia 

relativa, em favor do titular do direito subjetivo real limitado, do subseqüente contrato de 

disposição translativa ou constitutiva da propriedade (que já não é mais plena). Mas há 

diversas outras figuras típicas: 

 

(I) o devedor que almeja frustrar a eficácia de uma cessão de crédito deve 

estipular, por escrito, pactum de non cedendo e incluí-lo no instrumento do contrato de que 

irradia a relação jurídica obrigacional, quer dizer, o contrato “principal”. O procedimento 

de publicidade é a simples instrumentação do contrato e do pactum de non cedendo em um 

mesmo documento (art. 286)780, e no direito positivo esse gravame é típico (art. 286 CC). 

O regime de numerus clausus impõe que, além dos direitos subjetivos reais sobre créditos, 

apenas a convenção de incedibilidade do crédito possa existir como contrato de disposição 

– em sentido amplo, de contrato regulador do poder de dispor781. Por isso, qualquer outra 

estipulação supressiva ou restritiva sobre o poder de dispor sobre o crédito – por exemplo, 

que exija, para a eficácia da cessão, o assentimento de pessoa que não o credor nem o 

devedor, ou a observância de certa forma ou procedimento – não existe como contrato de 

disposição, ainda que conste do instrumento do contrato “principal” e mesmo que esse 

                                                 
779  V. § 11º, tít. 21, infra. 
780  Cf. F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1958, p.280, 

v.23. 
781  V. § 9º, infra. 
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último tenha sido apresentado ao Registro de Títulos e Documentos782. Não há gravame, 

não há vínculo real783-784. A eficácia dos contratos de disposição subseqüentes, isto é, das 

cessões de crédito, não é afetada por essas regulações autônomo-privadas atípicas – e, 

portanto, inexistentes – do poder de dispor, ainda que os terceiros-adquirentes, isto é, os 

cessionários, conheçam-nas positivamente. Observe-se que o art. 286 CC, ao tratar do 

“cessionário de boa-fé”, afirma, apenas, que a “cláusula proibitiva da cessão” pode sempre 

“ser oposta” se constar do “instrumento da obrigação”, ou seja, que a boa-fé do cessionário 

não é suficiente para que adquira o crédito, para a eficácia do contrato de disposição 

translativa (cessão) ou constitutiva do crédito785; 

 

(II) as sociedades de pessoas têm uma margem considerável para frustrar a 

eficácia da cessão das participações societárias786; o espaço de autonomia nos contratos de 

disposição – também em sentido amplo, de contratos reguladores do poder de dispor – não 

                                                 
782  Em sentido contrário, F. C. PONTES DE MIRANDA (Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: 

Borsoi, 1958, p. 278-9, v. 23), quem segue doutrina alemã ultrapassada; cf. C. BERGER. 
Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, p.259-64. 

783  Cf. C. W. CANARIS. Die Rechtsfolgen rechtsgeschäftlicher Abtretungsverbote. In: U. HULBER, E. 
JAYME. Festschrift für Rolf Serick zum 70. Geburtstag. Heidelberg: Recht und Wirtschaft, 1992, p.18-
21. 

784  “O crédito não pode ser cedido se foi pré-excluída, pelo devedor, a cessão, em acordo com o credor; ou 
vice-versa (ali, o devedor ofertou a pré-exclusão; aqui, o credor, mas os acordos de pré-exclusão não 
apresentam, uma vez concluídos, qualquer diferença). A cessão pode ter parecido incômoda, ou 
desagradável, ou inoportuna, para qualquer dos figurantes, mais freqüentemente para o credor (sic). O 
acordo pode anteceder ou suceder à constituição do crédito. O crédito fica privado de cedibilidade, em 
vez de apenas ser obrigado o credor a não ceder. É o que resulta das palavras do art. 1.065, in fine, do 
Código Civil [de 1916]. A cessão contra o que foi convencionado não tem eficácia, em relação a todos, 
inclusive os credores do cedente. Não se trata de simples proibição de alienar, mas sim de 
inalienabilidade do direito (sic), estabelecida por acordo do devedor e do credor” (F. C. PONTES DE 
MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1958, p.280-1, v.23, grifos no 
original); “Se o direito, pretensão, ação, ou exceção é suscetível de ser transferido, o poder de dispor é 
incólume à restrição pelos particulares. O que pode ocorrer é a limitação pela lei. Não importa se se 
trata de direito, pretensão, ação, ou exceção, pessoal ou real (...). Há exceção ao princípio: o devedor 
pode estipular que o crédito contra ele não possa ser cedido (art. 1.065 [CC 1916], verbis ‘a convenção 
com o devedor’). Discutiu-se se tal pacto torna incedível o crédito, ou apenas gera dever e obrigação de 
não no ceder. As conseqüências teóricas e práticas da distinção são enormes. Se o crédito se torna 
incedível, a incedibilidade opera contra terceiros, por se tratar, então, de qualidade do crédito, com todas 
as conseqüências em caso de abertura de concurso de credores ou em falência do credor que cedeu o 
incedível, e só o desconhecimento da cessão pode pré-excluir (em se tratando proibição convencional), 
a favor do cessionário de boa-fé, a eficácia da qualidade convencionada. Se o crédito não se torna 
incedível (= se a convenção apenas opera no plano obrigacional), não há qualidade de incedível se 
apenas convenção proibiu cessão” (F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de 
Janeiro: Borsoi, 1955, p.329, v.5). 

785  Acrescente-se que créditos incedíveis não podem ser dispostos em usufruto ou penhor. 
786  Cf. H. P. WESTERMANN. Vertragsfreiheit und Typengesetzlichkeit im Recht der 

Personengesellschaften. Berlin: Springer, 1970, p.30-1; H. WIEDEMANN. Die Übertragung und 
Vererbung von Mitgliedschaftsrechten bei Handelsgesellschaften. München: C. H. Beck, 1965, p.58. 
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é, porém, ilimitado787. A possibilidade de encambulhar regulações autônomo-privadas do 

poder de dispor das participações societárias em todos os documentos que são levados ao 

Registro Público de Empresas Mercantis (art. 32, II, Lei 8.934/94) ou ao Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas (art. 114, I, Lei 6.015/73) não as transformam em contratos de 

disposição: não há necessariamente gravames, vínculos reais. Os terceiros-adquirentes não 

são afetados. Vários textos legais esquecidos e algumas distinções são importantes: 

 

(A) nas sociedades limitadas, o poder de dispor sobre as quotas, de titularidade 

de cada um dos sócios, pode ser amplamente regulado pelo contrato societário (art. 1.057 

CC). Isso implica que os sócios nunca são titulares exclusivos de suas quotas, quando a 

sociedade ou os outros sócios, ou ambos, estiverem imunes ao exercício do poder de dispor 

por parte de cada um dos sócios. Eles também são, em alguma medida, titulares das 

participações societárias. No mesmo instrumento do contrato societário, apresentam-se 

contratos de disposição – celebrados entre os sócios – sobre as quotas, que atingem a 

eficácia dos contratos de disposição subseqüentes – celebrados entre um dos sócios e 

terceiro – a respeito das mesmas quotas. Isso não infirma, porém, o regime de numerus 

clausus788. Na verdade, o poder de dispor sobre duas posições jurídicas subjetivas ativas 

obrigacionais, integrantes das quotas – quais sejam, a pretensão aos dividendos e o poder 

formativo de recesso789 – não pode ser nem suprimido, nem restringido a ponto de impedir, 

com eficácia real, o seu exercício, a não ser por meio de contratos de disposição típicos. 

Essas posições são exclusivas dos sócios e o fundamento é o art. 1.026 CC. É bastante 

discutível se os sócios podem transmiti-las seja translativamente, com ou sem fidúcia 

(cessão, fiduciária ou não, com amparo no art. 1.359 CC), seja constitutivamente, por meio 

de usufruto (art. 1.390) ou penhor (art. 1.451 CC)790. De qualquer maneira, as participações 

                                                 
787  Cf. R. LIEBS. Die unbeschränkbare Verfügungsbefugnis. In: Archiv für die civilistische Praxis 175, 

1975, p.29-30; C. BERGER. Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr 
Siebeck, 1998, p.363-8; H. WIEDEMANN. Die Übertragung und Vererbung von 
Mitgliedschaftsrechten bei Handelsgesellschaften. München: C. H. Beck, 1965, p.44, 274-96. 

788  Cf. H. P. WESTERMANN. Vertragsfreiheit und Typengesetzlichkeit im Recht der 
Personengesellschaften. Berlin: Springer, 1970, p.123-48; R. LIEBS. Die unbeschränkbare 
Verfügungsbefugnis. In: Archiv für die civilistische Praxis 175, 1975, p.29-30. 

789  Cf. H. WIEDEMANN. Die Übertragung und Vererbung von Mitgliedschaftsrechten bei 
Handelsgesellschaften. München: C. H. Beck, 1965, p.32, 36-41, 47, 58-9; G. COTTINO. Diritto 
societario. 5. ed. Padova: Cedam, 2006, p.70-2, 142-4, v.1, t.2. 

790 Cf. H. WIEDEMANN. Die Übertragung und Vererbung von Mitgliedschaftsrechten bei 
Handelsgesellschaften. München: C. H. Beck, 1965, p.294-6. No direito positivo, se o art. 1.026 CC 
admite, na insuficiência de outros bens, que o credor do sócio execute seja a pretensão aos dividendos, 
seja o poder formativo de liquidação, parece que se consideraram essas posições jurídicas subjetivas 
patrimoniais, por princípio, disponíveis. 
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societárias ou são, assim, cedíveis e penhoráveis e também graváveis791, mas só conforme 

a tipicidade vinculativa e fixa dos contratos de disposição792; ou, em uma outra direção, são 

indisponíveis ex lege: enquanto as quotas podem ser incedíveis, em razão do contrato 

societário (affectio societatis), a pretensão aos dividendos e o poder formativo de recesso 

(art. 1.029 CC) podem ser incedíveis, em razão da “natureza da obrigação” (art. 286 

CC)793. 

 

(B) nas sociedades por ações, a questão é absolutamente controvertida794 e tem 

sido analisada sem atenção à doutrina do numerus clausus795: não é a liberdade dos sócios 

que está em questão796 – relembre-se de que as partes dos contratos obrigacionais não têm 

sua autonomia limitada, ao menos em princípio –, mas sim o “direito de ter direitos” dos 

potenciais adquirentes. O problema acrescenta um interesse econômico-social típico na 

“utilização de cláusulas restritivas da circulação das ações”, a qual “prende-se, hoje, 

exclusivamente à finalidade de manutenção do controle societário”797. De um lado, é 

francamente observável uma tendência em ensaiar uma tipicidade das declarações jurídico-

negociais que regulam o poder de dispor das ações798. De outro lado, descura-se dos tipos, 

que são indubitavelmente vinculativos e fixos, de contratos de disposição, bem como as 

                                                 
791  O que será calibrado, por certo, pelo princípio da preservação da empresa; cf. A. J. AVELÃS NUNES. 

O direito de exclusão de sócios nas sociedades comerciais. Coimbra, 1968, p.15; F. K. COMPARATO. 
Exclusão de sócio nas sociedades por quotas de responsabilidade limitada. In: Revista de direito 
mercantil 25, 1977, p.39. 

 Distinção relevante para esse fim é, também, o aprazamento do contrato societário (art. 1.029 CC). 
792  Poderia a sociedade reservar, a título de usufruto, por exemplo, também essas posições jurídicas 

subjetivas patrimoniais exclusivas dos sócios? Parece que esse contrato de disposição, sem dúvida 
existente, poderia ser nulo, em razão de seu eventual caráter leonino (art. 1.008 CC) 

793 H. WIEDEMANN. Die Übertragung und Vererbung von Mitgliedschaftsrechten bei 
Handelsgesellschaften. München: C. H. Beck, 1965, p.296. 

794  Cf. A. SERRA. La circolazione delle partecipazioni sociali. In: Studi in tema di forma societaria, 
servizi pubblici locali e circolazione della richezza imprenditoriale. Torino: Giappichelli, 2007, p.229-
39. 

795  Cf. F. K. COMPARATO. O poder de controle na sociedade anônima. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1976, p.143-54. 

796  Sem razão, M. CARVALHOSA. Acordo de acionistas. São Paulo: Saraiva, 1984, p.155. A idéia de que 
o sócio não pode ser prisioneiro da sua participação societária poderá ter relevância, porém, na 
elaboração do juízo de validade do contrato obrigacional. 

797  F. K. COMPARATO. O poder de controle na sociedade anônima. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1976, p.144. 

798  “Essas cláusulas podem ser classificadas, em geral, em quatro tipos: as que submetem a transferência de 
ações ao consentimento de um órgão determinado da sociedade, como assembléia geral ou a diretoria 
(placet); as que estabelecem certos impedimentos à participação na sociedade, em razão da 
nacionalidade ou da profissão, por exemplo; as cláusulas de opção; e as de preferência ou prelação na 
venda de ações” (F. K. COMPARATO. O poder de controle na sociedade anônima. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1976, p.143-4); no mesmo sentido, M. CARVALHOSA. Acordo de acionistas. São 
Paulo: Saraiva, 1984, p.147; cf. tb. G. COTTINO. Diritto societario. 5. ed. Padova: Cedam, 2006, 
p.301-6, v.1, t.2. 
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hipóteses, em numerus clausus, de posições jurídicas subjetivas obrigacionais propter rem, 

que a própria lei estabelece. 

 

Em primeiro lugar, a lei veda expressamente a supressão do poder de dispor 

sobre as ações nominativas de companhias abertas ou fechadas (art. 36 Lei 6.404/76)799, 

compreendida, aqui, a cláusula – contrato de disposição – que submete a eficácia de um 

subseqüente contrato de disposição ao assentimento dos órgãos societários800. Textual e 

sistematicamente, a Lei 6.404/76 está em estrita sintonia com o princípio da 

irrestringibilidade do poder de dispor e, portanto, com o regime de numerus clausus dos 

contratos de disposição: ao admitir (somente) restrições ao poder de dispor sobre ações 

nominativas de companhias fechadas (art. 36 Lei 6.404/76)801, essa lei remete a uma 

tipicidade vinculativa e fixa que deve ser extraída do seu próprio sistema. Diante dessas 

restrições, o raciocínio é próximo àquele apresentado para a sociedade limitada: o poder de 

dispor sobre a pretensão aos dividendos e o poder formativo de liqüidação das ações é 

irrestringível, salvo por meio de gravames típicos: usufruto, penhor e “cessão fiduciária” 

(a fortiori, arts. 39 e 40, caput, Lei 6.404/76). Mas há mais alguns tipos de contratos de 

disposição: 

 

(a) restrições ao poder de dispor sobre ações de companhias abertas podem 

somente por meio de acordos de acionistas ser estipuladas802, do que seguem limitações à 

sua negociação em bolsa ou balcão (art. 118, § 4º, Lei 6.404/76), por inegáveis razões de 

desuniformidade do status de atribuição. De qualquer maneira, o poder de dispor sobre a 

pretensão aos dividendos e o poder de liquidação é sempre irrestringível, senão por meio 

de usufruto, penhor e “cessão fiduciária”;  

 

(b) o contrato societário de companhias fechadas e os acordos de acionistas em 

companhias abertas ou fechadas podem criar posições jurídicas subjetivas obrigacionais 

                                                 
799  F. K. COMPARATO. O poder de controle na sociedade anônima. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1976, p.143-54; M. CARVALHOSA. Acordo de acionistas. São Paulo: Saraiva, 1984, p.147. 
800  Cf. F. K. COMPARATO. O poder de controle na sociedade anônima. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1976, p.154. 
801  Às companhias abertas, quaisquer restrições ao poder de dispor são proibidas (cf. F. K. COMPARATO. 

O poder de controle na sociedade anônima. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1976, p.154); acrescenta 
o mesmo autor (id., ib.) que diversos regulamentos proíbem o acesso ao mercado de capitais às 
companhias abertas que estipulem tais restrições, o que é mais uma prova da relação entre numerus 
clausus e a indispensável proteção, nos estritos termos desse regime jurídico, do adquirente. 

802  M. CARVALHOSA. Acordo de acionistas. São Paulo: Saraiva, 1984, p.143. 
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propter rem (art. 118, § 1º, Lei 6.404/76). Os chamados “acordos de bloqueio” submetem-

se, porém, nesses casos, a um numerus clausus: somente o direito de preferência e figuras 

derivadas do contrato de compra e venda, como opções e promessas, podem ser 

caracterizados como posições jurídicas subjetivas obrigacionais propter rem, o que é 

confirmado pelo art. 40, parágrafo único, Lei 6.404/76803; 

 

(c) na emissão de debêntures, o art. 58, § 5º, Lei 6.404/76 estabelece uma 

verdadeira cláusula de inalienabilidade da propriedade sobre bens imóveis e sobre bens 

móveis sujeitos a registro; um contrato de disposição típico, portanto, gravame, vínculo 

real. O sentido da “obrigação de não alienar oponível a terceiros”, desde que assumida na 

escritura de emissão das debêntures apresentada a Registro de Imóveis (art. 167, I, 16, Lei 

6.015/73), é de imunidade contra disposição, logo, ineficácia do contrato de disposição 

translativa ou constitutiva da propriedade, que lhe seja subseqüente: os terceiros não 

adquirem, total ou parcialmente; nem mesmo por execução judicial. À exceção dos direitos 

subjetivos reais limitados, em nenhuma outra hipótese bens imóveis ou bens móveis 

sujeitos a registro, de propriedade da companhia, podem ter sua disponibilidade realmente 

afetada804; 

 

(d) a aquisição de ações ordinárias pode ser restrita somente aos brasileiros 

(art. 16, II, Lei 6.404/76). Essa cláusula “xenófoba”, que é também um típico contrato de 

disposição, em sentido amplo, porque regula o poder de dispor sobre as ações ordinárias, é 

válida somente se o objeto da sociedade consistir em atividades empresariais que, segundo 

a lei, e em conformidade com a CF, sejam restritas a brasileiros (v. g. art. 222 CF)805-806. 

                                                 
803  Segundo a análise de M. CARVALHOSA, o acordo de acionistas não consegue a eficácia de gravar 

determinadas ações com um certo regime do exercício do poder de voto ou do poder de controle; 
exatamente por isso o acordo de bloqueio é, geralmente, acessório ao acordo de voto, uma vez que, 
“impedindo a livre cessibilidade [sic] das ações vinculadas, os acionistas compromissados evitam que 
se efetue a transferência das ações a terceiros não obrigados, com a finalidade de furtar-se ao 
contratado” (Acordo de acionistas. São Paulo: Saraiva, 1984, p.141). Essa análise não está 
completamente correta, pois, admitindo-se, como se admite, restrições ao poder de dispor sobre as 
ações, nada impede que a eficácia da aquisição se irradie somente se o adquirente consentir com aquele 
regime. Isso não infirma o numerus clausus, porque a lei permite só excepcionalmente, por meio de 
acordo de acionistas, em companhias abertas ou fechadas, ou por meio do contrato societário de 
companhias fechadas, a celebração dos mais diversos contratos de disposição, das mais diversas 
regulações autônomo-privadas do poder de dispor. Confirma-se, todavia, o numerus clausus das sub-
rogações, nesse caso. 

804  Cf. L. G. LEÃES. Comentários à lei das sociedades anônimas. São Paulo: Saraiva, 1980, p.37-44, v.2. 
805  Vacilante, M. CARVALHOSA. Acordo de acionistas. São Paulo: Saraiva, 1984, p.154-7. Observe-se 

que a lei não admitiu nenhuma outra estipulação de restrição à adquiribilidade em razão da 
nacionalidade do adquirente: não se pode restringir a adquiribilidade dos próprios brasileiros, em razão 
da nacionalidade, nem somente de uma certa nacionalidade estrangeira. 
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Por conseguinte, a expressão “quaisquer cláusulas ou ônus que gravarem a 

ação”, do art. 40, caput, Lei 6.404/76, precisa ser interpretada como quaisquer cláusulas ou 

gravames – evite-se a palavra “ônus” – típicos, muito especialmente quando se trata de 

posições jurídicas subjetivas patrimoniais integrantes das participações societárias que se 

caracterizam, segundo a lei, necessariamente como “propriedade”. A autonomia contratual 

tem de ser limitada em razão da preservação da capacidade jurídica dos adquirentes, da 

disponibilidade e da constringibilidade das posições jurídicas subjetivas patrimoniais e de 

um status uniforme de atribuição; 

 

(III) em sede de propriedade imaterial, assim se expressa F. C. PONTES DE 

MIRANDA: “particularmente desmembráveis são os direitos de autor e do inventor. O 

autor da obra pode transferir a um o direito de publicá-la no lugar tal, até o tempo tal, ou 

por milheiros, e a outro o direito de publicá-la noutro lugar. A sucessão é constitutiva”807 -

808; mas prossegue: “a transferência pode ser de algum elemento do direito autoral de 

reprodução, desde que esse elemento possa constituir direito dominical ‘parcial’. A cisão 

pode ser a) temporal ou b) espacial, ou c) de conteúdo. A cisão de conteúdo pode também 

ser no tempo, ou no espaço, qualitativa ou quantitativa (...). O titular de qualquer dos 

direitos parciais no tempo, ou parciais no espaço, ou parciais em conteúdo, é titular de 

domínio, e não de direito real limitado”809. É, sem dúvida, o ponto do direito positivo em 

que o regime de numerus clausus contempla mais tipos de contratos de disposição; mas há, 

                                                                                                                                                    
806  Admitir restrições ao poder de adquirir em razão de nacionalidade é, no mínimo, a ante-sala de um 

direito nacional-socialista (cf. K. W. NÖRR. Zwischen den Mühlsteinen: Eine Privatrechtsgeschichte 
der Weimarer Republik. Tübingen: Mohr Siebeck, 1988, p.42-3). Está-se a um passo de afirmações tão 
abomináveis quanto esta: “Camarada de direito é apenas quem é camarada do povo; camarada do povo 
é quem é de sangue alemão. Esse enunciado poderia ser posto no lugar do § 1 BGB, que, ao expressar a 
capacidade jurídica de ‘todo ser-humano’, está no vértice de nosso ordenamento jurídico” 
(“Rechtsgenosse ist nur, wer Volksgenosse ist; Volksgenosse ist, wer deutschen Blutes ist. Dieser Satz 
könnte an Stelle des die Rechtsfähigkeit ‚jedes Menschen‘ aussprechenden § 1 BGB an die Spitze 
unserer Rechtsordnung gestellt werden”) (K. LARENZ. Grundfragen der neuen Rechtswissenschaft. 
1935, p.241). 

807  Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.39, v.5. 
808  No mesmo sentido, A. VON TUHR: “no campo dos direitos sobre bens imateriais, a transmissão 

constitutiva é um fenômeno particularmente freqüente. Os direitos do autor e do inventor podem ser 
transmitidos restrita ou irrestritamente; a restrição pode se referir ao tempo, ao conteúdo ou ao lugar. A 
transmissão constitutiva dos direitos do autor segue, além dos fins do usufruto e do penhor, o de 
incumbir a uma outra pessoa, o editor, da difusão da obra, da qual o autor não pode cuidar 
pessoalmente. Ao direito de edição corresponde o direito de licença exclusiva para as patentes. Uma 
transmissão constitutiva de finalidade muito restrita é o direito de execução de obras teatrais e musicais; 
assim também a licença não exclusiva que é bastante freqüente para as patentes” (Der allgemeine Teil 
des deutschen bürgerlichen Rechts. Leipzig: Duncker und Humblot, 1957, p.67, v.2, t.1). 

809  Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1956, p.76-7, v.16 (sem grifos no original). 
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certamente, uma tipicidade vinculativa e fixa810: além dos contratos de disposição 

translativa dos direitos parciais de propriedade imaterial811 – não se trata de meros iura in 

re aliena812, o que faz o fenômeno em tudo análogo a uma nova “propriedade feudal”813 – 

e dos contratos de disposição constitutiva do direito comum – como usufruto, uso e 

penhor814 – apenas por meio de contrato de edição, no campo dos direitos autorais, e de 

contrato de licenciamento, no campo dos inventos industriais, o possuidor, com título, de 

uma criação intelectual consegue frustrar a eficácia de um contrato de disposição que seja 

superveniente ao seu contrato, de disposição ou meramente obrigacional, que contenha 

uma “cláusula de exclusividade”. A técnica de oponibilidade de interesses econômico-

sociais aos terceiros-adquirentes consiste, nos casos dos contratos de edição e de 

licenciamento, não em gravames, mas sim em posições jurídicas subjetivas obrigacionais 

propter rem815. Não é portanto, qualquer contrato – que regule o poder de dispor ou que 

imponha a sub-rogação do adquirente – que, registrado nos termos dos arts. 59, I e II c.c. 

60, 121, 136, I e II c.c. 137, 211 Lei 9.279/96, ou que, instrumentado nos termos do art. 50 

                                                 
810  Cf. C. BERGER. Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, 

p.336-50; J. VON STAUDINGER, J. KOHLER. J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen: Allgemeiner Teil §§ 134-163. Berlin: Sellier-de 
Gruyter, 2003, p.191, v.4; R. LIEBS. Die unbeschränkbare Verfügungsbefugnis. In: Archiv für die 
civilistische Praxis 175, 1975, p.30-2; A. PEUKERT. Güterzuordnung als Rechtsprinzip. Tübingen: 
Moher Siebeck, 2008, p.7-14. A preocupação desse último concerne a um numerus clausus dos 
instrumentos jurídicos de atribuição de bens econômicos de origem não-negocial, sobretudo originados 
do rápido desenvolvimento tecnológico, sem amparo na legislação especial (por exemplo, o “domínio” 
de internet). Destarte, está em um passo logicamente anterior das discussões deste trabalho: aqui, o foco 
é a fragmentação da titularidade, pressupondo que ela já exista e tenha sido tentativamente 
compartilhada por mais de um sujeito de direito; para A. PEUKERT, o problema é a atribuição 
patrimonial de bens econômicos cuja conformação como direito subjetivo patrimonial consiste em um 
“hard case”: “considerável é essa diferenciação [entre aquisição originária e derivada de direitos 
subjetivos], porque um numerus clausus é discutido não apenas para os direitos de exclusão originários, 
mas também para as posições jurídicas derivadas desses mesmos direitos” (id, p.21); v. § 9º, tít. 17, 
infra. 

811  A lei se refere a “cessão, total ou parcial” (art. 49, Lei 9.610/98; art. 58, Lei 9.279/96). 
812  Nas transmissões atermadas, o caráter é dúplice, em razão da disciplina da propriedade resolúvel (art. 

1.359 CC): “a transferência constitutiva encontra sua forma mista de constitutividade e translatividade 
na transferência condicional ou a termo. Se a condição ou o termo é suspensivo, algo se despregou do 
direito do transferente para compor o direito expectativo do adquirente-futuro. Se resolutivo a condição 
ou o termo, o transferente desmembrou quase tudo do seu direito, e só se reservou o direito expectativo 
à reversão” (F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, 
p.39, v.5). 

813  A semelhança está na circunstância de a propriedade imaterial moderna condizer mais com a tutela do 
autor ou do inventor do que com a tutela do tráfico jurídico. E não é sem relevância o limite temporal, 
ao fim do qual torna-se a criação autoral ou imaterial, do ponto de vista patrimonial, res nullius. 

814  Cf. F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1956, p.193-6, 
v.16. 

815  Em sentido contrário, F. C. PONTES DE MIRANDA, quem vê direito subjetivo real do licenciado com 
exclusividade e, portanto, caráter de disposição em um contrato que, no fundo – como 
contraditoriamente reconhece o próprio autor – é em tudo análogo a uma locação (Tratado de direito 
privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1956, p.351-3, v.16). 
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Lei 9.610/98816 – impedirá, total ou parcialmente, uma aquisição superveniente ou 

implicará sub-rogação em posição contratual. Em espécie, proibições e restrições ao poder 

de dispor, notadamente de alienar, sobre direitos de propriedade imaterial, são inexistentes, 

quando não se enquadrarem nos tipos vinculativos e fixos predispostos pela lei: assim, 

adquirentes de marcas, patentes e tecnologias não podem sofrer restrições em seu poder de 

dispor817. Se o titular original buscar resultados semelhantes, deve utilizar contratos de 

licenciamento – que, em razão de seu caráter obrigacional, podem ter a respectiva cessão 

realmente afetada com base no art. 286 CC –, realizar transmissões de direitos subjetivos 

parciais ou utilizar os tipos de gravames reais reconhecidos pelo direito comum, com 

destaque para a “propriedade resolúvel”818. 

 

Enfim, quanto menor a vinculação e a fixação dos tipos de contratos de 

disposição, ou seja, quanto mais tipos elásticos de regulações autônomo-privadas do poder 

de dispor sobre as posições jurídicas subjetivas patrimoniais forem permitidos pelo 

ordenamento jurídico, menos ele as trata como “propriedade” e mais como um aspecto da 

personalidade dos sujeitos de direito com elas envolvidos. Essa é a ratio pela qual a 

tipicidade vinculativa e fixa de contratos de disposição, muito embora nunca perca essa 

qualidade de numerus clausus, varia conforme se trate de direitos subjetivos reais previstos 

no CC, créditos, participações societárias e direitos de propriedade imaterial. O caráter 

patrimonial dessas posições jurídicas subjetivas pode ser identificado em ordem 

decrescente: aqueles primeiros, mais separáveis das pessoas dos envolvidos, portanto, mais 

“propriedade”; esses últimos, menos separáveis das pessoas dos envolvidos, portanto, 

menos “propriedade”. Como diz J. PENNER, “para que algo seja considerado propriedade, 

não devemos concebê-lo como um aspecto de nós mesmos ou das nossas contínuas 

relações com outros, para os quais a personalidade é relevante”819. Reconheça-se, porém, 

uma partícula de “propriedade”, então o regime de numerus clausus terá de aparecer, em 

maior ou menor grau, em razão dos implacáveis efeitos de sua transmissão, constitutiva, na 

                                                 
816  No campo dos direitos autorais, o sistema registrário não é relevante (cf. art. 50, § 1º, Lei 9.610/98); de 

maneira que a posse, seguida da instrumentação dos contratos a que a lei se refere, é, em virtude de seu 
caráter residual, o procedimento de publicidade a que se remete. 

817  Cf. J. VON STAUDINGER, J. KOHLER. J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen: Allgemeiner Teil §§ 134-163. Berlin: Sellier-de Gruyter, 
2003, p.195, v.4. 

818  V. § 11o, tít. 22, infra. 
819  The Idea of Property in the Law. Oxford: Oxford University, 1997, p.126. 
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esfera jurídica do alter, quer dizer, dos potenciais adquirentes820: “ao contrário da opinião 

predominante no direito civil, a propriedade, com maior acerto, não é caracterizada como a 

senhoria absoluta sobre uma coisa, mas sim como direitos contra terceiros”821. Quanto 

mais propriedade, mais intervenção estatal822; quanto mais poder de dispor, mais numerus 

clausus: esse último é, como já observado, uma disciplina constritiva da autonomia dos 

proprietários deflagrada pela possibilidade de exercício do poder de dispor constitutivo, a 

qual não é senão heteronomia privada. 

 

A tensão é, enfim, entre autonomia contratual e tráfico jurídico, e o poder de 

dispor está no centro dessa tensão823. Além de manifestar, sobretudo, a autonomia do 

titular, o poder de dispor é a regulação do tráfico jurídico: regular o poder de dispor é 

definir a titularidade, quer dizer, o status de atribuição dos direitos subjetivos patrimoniais; 

é definir os sujeitos de direito que podem atuar no mercado, na qualidade de alienante e de 

adquirente, quer dizer, a capacidade jurídica, de dispor e de adquirir; é definir, enfim, os 

objetos do tráfico jurídico, quer dizer, os fatores de disponibilidade e de adquiribilidade 

                                                 
820  “À segurança da possibilidade de tráfico e de circulação serve também o Erschöpfungsgrundsatz dos 

direitos autorais e dos direitos de marca, o qual é estreitamente ligado com o § 137 S. 1 BGB. Seja uma 
vez colocado no tráfico um objeto – tal como um livro, um disco, uma pintura, um software ou um 
artigo de marca – protegido por direitos autorais ou direitos de marca, então sua subseqüente 
transmissão a um terceiro não pode ser restringida com eficácia real. Um fabricante de um software não 
pode utilizar seu direito autoral sobre o software, de modo a vincular a sua venda com a aquisição de 
um determinado PC” (K. LARENZ, M. WOLF. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. 9. ed. 
München: C. H. Beck, 2004, p.415). Os textos legais sobre a proibição da chamada “venda casada”, em 
matéria de defesa do consumidor e defesa da concorrência, implicam, entre outras sanções, a nulidade 
do contrato obrigacional que estipule um tal dever; o regime de numerus clausus implica a inexistência 
do contrato de disposição e, por conseqüência, a não-irradiação de qualquer vínculo real.  

821  H. RITTSTIEG. Zur Entwicklung des Grundeigentums. In: Juristenzeitung, 1983, p.164 (sem grifos no 
original). 

822  “A Constituição [Reichsverfassung] permite, portanto, novas leis mediante as quais o conteúdo da 
propriedade é determinado de modo a afastá-lo dos direitos atuais e realmente com eficácia contra os já 
existentes direitos de propriedade. Ela permite, sobretudo, fortes limitações na vontade, de atuar e de 
excluir, dos titulares (...). Para outros direitos subjetivos, além da propriedade sobre coisas, atribuídos 
pelo ordenamento jurídico do Reich, há igualmente a possibilidade de modificar seu conteúdo por meio 
de novas leis, estreitando-o no interesse público: amputações dos poderes dos titulares de patentes, dos 
autores de obras literárias e musicais, entre outras, sobretudo limitações no conteúdo dos direitos 
acionários (...). Disso decorrem também limitações legais dos direitos de atividade econômica (...). 
Aqueles textos permitem que as leis determinem o conteúdo da propriedade (abstrata) ou, o que dá no 
mesmo, de um dado direito subjetivo patrimonial em um certo tipo (...). O enunciado ‘Eigentum 
verpflichtet’ significa para todos os direitos subjetivos patrimoniais (não apenas a propriedade mesma) 
um duplo dever dos titulares: o dever de exercer o seu direito, se ele corresponde ao interesse público de 
que o direito seja exercido (e não de que seja paralisado), e o dever de exercer o direito, do modo com 
que corresponda ao interesse público (...). O enunciado ‘Eigentum verpflichtet’ tem, ao lado do sentido 
discutido, de que o direitos subjetivos patrimoniais obrigam [Vermögensrechte verpflichten], se eu vejo 
com razão, ainda um segundo significado: o patrimônio obriga.  O enunciado transforma em dever 
jurídico o antigo dever costumeiro-religioso dos ricos” (M. WOLFF. Reichsverfassung und Eigentum. 
In: Festgabe für Wilhelm Kahl. Tübingen: J. C. Mohr, 1923, p.7-12, v.4). 

823  C. BERGER. Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, p.4. 
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dos direitos subjetivos patrimoniais. Nesse sentido, reconhecer que os agentes privados são 

capazes não só de serem titulares de direitos subjetivos patrimoniais, mas também de 

alterar a ordem de atribuição por esses mesmos direitos deflagrada é promover, a um só 

tempo, sua autonomia – mediante o acoplamento do poder de dispor em sua situação 

jurídica – e seu poder de (hetero) determinar esfera jurídica alheia por meio da regulação 

jurídico-negocial do poder de dispor, acometendo a capacidade jurídica de quem não 

contrata. A manifestação prática desse fenômeno, já tantas vezes assinalada, é o 

impedimento, total ou parcial, de eficácia, por um contrato de disposição antecedente, de 

um contrato de disposição subseqüente: porque um eventual titular posterior teria 

precedência e não teria a obrigação (em sentido estritíssimo) de observar as estipulações 

confeccionadas pelo titular anterior, o agente privado interessado antecipa-se a uma virtual 

segunda disposição e torna, ele mesmo, titular, pleno ou não, do direito subjetivo no qual 

seus interesses recaem; torna-se, destarte, pelo menos titular de imunidade contra 

disposições subseqüentes. 

 

É nesse ponto, inteiramente delimitado, que se justifica um numerus clausus 

para a criação de direitos subjetivos reais limitados. É evidente que essas últimas figuras 

jurídicas são muito mais do que isso. A relação entre numerus clausus e direitos subjetivos 

reais não decorre, porém, de outras características dessas figuras de direitos subjetivos 

patrimoniais, senão do potencial multiplicador de imunidades contra disposição (e contra 

execução judicial) de uma mesma posição jurídica subjetiva patrimonial. Não é pela 

circunstância de serem direitos subjetivos sobre coisas, de serem direitos subjetivos à 

posse, de serem direitos subjetivos com pretensões primárias a sujeitos passivos totais. Mas 

a transmissão constitutiva ocorre também nos créditos824. O caráter absoluto – o poder de 

dispor e a imunidade contra disposição – é, com efeito, da titularidade, mais 

especificamente, dos contratos que a alteram, ao regular o poder de dispor: os contratos de 

disposição825. Os direitos subjetivos reais são, nada mais, do que os efeitos dos contratos 

                                                 
824  “A doutrina tradicional, com efeito, diz-nos que os modos de transmissão da propriedade e dos outros 

direitos são só os declarados na lei, não valendo (sic), aqui, portanto, a regra da liberdade negocial (art. 
702º [do CC português]), mas o princípio do numerus clausus, semelhantemente ao que sucede quanto à 
determinação de quais os tipos de direitos reais a considerar admitidos pelo nosso sistema jurídico. Ora 
não há entre nós qualquer texto que preveja a possibilidade duma transmissão fiduciae causa, nem para 
a propriedade nem para algum outro direito – real ou pessoal (isto é, obrigacional)” (M. 
DOMINGUES DE ANDRADE. Teoria geral da relação jurídica. Coimbra: Almedina, 1992, p.178, 
v.2, sem grifos no original). 

825  Cf. E. PICKER. Positive Forderungsverletzung und culpa in contrahendo: Zur Problematik der 
Haftungen ‚zwischen‘ Vertrag und Delikt. In: Archiv für die civilistische Praxis 183, 1983, p.511. 
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de disposição constitutiva com que o pensamento jurídico está mais habituado a se deparar, 

e as razões são históricas826: no direito positivo, o modelo de tráfico jurídico está orientado, 

sobretudo, à circulação dos bens materiais, sobretudo dos bens imóveis, e as técnicas 

jurídicas de assenhoreamento desses bens correspondem, precisamente, aos direitos 

subjetivos reais827. É preciso superar essa “infecção de materialismo” do direito positivo. A 

exposição da esfera jurídica dos futuros adquirentes não é apenas ao poder dos 

proprietários, mas ao poder dos titulares. A celebração de um contrato de disposição 

significa, essencialmente, que a titularidade de uma posição jurídica subjetiva patrimonial 

foi modificada, e, por isso, o status de sua atribuição pode ter restado desuniforme; sua 

disponibilidade pode ter sido restringida; e a capacidade jurídica de quem não tomou parte 

desse contrato, em espécie o poder de adquirir, foi reconfigurado. Absolutidade dos 

direitos subjetivos reais prova, mas prova de menos: as imunidades contra disposição e 

contra execução judicial são categorias que independem da espécie de direito subjetivo 

patrimonial. 

 

Em síntese, o regime de numerus clausus dos contratos de disposição, entre 

eles os de direitos subjetivos reais (limitados), tem a função de proteger o adquirente em 

um sistema que promove a autonomia do titular e, ao contemplar mais de um tipo de 

titularidade, estabelecendo vínculos reais que podem ser impostos à posição jurídica 

subjetiva patrimonial no ato absoluto de disposição, admite uma multiplicação das 

imunidades contra disposição e contra execuções judiciais e, assim, uma configurabilidade 

do poder de adquirir, da capacidade jurídica, enfim, a arrepio das declarações jurídico-

negociais dos sujeitos de direito afetados. Onde a melhor doutrina vê apenas limites à 

autonomia contratual828 – relação imediata e óbvia que, invariavelmente, deixa de se fazer 

– deve-se perceber, com maior precisão, controle de heteronomia contratual829. Pois a 

                                                 
826  Cf. W. WIEGAND. Sachenrechtsmodernisierung. In: L. ADERHOLD et alii (hrsg.) Festschrift für 

Harm Peter Westermann zum 70. Geburtstag. Köln: Dr. Otto Schmidt, 2008, p.732-5. 
827  Cf. A. PEUKERT. Güterzuordnung als Rechtsprinzip. Tübingen: Moher Siebeck, 2008, p.6-7. 
828  Cf., entre outros, O. PALANDT et alii. Bürgerliches Gesetzbuch. 67. ed. München: C. H. Beck, 2008, 

p.126; J. RAKOB. Ausländische Mobiliarsicherungsrechte im Inland: Substitutionsfragen am Beispiel 
des US-amerikanischen Sicherungsrechtes nach Artikel 9 UCC. Heidelberg: C. Winter, 2001, p.36. 

829  “É necessário, porém, que o ato de autonomia privada seja explicado nos limites contratuais que lhe são 
próprios. Acometer a esfera jurídica dos terceiros, dar norma aos interesses alheios não incumbe às 
partes, mas ao legislador. E constituir um direito real significa necessariamente, pelo que já dissemos, 
constituir uma situação ‘eficaz’ também para os terceiros. A pergunta que é posta pela doutrina que se 
critica – como pode o princípio do número fechado limitar o princípio da autonomia contratual – não 
pode encontrar uma resposta e deve, ao contrário, ser afastada. Em razão de que as partes teriam o poder 
de impor as suas autodeterminações também aos terceiros (em particular, aos terceiros adquirentes), na 
falta de uma ‘autorização’ legislativa? Não é tanto o número fechado dos direitos reais que demanda 
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verdade é que, em sede de propriedade, ou melhor, de titularidade, autodeterminação e 

heterodeterminação são duas faces da mesma medalha. O titular de direito subjetivo 

patrimonial que se autodetermina, mediante o exercício do poder de dispor, também 

heterodetermina. Suas decisões impõem sempre uma externalidade. Não é outra a 

dimensão social das funções da propriedade, ou melhor, do poder de dispor. A intervenção 

estatal se impõe, e se a proposta é reconhecer, também, possibilidades de exercício do 

poder de dispor constitutivo, de constituição de mais de um titular de um mesmo direito 

subjetivo patrimonial, e se os meios dessas possibilidades não são senão contratos, esses 

últimos se predispõem de modo fixo e vinculativo; em numerus clausus, enfim. 

 

§ 7º  O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DO DIREITO DAS OBRIGAÇÕES DO 

DIREITO DAS COISAS 

 

A idéia da separabilidade entre personalidade e patrimônio é fundamental para 

a instituição de uma economia de mercado: os direitos subjetivos patrimoniais só se 

apresentam como mercadorias quando, perante terceiros, forem irrelevantes as qualidades 

e os interesses das pessoas que com eles estiveram envolvidas830. Entretanto, se “a tutela 

jurídica da circulação se deve resolver não tanto na constituição de uma relação 

obrigacional entre os contratantes, mas, sobretudo, na mudança da situação jurídica perante 

os terceiros”831, é indispensável que o ordenamento jurídico reconheça, paralela e 

paradoxalmente, a possibilidade de os agentes privados projetarem, mediante suas 

declarações de vontade, suas qualidades e seus interesses pessoais nos direitos subjetivos 

patrimoniais, fazendo essas qualidades e esses interesses relevantes perante os terceiros e 

comprometendo, destarte, o caráter de propriedade desses mesmos direitos, por tornarem-

se, então, inseparáveis das pessoas dos com ele envolvidos. De maneira que se deve 

delinear, no direito patrimonial privado, um campo, no qual a interferência dos agentes 

privados, nesses termos, seja proibida, e outro campo, no qual essa mesma interferência 

seja permitida. Uma das técnicas mais sofisticadas jamais elaboradas para promover esse 

delineamento é o princípio da separação do direito das obrigações do direito das coisas 

(Trennungsprinzip). 

                                                                                                                                                    
uma justificação adequada, mas sim, ao contrário, uma ‘liberdade’ das partes tão extensa a ponto de 
incluir também o poder de regular interesses alheios” (A. NATUCCI. La tipicità dei diritti reali. 2. ed. 
Padova: CEDAM, 1988, p.201-2). 

830  Cf. N. IRTI. L’ordine giuridico del mercato. 4. ed. Roma: Laterza, 2001, p.38-44. 
831  F. CARNELUTTI. Teoria giuridica della circolazione. Padova: CEDAM, 1933, p.61. 
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Basicamente, determina-se, por meio desse princípio, que toda e qualquer 

declaração de vontade que interfira no “caráter de propriedade” de um direito subjetivo 

patrimonial tenha eficácia apenas pessoal, ou obrigacional, isto é, relativa, inter partes; 

salvo naquelas situações nas quais o ordenamento jurídico, em satisfação daquela 

necessidade econômico-social de efeitos contratuais absolutos832, permitiu que aquela 

eficácia se realizasse, a ponto de expandir, perante terceiros, as qualidades e os interesses 

pessoais dos envolvidos com o mesmo direito subjetivo patrimonial833. Ora, porque é 

bastante provável que todos os agentes privados gostassem dessa expansão, impedindo que 

os terceiros adquirissem precedência sobre seus interesses e assim os frustrassem, deixar à 

sua decisão quando interferir e quando não interferir no “caráter de propriedade” dos 

direitos subjetivos patrimoniais equivaleria, por óbvio, ligar, ao menos por princípio, 

personalidade e patrimônio; de modo que os direitos subjetivos patrimoniais jamais se 

conformariam como mercadorias e o tráfico jurídico – além dos princípios da capacidade 

jurídica, do paralelismo entre disponibilidade e constringibilidade e da uniformidade do 

status de atribuição – estaria, definitivamente, prejudicado834. É nesse sentido que o 

numerus clausus dos direitos reais – ou melhor, o numerus clausus dos contratos de 

disposição – é captado como um instrumento orientado à proteção institucional do 

princípio da separação, pois assegura que os efeitos contratuais obrigacionais (“direito das 

obrigações”) não invadirão um campo que lhe é estranho, o dos efeitos contratuais reais 

(“direito das coisas”)835-836: porque “o legislador quis conscientemente fazer impossível a 

                                                 
832  F. CARNELUTTI estende o problema para todos os contratos, inclusive os obrigacionais, pois todos 

implicam uma transferência de bens: nas obrigações de dar, há troca na posse da coisa, nas obrigações 
de fazer, há transferência de energias físicas por parte do devedor; porém, como ele próprio reconhece, 
nos “contratos de intercâmbio (alienação)” e de “cessão de crédito” – portanto, nos contratos de 
disposição – a eficácia do contrato perante terceiros tem um “valor maior” (Teoria giuridica della 
circolazione. Padova: CEDAM, 1933, p.26-38, 83-4). 

833  Cf. J. T. FÜLLER. Eigenständiges Sachenrecht?. Tübingen: Mohr Siebeck, 2006, p.373-6, 381-3. 
834  Sem razão, nesse ponto, J. T. FÜLLER, ao afirmar que “o princípio da separação não é prejudicado por 

uma autonomia de configuração de conteúdo jurídico-real”: todas as partes de contratos obrigacionais 
gostariam de conferir eficácia real a esses mesmos contratos, de modo que a separação convolar-se-ia, 
rapidamente, em uma unificação do direito patrimonial privado (Eigenständiges Sachenrecht?. 
Tübingen: Mohr Siebeck, 2006, p.382). 

835  “A autonomia do direito das coisas proíbe a configuração de seus direitos subjetivos por meio de 
contratos obrigacionais”; “O sistema, da maneira como foi apresentado e compreendido, prometia 
segurança jurídica em dois aspectos, devendo garantir tanto uma circulação desimpedida dos bens 
quanto a transparência das relações na execução judicial. Uma vantagem subseqüente é a de que os 
princípios do direito das coisas, que emergiram com naturalidade desse sistema e que eram a ele 
imanentes, pareciam promover e assegurar, apropriadamente, esses objetivos. Isso corresponde 
especialmente a diversos aspectos do princípio da especialidade, ao numerus clausus dos direitos reais e 
ao compreensivo e sobrejacente princípio da publicidade” (W. WIEGAND. 
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transformação de acordos bilaterais em posições jurídicas diretamente eficazes”, “o 

conceito abstrato de propriedade, a autonomia do direito das coisas e a limitação da 

liberdade autônomo-privada de configuração, a ele conectada, interpenetram-se e mostram-

se, em última análise, como aspectos diversos de uma única concepção”837. Está correto, 

portanto, fundamentar o numerus clausus dos direitos reais no princípio da separação: ao 

pressupor, acertadamente, uma conexão entre efeitos contratuais reais e definição da 

titularidade838, esse princípio estabelece as fronteiras dessa última, em atenção aos 

problemas da fragmentabilidade do poder de dispor sobre um mesmo direito subjetivo 

patrimonial, demandando um regime que impeça os agentes privados de embaçar a assim 

promovida “autonomia do direito das coisas”, quer dizer, os tipos legais de titularidade ou 

eficácia real do ordenamento jurídico839. Em outras palavras, numerus clausus dos direitos 

reais assegura o princípio da separação e, com isso, protege institucionalmente a bipartição 

do direito patrimonial privado contra as declarações de vontade orientadas a misturar uma 

regulação legal que se faz, no CC, propositalmente separada, consolidando os postulados 

da “propriedade abstrata”, da intangibilidade do poder de adquirir e do controle da 

heteronomia privada. 

 

É necessária, porém, uma reparação, que levará a reestruturação final do 

regime de numerus clausus: o princípio da separação do direito das obrigações do direito 

das coisas não concerne exatamente a uma topografia do CC, nem às figuras de posições 

jurídicas subjetivas patrimoniais, mas sim aos contratos que as regulam: a “duplicidade de 

planos – sobre os quais se fundamenta o sistema do nosso Código Civil – torna impossível, 

como se afirmou, qualquer tentativa de tratarem-se unitariamente os negócios jurídicos”, 

de maneira que, “quando o adimplemento da obrigação importa (...) em alienação do 

domínio, não poderia o negócio obrigacional atingir área que lhe é estranha, necessitando, 

em tais hipóteses, para que o adimplemento se consume, da existência de negócio jurídico 

                                                                                                                                                    
Sachenrechtsmodernisierung. In: L. ADERHOLD et alii (hrsg.) Festschrift für Harm Peter 
Westermann zum 70. Geburtstag. Köln: Dr. Otto Schmidt, 2008, p.734). 

836  Cf. A. STADLER. Gestaltungsfreiheit und Verkehrsschutz durch Abstraktion: Eine rechtsvergleichende 
Studie zur abstrakten und kausalen Gestaltung rechtsgeschäftlicher Zuwendungen anhand des 
deutschen, schweizerischen, österreichischen, französischen und US-amerikanischen Rechts. Tübingen: 
Mohr Siebeck, 1996, p. 111; W. WIEGAND. Numerus clausus der dinglichen Rechte: Zur Entstehung 
und Bedeutung eines zentralen zivilrechtlichen Dogmas. In: Rechtshistorische Reihe 60, 1987, p.635. 

837  W. WIEGAND. Numerus clausus der dinglichen Rechte: Zur Entstehung und Bedeutung eines 
zentralen zivilrechtlichen Dogmas. In: Rechtshistorische Reihe 60, 1987, p.635. 

838  Cf. D. H. MOLKENTELLER. Die These vom dinglichen Vertrag: Zur formalen Struktur der 
Eigentumsübertragung nach § 929 Satz 1 BGB. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1991, p.380-1. 

839  R. LIEBS. Die unbeschränkbare Verfügungsbefugnis. In: Archiv für die civilistische Praxis 175, 1975, 
p.34-5. 
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de direito das coisas”840; “essa sistemática separação entre o negócio obrigacional 

(compra) e a modificação jurídico-real (transmissão) designa-se princípio da 

separação”841. 

 

A construção desse princípio é o acabamento da solução de uma das questões 

mais controvertidas no pensamento jurídico do séc. XIX: a do método de classificação das 

matérias de direito privado. Com vistas seja à confecção de um código civil, seja ao ensino 

do direito, o sistema das pandectas da ciência alemã do direito comum842, caracterizado 

pela partição em cruz das matérias de direito privado proposta por G. A. HEISE843, estava, 

assim, suficientemente maduro para substituir844 a tricotomia personae-res-actiones das 

Institutas845. Com efeito, aquela tetrapartição, bem como a conseqüente bipartição do 

direito patrimonial privado, reflete-se na confecção de quase todas as codificações 

posteriores, em todo o mundo, inclusive a brasileira. Estimulado tanto pelo próprio F. C. 

SAVIGNY, diretamente, quanto por outros juristas implicados naquele mesmo debate 

                                                 
840  C. COUTO E SILVA. A obrigação como processo. São Paulo: Bushatsky, 1976, p.62, 55 (sem grifos 

no original). 
841  F. BAUR, J. F. BAUR, R. STÜRNER. Lehrbuch des Sachenrechts. 16. ed. München: C. H. Beck, 1992, 

p.43 (grifos no original). 
842  M. WOLFF, L. RAISER. Derecho de cosas. In L. ENNECCERUS et alii. Tratado de derecho civil. 

Trad. de B. Pérez Gonzalez e J. Alguer. Barcelona: Bosch, 1971, p.3, v.4. 
843  Grundriss eines Systems des gemeinen Civilrechts zum Behuf von Pandecten-Volesungen 3. ed. 

Heidelberg: Mohr und Winter, 1819, p.26. 
844  Cf. H. HATTENHAUER. Conceptos fundamentales del derecho civil: Introducción histórico-

dogmática. Trad de G. Hernández. Barcelona: Ariel, 1987, p.65. 
845  “A mais antiga tentativa de sistematização do direito civil, ainda hoje efetiva, foi elaborada pelo jurista 

acadêmico Gaio. Esse sistema fundamenta-se nas Instituições de Gaio (surgido em 160 a. d.). Ele foi 
copiado nas Instituições de Justiniano 370 anos depois. Ele se baseia em uma tripartição da matéria em 
personae (direito das pessoas), res (direito patrimonial) e actiones (direito processual civil)”; “o sistema 
das instituições foi transformado sob o influxo do direito natural. O novo sistema que assim surgiu 
chama-se sistema das pandectas (...). Nele se encontra, sobretudo, como parte adicional, também o 
direito das coisas, o direito das obrigações, o direito de família (esse certamente sob outro nome) e o 
direito das sucessões. Essa tetrapartição (...) baseia-se em dois muito diversos princípios (...): para a 
matéria de direito de família e direito das sucessões é decisiva não a identidade de conseqüências 
jurídicas (essas são totalmente diferentes), mas sim a identidade de suportes fáticos: o direito de família 
trata fundamentalmente do casamento e da paternidade, enquanto o direito das sucessões, das 
conseqüências da morte de uma pessoa física. Ao contrário, para a tetrapartição, é insignificante o 
suporte fático no direito das obrigações e no direito das coisas. Assim, relações unitariamente vitais 
aparecem separadas umas das outras em locais totalmente diferentes do Código Civil: o contrato de 
compra e venda é regulado como negócio obrigacional no direito das obrigações; paralelamente, a 
aquisição da propriedade põe-se como negócio de adimplemento (...) no direito das coisas. Para essa 
ordenação da matéria, é influente a identidade de conseqüências jurídicas: no direito das obrigações, 
trata-se de relações obrigacionais restritas (‘relativas’) a credores e devedores; no direito das coisas, de 
direitos reais eficazes contra qualquer pessoa (‘absolutos’). Certamente fica obscuro, aqui, por que a 
transmissão de um crédito é regulada no direito das obrigações, enquanto seu penhor, no direito das 
coisas. A certeza dessa diferenciação também é comprometida pelos efeitos das relações obrigacionais 
quando são eventual e excepcionalmente estendidos a terceiros” (D. MEDICUS. Schuldrecht: 
Allgemeiner Teil. 17. ed. München: C. H. Beck, 2006, p.13). 
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metódico – tais como F. MACKELDEY846 e M. A. COELHO DA ROCHA847 – A. 

TEIXEIRA DE FREITAS848 não apenas a incorporou, como também contribuiu com 

originalidade para a bipartição do direito patrimonial privado, na medida em que postula 

uma independência entre o princípio da separação e o princípio da abstração849, cuja 

viabilidade só tardiamente é percebida na doutrina alemã850-851. Essa concepção 

influenciou, inclusive, C. BEVILAQUA852, cujo código civil expressamente a consagrou, e 

o CC a manteve, de maneira que o método do sistema das pandectas da ciência alemã do 

direito comum é direito positivo, mas o Brasil o adota com institutos indubitavelmente 

próprios, originais e, por vezes, tecnicamente superiores853. A esse respeito, as 

contribuições de C. COUTO E SILVA são definitivas854: deixa claro como o CC, ao 

contemplar, na parte especial, um livro de direito das coisas e outro de direito das 

obrigações, positiva dois suportes fáticos que descrevem dois negócios jurídicos 

                                                 
846  Elementos de direito romano contendo a teoria das institutas precedida de uma introdução ao estudo 

do direito romano. Trad. de A. Bento de Faria. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos Santos, 1907. 
847  Instituições de direito civil. In A. TOMASETTI JR. Clássicos do direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 

1984, 2v. 
848  Consolidação das leis civis. 3. ed. Rio de Janeiro: B. L. Garnier, 1876, p.LXI. 
849  Consolidação das leis civis. 3. ed. Rio de Janeiro: B. L. Garnier, 1876, p.CLXXXII-III, CLXXXIV. 
850  Cf. J. T. FÜLLER. Eigenständiges Sachenrecht?. Tübingen: Mohr Siebeck, 2006, p.113-5; F. BAUR, J. 

F. BAUR, R. STÜRNER. Lehrbuch des Sachenrechts. 16. ed. München: C. H. Beck, 1992, p.43: “[do 
princípio da separação] deve ser diferenciado o princípio da abstração [Abstraktionsprinzip]. Aqui é 
decisivo, se o negócio de direito das coisas necessita de um fim causal [kausale Zweckbestimmung] 
(questão da abstração de conteúdo) e se a sua eficácia é dependente daquela do negócio obrigacional 
(abstração externa). No direito positivo [alemão], não há dúvida de que essas questões devem ser 
negadas, pois a disposição não carece de finalidade e é independente do negócio jurídico causal”. 

851  “O princípio da separação significa, antes de tudo, que os negócios de disposição apresentam-se como 
um contrato autônomo – de qualquer modo completado [sic] por meio de um ato real –, o qual, na 
perspectiva puramente fática, pode coincidir com o acordo obrigacional, mas, juridicamente, deve ser 
apreciado como um negócio autônomo”; já “o princípio da abstração, em sentido próprio, dá um passo 
além e despreende o negócio de disposição, criado somente por meio do princípio da separação, não 
apenas na dinâmica ideal, mas também em sua eficácia e validade jurídica, em relação ao subjacente 
negócio obrigacional” (A. STADLER. Gestaltungsfreiheit und Verkehrsschutz durch Abstraktion: Eine 
rechtsvergleichende Studie zur abstrakten und kausalen Gestaltung rechtsgeschäftlicher Zuwendungen 
anhand des deutschen, schweizerischen, österreichischen, französischen und US-amerikanischen 
Rechts. Tübingen: Mohr Siebeck, 1996, p.7). 

852  Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado. 11. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1956, 
p.65-8, v.1. 

853  O. GOMES observa que o CC 1916, apesar de seu característico “privatismo doméstico”, adotou um 
princípio de livre circulação dos bens (Raízes históricas e sociológicas do Código Civil brasileiro. São 
Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 17); e completa: “O idealismo da elite tem sido, entre nós, como foi na 
elaboração do Código Civil, de irrecusável utilidade para o próprio desenvolvimento do país. 
Transplantando para um país subdesenvolvido, que vivia exclusivamente na dependência da exportação 
da produção agrícola, instituições e doutrinas oriundas de povos mais desenvolvidos, os elaboradores do 
Código Civil concorreram para o aperfeiçoamento do nosso direito privado, sem sacrificar a tradição 
pela novidade e sem cair no servilismo de outras codificações”; “Alguns anos depois de [o Código 
Civil] ter entrado em vigor, as condições objetivas do meio brasileiro, transformadas por força do rápido 
crescimento do país, criariam o clima propício à sua frutificação” (id., p.45-6). 

854  A obrigação como processo. São Paulo: Bushatsky, 1976, p.43-69; especialmente id., p.56-7 onde, 
inspirado em K. Larenz, o autor faz a adequação da teoria da co-declaração aos institutos e práticas do 
direito positivo.  
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absolutamente inconfundíveis, o negócio jurídico, ou contrato, de direito das obrigações, e 

o negócio jurídico, ou contrato, de direito das coisas; mas, uma vez que esse último não é 

abstrato, a separação seria apenas “relativa”855. 

 

Essencialmente, o princípio da separação explica, na perspectiva dogmática, 

três questionamentos a que a teoria do titulus e modus de aquisição responde muito 

insatisfatoriamente. Esses questionamentos são (i) a qual fato jurídico inexa-se uma 

condição na hipótese exemplificativa da venda com reserva de domínio; (ii) qual fato 

jurídico é suscetível, para a respectiva prática, de representação; e (iii) qual seria o “modo” 

de  aquisição da propriedade nas hipóteses de tradição ficta856. Essas situações levam ao 

reconhecimento de um negócio jurídico que se encontra entre o “titulus” e o “modus”857, 

de maneira que: 

 

(i) na compra e venda com reserva de domínio – seja porque a eficácia 

obrigacional não é condicionada, irradiando-se, tipicamente, desde logo; seja porque o 

poder de dispor não é elemento, nem requisito do contrato de compra e venda (a fortiori 

pela força literal, agora tecnicamente correta, do art. 307 CC) – a suspensão da transmissão 

da propriedade decorre de condição inexa ao acordo de transmissão da propriedade 

(contrato de direito das coisas), jamais do condicionamento da tradição, a qual – além de 

ser incondicionável, por ser ato-fato jurídico – ocorre tipicamente desde logo. Tem-se 

esquecido de sublinhar que, como acontece com todos os negócios jurídicos 

condicionados, há efeito mínimo, ou vínculo – nesse caso, real –, do acordo de transmissão 

da propriedade, que em outro não consiste senão em um direito subjetivo real de aquisição 

do comprador (Anwartschaftsrecht): a propriedade do vendedor é resolúvel (art. 1.359 

CC), e era esse o fundamento da conformidade da cláusula de reserva de domínio para com 

o direito positivo antes de sua consagração expressa pelos textos legais. Pelo mesmo 

argumento, há compra e venda com reserva de domínio de coisas imóveis: certamente não 

regulada pelos arts. 521 a 528 CC, que trataram de apenas um tipo dessa operação, não há 

nenhum texto legal no ordenamento jurídico que proíba o condicionamento do acordo de 

                                                 
855  No entanto, exatamente porque os princípios da separação e da abstração não se confundem, não é 

necessário afirmar que “o sistema adotado, no Código Civil brasileiro é o da separação relativa” (C. 
COUTO E SILVA. A obrigação como processo. São Paulo: Bushatsky, 1976, p.56, sem grifos no 
original). Basta falar  que o direito positivo adota o princípio da separação, não o da abstração (arts. 
1.247, parágrafo único, e 1.268, § 2º, CC). 

856  C. COUTO E SILVA. A obrigação como processo. São Paulo: Bushatsky, 1976, p.64. 
857  C. COUTO E SILVA. A obrigação como processo. São Paulo: Bushatsky, 1976, p.66. 
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transmissão da propriedade imobiliária, a fortiori pela indiferenciação do art. 1.359 CC e 

pela registrabilidade de contratos de compra e venda condicionais (art. 167, I, 29, Lei 

6.015/73)858; 

 

(ii) a tradição, em sentido estrito, é ato-fato jurídico que corresponde à simples 

tomada-entrega da posse859. Ela é, por conseguinte, insuscetível de representação, 

conquanto a situação fática possa se apresentar como tal: quaisquer pessoas podem 

transferir a posse, eficacizando o acordo de transmissão da propriedade e, assim, 

adimplindo o negócio obrigacional. É possível que nos pólos de uma relação jurídica de 

compra e venda não se apresente o proprietário da coisa vendida, sem que isso afete a 

validade e a eficácia do contrato que a constituiu; e que somente do acordo de transmissão 

da propriedade seja parte o proprietário, por meio ou não de representação convencional 

(negócio jurídico de procura) ou legal (parentesco, tutela ou curatela); e que, por fim, 

ainda, terceiro, absolutamente estranho a esses dois contratos, transfira a posse, causando a 

solução dos vínculos obrigacional e real. De qualquer maneira, os contratos de direito das 

coisas podem ser celebrados por quaisquer pessoas capazes, independentemente de serem 

titulares da posição jurídica subjetiva patrimonial sobre a qual se dispõe, quer dizer, de 

serem titulares do poder de dispor sobre essa última. Essa possibilidade de celebrar tais 

contratos decorre da capacidade jurídica, cuja falta afeta o plano da existência, e da 

capacidade de exercício, cuja falta afeta o plano da validade do contrato de direito das 

coisas. A disposição por quem não é titular acarreta, exclusivamente, sua ineficácia, em 

virtude da falta de legitimação, isto é, do poder de dispor; atente-se que está em jogo a 

transmissão de efeitos jurídicos, isto é, de posições jurídicas subjetivas patrimoniais; 

 

(iii) nem toda tradição, em sentido estrito, implica transmissão da propriedade, 

nem toda transmissão da propriedade é causada por tradição, em sentido estrito. Têm-se de 

distinguir a tradição translativa da tradição não-translativa (só na primeira há acordo de 

transmissão da propriedade, ou acordo de transmissão da propriedade eficaz) e a tradição 

real da tradição ficta. Nessa última, não há “modo”, não há ato-fato jurídico ou ato real; o 

fenômeno da transmissão da propriedade é puramente voluntário: na brevi manu traditio, 

no constitutum possessorium e na cessão da pretensão à entrega não há tomada-entrega da 

                                                 
858  V. § 11º, tít. 22, infra. 
859  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, p.239, 

v.15. 
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posse, mas conjugação do acordo de transmissão da propriedade (contrato de disposição) 

com atos jurídicos stricto sensu, nas duas primeiras figuras, e com outro contrato de 

disposição (cessão), na última figura860. Esse último contrato de disposição, a cessão da 

pretensão à entrega, segue as regras da cessão de crédito, mesmo após a injustificável 

revogação do art. 1.078 CC 1916. Isso faz com que o adquirente se sub-rogue, pelo menos, 

nas posições jurídicas subjetivas passivas de excepto do alienante-cedente (art. 294 CC), o 

que adéqua ao direito positivo a solução literal do § 986 S. 2 BGB861-862. É essa a 

construção que fundamenta, dogmaticamente, a tutela do arrendatário mercantil, nas 

hipóteses de quebra ou alienação não autorizada da propriedade por parte do arrendador, e 

permite afirmar que as hipóteses de cisão entre propriedade e posse direta de coisas 

móveis, baseadas em contratos, implicam, por princípio, posições jurídicas subjetivas 

obrigacionais propter rem863. Não é a posse direta do comodatário, do depositário, do 

arrendatário mercantil que é “oponível”: posse é fato e, em regra, pretere à titularidade de 

direito subjetivo real. Na verdade, na cessão da pretensão à entrega, o adquirente da 

propriedade (direito subjetivo real) é simultaneamente adquirente (cessionário) de exceções 

(posições jurídicas subjetivas obrigacionais), entre elas as derivadas da exceptio rei 

venditae et traditae, a qual obsta o exercício de pretensões reais864. 

 

Nesse sentido, as diversas hipóteses do direito positivo que não se conformam 

com a noção do “modus” tornam-na pouco prestável à operação jurídica, em quadros 

sistemáticos. O problema da transmissão das posições jurídicas subjetivas patrimoniais – 

bem como dos efeitos dessa transmissão para com a esfera jurídica de terceiros, a 

eficiência do aparato judicial executivo e a uniformidade do status de atribuição – não 

respeita à espécie dessas mesmas posições, ligadas ou não a um “modo” de aquisição 

virtualmente necessário para a sua eficácia; confirma-se, destarte, que aquele problema gira 

em torno, basicamente, da categoria do negócio jurídico. É o ponto do ordenamento 

                                                 
860  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, p.244, 

v.15. 
861  “O possuidor de uma coisa, que conforme o § 931 foi alienada mediante a cessão da pretensão de 

seqüela, pode opor ao novo proprietário as objeções, que a ele se atribuem, contra a pretensão cedida”. 
 “§ 931 Cessão da pretensão de seqüela – Se um terceiro estiver na posse da coisa, a transmissão pode 

ser efetuada mediante a cessão da pretensão de seqüela da coisa pelo proprietário ao adquirente”. 
862  Afirma F. C. PONTES DE MIRANDA que o possuidor direto “conserva, contra o adquirente, todas as 

objeções e exceções que teria contra o alienante”; não apresenta, contudo, nenhum fundamento 
(Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsói, 1956, p.287, v.15; tb. em Tratado de direito 
privado. Rio de Janeiro: Borsói, 1955, p.173, v.10). 

863  V. § 11º, tít. 21.1, infra. 
864  V. § 11o, tít. 21.2, infra. 
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jurídico no qual encontra eco a postulação ética por um modelo de assenhoreamento 

humano do mundo exterior decorrente da simples declaração de vontade individual865. É a 

partir dessa declaração que tem de se desenvolver a dogmática da disposição e da correlata 

aquisição de direitos subjetivos patrimoniais. 

 

Por isso, o princípio da separação corresponde, rigorosamente, a uma 

articulação de duas subclasses de negócios jurídicos patrimoniais866, os contratos 

obrigacionais e os contratos de disposição867. Seu pai é F. C. VON SAVIGNY868. O 

problema consistia em dar cabo a uma realidade do direito comum, caótica não apenas do 

ponto de vista lógico: com a fórmula final “aos interessados não pode ser permitido 

conferir a líbito caráter real a qualquer direito que se refira a uma coisa”869, buscava-se, 

essencialmente, sistematizar a disciplina da eficácia real, ou direta (Drittwirkung), dos 

contratos e impedir essa mesma eficácia, quando baseada exclusivamente no arbítrio dos 

contratantes870. 

 

Mais precisamente, adverte W. WIEGAND para o longo debate, no séc. XIX, 

sobre a realidade dos direitos subjetivos patrimoniais, especialmente sobre o caráter real 

das garantias871. É o mesmo cenário das políticas de industrialização centradas em uma 

realocação de capital concentrado na riqueza imobiliária, intermediada pelo sistema 

financeiro e pelo seu instrumento príncipe de atuação: os contratos (acessórios) de 

constituição de direitos reais limitados, precisamente de garantia. O discurso buscava 

definir o conceito de realidade e o conceito de obrigacionalidade, estremando-os 

definitivamente, e não vinha acompanhado, em um primeiro momento, das noções de 

                                                 
865  Cf. F. C. VON SAVIGNY. System des heutigen römischen Rechts. Berlin: Veit, 1840, p.307-8, v.3; D. 

H. MOLKENTELLER. Die These vom dinglichen Vertrag: Zur formalen Struktur der 
Eigentumsübertragung nach § 929 Satz 1 BGB. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1991, p.371-9. 

866  V. § 10o, infra. 
867  Cf. A. STADLER. Gestaltungsfreiheit und Verkehrsschutz durch Abstraktion: Eine rechtsvergleichende 

Studie zur abstrakten und kausalen Gestaltung rechtsgeschäftlicher Zuwendungen anhand des 
deutschen, schweizerischen, österreichischen, französischen und US-amerikanischen Rechts. Tübingen: 
Mohr Siebeck, 1996, p.7. 

868  Cf. W. FELGENTRAEGER. Friedrich Carl von Savignys Einfluss auf die Uebereignungslehre. 
Leipzig: Deichert, 1927, p.27; S. BUCHHOLZ. Abstraktionsprinzip und Immobiliarrecht: Zur 
Geschichte der Auflassung und der Grundschuld. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1978, p.1. 

869  Motive zu dem Entwurfe eines bügerlichen Gesetzbuches für das deutsche Reich: Sachenrecht. 2. ed. 
Berlin: Guttentag, 1986, p.3, v.3. O título marginal da passagem é “Bestimmung des Inhaltes der 
dinglichen Rechte durch das Gesetz”. 

870  R. LIEBS. Die unbeschränkbare Verfügungsbefugnis. In: Archiv für die civilistische Praxis 175, 1975, 
p.14; J. T. FÜLLER. Eigenständiges Sachenrecht?. Tübingen: Mohr Siebeck, 2006, p.373-4. 

871  Zur Entwicklung der Pfandrechtstheorien im 19. Jahrhundert. In: Zeitschrift für Neuere 
Rechtsgeschichte, 1981, p. 1-2. 
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direito sobre prestação e de direito sobre coisa872 – compreendida essa última palavra no 

sentido que os pandectistas lhe emprestavam, logo, como bens materiais, objetos 

corpóreos. “A limitação dos direitos reais aos direitos sobre coisas, em sentido estrito, é 

apenas expressão de uma teoria mais ampla e de grande envergadura, a qual se fundamenta 

tanto no Vorentwurf quanto nos Motive, bem como em Windscheid”, mas que tem seu 

ponto de partida na concepção de direito patrimonial de F. C. von Savigny873. 

 

A partir de análise dos autores do direito prussiano e do direito francês – com 

destaque para J. Domat – F. C. VON SAVIGNY conclui que a summa divisio do direito 

patrimonial está na diferença entre actio in rem e actio in personam874; o desafio de 

identificar os objetos (Gegenstände) de uma e de outra, fixando-lhe a fronteira, é paralelo 

àquele de traçar seu conteúdo, mais precisamente de ligar esse último às espécies de 

contratos que têm, por eficácia, ainda que remotamente, uma e outra ação. De um lado, 

identifica-se a coisa, um “Stück der unfreien Natur”, e a prestação, uma “einzelne 

Handlung der fremden Person”875. De outro, vêm os conteúdos e as espécies de contratos: 

“o direito romano mantém ambas fora uma da outra e trata cada parte por si, totalmente 

independente, dentro de seus limites. Assim, a propriedade como assenhoreamento 

independente de uma coisa, isto é, sem consideração pela obrigação que serve como 

mediação ou preparação para ela; a obrigação como assenhoreamento independente de uma 

atividade alheia, isto é, sem consideração pelo direito real ao qual essa atividade talvez se 

direcione”876-877; e, por seu turno, “pergunta-se nomeadamente, se todas as espécies de 

relações jurídicas, ou apenas um delas, podem ser objeto do contrato (...). [No direito 

privado], o contrato aparece em todas as espécies de institutos jurídicos, e sobretudo como 

uma das mais importantes categorias jurídicas. Primeiramente, nas obrigações, e realmente, 

sobretudo, para fundamentá-las, cujos contratos chamam-se, preferencialmente, 

obrigacionais (...). Também no direito das coisas, e realmente, de igual modo, com as mais 

                                                 
872  W. WIEGAND. Numerus clausus der dinglichen Rechte: Zur Entstehung und Bedeutung eines 

zentralen zivilrechtlichen Dogmas. In: Rechtshistorische Reihe 60, 1987, p.630. 
873  W. WIEGAND. Numerus clausus der dinglichen Rechte: Zur Entstehung und Bedeutung eines 

zentralen zivilrechtlichen Dogmas. In: Rechtshistorische Reihe 60, 1987, p.630-1. 
874  System des heutigen römischen Rechts. Berlin: Veit, 1840, p. 338, 339-40, v.1. 
875  System des heutigen römischen Rechts. Berlin: Veit, 1840, p. 338, 339-40, 371, v.1. 
876  System des heutigen römischen Rechts. Berlin: Veit, 1840, p. 374, v. 1. 
877  Sobre a incompatibilidade entre o discurso sobre o direito romano, de F. C. Von Savigny, e as fontes 

romanas, cf. as advertências de F. BEYERLE (Der dingliche Vertrag. In: Festschrift für Gustav 
Boehmer. Bonn: Ludwig Röhrscheid, 1954, p.164-5) e de J. T. FÜLLER (Eigenständiges Sachenrecht?. 
Tübingen: Mohr Siebeck, 2006, p.123), com várias referências bibliográficas, nas quais apontam-se 
para o “erros de von Savigny” na leitura daquelas mesmas fontes. 
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amplas aplicações. Assim é a tradição [em sentido amplo] um verdadeiro contrato, porque 

todas as características do conceito de contrato são aí percebidas: pois ela contém 

declaração de vontade, de duas partes, direcionada a uma transmissão imediata da posse e 

da propriedade e, assim, são modificadas as relações jurídicas dos envolvidos (...). Nesses 

casos freqüentes e importantes, ignora-se o caráter contratual da operação, porque não os 

se diferencia do contrato obrigacional, o qual normalmente prepara e acompanha tal 

operação (...). Pode-se designar todos esses casos, para uma apurada diferenciação, como 

contratos de direito das coisas (dingliche Verträge)”878. 

 

Dessa maneira, concebem-se, de um lado, direitos, ou assenhoreamentos 

(“Herrschaften”), sobre coisas, e direitos, ou assenhoreamentos, sobre prestações; de outro 

lado, contratos que constituem efeitos obrigacionais, que não transmitem a propriedade, e 

contratos que constituem efeitos reais, que não vinculam comportamentos alheios. 

Assimilam-se os direitos sobre coisas à eficácia contratual real, e chamam-nos direitos 

subjetivos reais; os direitos sobre prestações, à eficácia contratual obrigacional, e chamam-

nos direitos subjetivos obrigacionais. Abre-se, logicamente, um espaço para a realização, 

reservada só aos direitos sobre coisas: o legislador tem tecnologia de ponta para considerar, 

arbitrariamente, quais as interações homem-coisa serão reguladas consoante cada um dos 

esquemas, quais dessas interações ele vai confeccionar como direito sobre coisa, 

realizando-as ou absolutizando-as, e quais ele vai confeccionar como direito sobre 

prestação, obrigacionalizando-as879 ou relativizando-as. Sim, porque esse último juízo não 

tem nada de lógico: integrar o usufruto no esquema dos direitos sobre coisas, extraindo sua 

realidade ou absolutidade, e a locação no dos direitos sobre prestações, extraindo sua 

obrigacionalidade ou relatividade, é um ato puramente político, que só casuística e 

convenientemente encontra na história suas justificações de autoridade880. 

 

Por isso, uma espécie de “elo perdido” deve ser, aí, francamente observado, na 

medida em que o conceito de coisa é assimilado a objeto corpóreo, bem material. De plano, 

deve-se sublinhar que não há essa premência no direito positivo. A proposta de R. 
                                                 
878  F. C. VON SAVIGNY. System des heutigen römischen Rechts. Berlin: Veit, 1840, p.309, 312-3, v.3. 
879  A expressão pessoalizar, nesse contexto, pode ser extremamente ambígua, porque, rigorosamente, a 

realização é a máxima pessoalização de um direito subjetivo, na medida em que consiste no 
reconhecimento de expandir as qualidades e os interesses pessoais dos envolvidos com um determinado 
direito subjetivo em relação a terceiros. 

880  Cf. A. BELFIORE. Il problema della tipicità dei diritti reali nel passagio da un’economia di mercato 
prevalentemente agricola ad un’economia agricolo-industriale: L’esperienza italiana. In: 
Interpretazione e dommatica nella teoria dei diritti reali. Milano: Giuffrè, 1979, p.481-515.  
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JOHOW, de apartar completamente a regulação das coisas-bens imateriais do sistema do 

BGB881 – se já não é sem incoerências no ordenamento jurídico alemão, em virtude da 

admissão de direitos subjetivos reais sobre outros direitos subjetivos882 – não foi seguida, 

nem de longe, no Brasil. Mesmo a existência de legislação extravagante sobre o assunto 

não compromete a centralidade do CC no sistema do direito patrimonial privado883. 

Destarte, o pensamento jurídico ou entende que outros objetos podem ser coisas, tais como 

os próprios créditos, e então se admite que determinados direitos subjetivos se realizam 

conforme a situação jurídica em que se encontrem – créditos são direitos subjetivos 

obrigacionais quando observados na perspectiva da relação jurídica, mas são realizados 

quando tomados como objetos (de segunda ordem) de direito subjetivo, como objetos da 

titularidade884; ou compreende que aquilo a que se chama direito subjetivo real, como 

direito sobre coisas, não esgota o fenômeno da eficácia contratual real, de modo que todos 

os direitos subjetivos apresentam uma realidade, deflagrada pela alteração de sua 

titularidade, a par de sua obrigacionalidade885. 

 

Há evidências de uma e de outra tendência. E a elaboração de uma categoria 

geral, que apanha também os contratos de direito das coisas, é uma das respostas para esse 

“elo perdido”: o contrato de disposição compreende todas as modalidades de perda ou 

modificação gravosa (da titularidade) de direitos subjetivos patrimoniais, 

independentemente de sua espécie886. E é precisamente essa modificação gravosa da 

titularidade a que se chama eficácia real: deflagrada por uma fragmentação do poder de 

dispor, aquela modificação implica a irradiação de mais de um pólo de imunidades contra 

disposição de um mesmo direito subjetivo patrimonial, de modo que a (subseqüente e 

parcial) aquisição desse último não possibilita que o novo adquirente despreze a relação 

jurídica anterior, quem tem, ao contrário, de se submeter ao conteúdo do gravame (real). 

Por seu turno, também é chamada eficácia contratual real a perda, seguida da aquisição, de 

                                                 
881  Entwurf eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich: Sachenrecht. Berlin: 

Reichsdruckerei, 1880, 3v. In: W. SCHUBERT (hrsg). Die Vorlagen der Redaktoren für die erste 
Komission zur Ausarbeitung des Entwurfs eines Bürgerlichen Gesetzbuches: Sachenrecht. Berlin: 
Walter de Gruyter, 1982, p.615-23, v.1. É de se questionar até mesmo a idéia de código, diante da 
previsão de um problema concreto e da sua remissão a leis especiais, sem a menor ponderação. 

882  Cf. J. T. FÜLLER. Eigenständiges Sachenrecht?. Tübingen: Mohr Siebeck, 2006, p.43-7. 
883  Cf. K. LARENZ, M. WOLF. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. 9. ed. München: C. H. Beck, 

2004, p.1-20. 
884  H. DÖRNER. Dynamische Relativität: Der Übergang vertraglicher Rechte und Pflichten. München: C. 

H. Beck, 1985, p.142. 
885  Cf. W. WIEGAND. Sachenrechtsmodernisierung. In: L. ADERHOLD et alii (hrsg.) Festschrift für 

Harm Peter Westermann zum 70. Geburtstag. Köln: Dr. Otto Schmidt, 2008, p.732-5. 
886  Cf. O. GOMES. Introdução ao direito civil. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p.324-34. 
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um direito subjetivo patrimonial: a alteração (plena) da titularidade implica que o 

adquirente, que não é sujeito passivo de nenhuma imunidade contra disposição, possa 

desprezar quaisquer relações jurídicas – por isso meramente obrigacionais – a respeito do 

direito subjetivo adquirido, podendo, por princípio, exercitar todas as suas posições 

jurídicas subjetivas a despeito de outros sujeitos de direito; nesses casos, só o adquirente é 

imune, quer dizer, ele tem precedência sobre quaisquer outros títulos que se refiram ao 

direito subjetivo patrimonial adquirido. 

 

Na medida em que esse fenômeno pode ser observado na regulação do poder 

de dispor – entre elas, na transmissão, translativa ou constitutiva – sobre outros direitos 

subjetivos patrimoniais, não é a espécie de posição jurídica subjetiva a que os contratos de 

direito das coisas fazem referência que determina o seu tipo, mas sim a sua eficácia – ou 

melhor, o elemento que remete à eficácia –, quer dizer, a eficácia real. O acordo de 

transmissão de crédito (cessão de crédito) e a convenção de incedibilidade do crédito têm 

eficácias tão reais quanto o acordo de transmissão da propriedade ou o acordo de 

constituição de um direito subjetivo real (limitado)887; diga-se o mesmo para o acordo de 

transmissão de participação societária (chamado cessão de quotas, ou ações) e as restrições 

à cedibilidade dessa mesma posição jurídica subjetiva. Se a terminologia de contrato de 

direito das coisas, ou contrato júri-real, permanece888, essa etiqueta histórica só reforça a 

identificação de “contratos de direito das coisas” fora do livro de direito das coisas no CC 

e, portanto, de eficácias contratuais reais “heterotópicas”. Não seria demais observar, 

outrossim, “contratos obrigacionais” fora do livro de direito das obrigações (art. 1.323, 

1.333, 1.370 e ss., 1.375, 1.401, 1.403, 1.404, 1.407, 1.408, 1.435 CC)889-890. 

 

De modo que a diferença, meramente topográfica, entre contrato de direito das 

coisas e contrato de direito das obrigações, foi substituída por uma outra distinção entre os 

contratos, estabelecida pelo critério do objeto de tais negócios jurídicos: têm-se contratos 

                                                 
887  Cf. F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.329, 

v.5. 
888  Cf. F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954, p.158-60, 

v.3; W. FLUME. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft. 3. ed. Berlin: 
Springer, 1979, p.135. 

889  Cf. W. WIEGAND. Die Entwicklung des Sachenrechts im Verhältnis zum Schuldrecht. In: Archiv für 
die civilistische Praxis 190, 1990, p.112-3. 

890  Esses deveres comportamentais não são facilmente caracterizados como obrigações, nem como 
obrigações propter rem, na medida em que o sujeito passivo deles se desvincula dispondo do direito 
subjetivo gravado; v. § 11º, tít. 21, infra. 
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de disposição e contratos obrigacionais891-892. Os contratos de direito das coisas são, 

assim, uma espécie de contrato de disposição, e há contratos de disposição no livro de 

direito das obrigações e na legislação extravagante; parece ter sido F. C. VON SAVIGNY 

quem alcançou esse refinamento893. O princípio do direito patrimonial privado não é, por 

conseguinte, a separação entre direito das coisas e direito das obrigações, mas sim entre 

contratos obrigacionais e contratos de disposição. O sentido da separação é uma bipartição 

do regime da autonomia contratual: os contratos obrigacionais, submetidos a um regime 

de numerus apertus, muito embora não se esquivem de uma tendência jurisprudencial à 

tipificação894; os contratos de disposição, a um regime de numerus clausus895. 

 

Com efeito, o discurso geralmente efetuado sobre autonomia contratual é 

aplicável apenas aos contratos obrigacionais896. Todos os contratos aos quais seja 

reconhecida eficácia real, pelo ordenamento jurídico – isto é, todo contrato que altere a 

titularidade, em razão da regulação autônomo-privada do poder de dispor sobre um mesmo 

direito subjetivo patrimonial, impactando os fatores de adquiribilidade, constringibilidade e 

uniformidade da atribuição desse último; todos os contratos de disposição, portanto, 

“podem apenas ser fundamentados nos esquemas [especiais] legalmente predispostos”: 

“objeto da autonomia contratual é o assenhoreamento voluntário de pessoas alheias, a qual 

é eficaz apenas ‘inter partes’; ao contrário, o assenhoreamento voluntário sobre a ‘natureza 
                                                 
891  Cf. A. STADLER. Gestaltungsfreiheit und Verkehrsschutz durch Abstraktion: Eine rechtsvergleichende 

Studie zur abstrakten und kausalen Gestaltung rechtsgeschäftlicher Zuwendungen anhand des 
deutschen, schweizerischen, österreichischen, französischen und US-amerikanischen Rechts. Tübingen: 
Mohr Siebeck, 1996, p.251. 

892  Essa proposta metódica, que é central inclusive para a operação do direito positivo, cabe a F. C. VON 
SAVIGNY (System des heutigen römischen Rechts. Berlin: Veit, 1840, p. 367-79, v.1). Por meio da 
elaboração do conceito de direito patrimonial (Vermögensrecht), o autor define um campo para a 
investigação das características comuns das posições jurídicas subjetivas patrimoniais, invariavelmente 
tratadas de modo bifurcado pelo ordenamento jurídico. É o estrato superior da dicotomia secular – 
positivada e, portanto, operacional para o saber dogmático – entre posições jurídicas subjetivas 
obrigacionais (créditos) e posições jurídicas subjetivas reais; portanto, o patrimônio, como conjunto 
unitário de tais posições. O esforço vai além, porque o patrimônio é organizado em torno da idéia de 
contrato, extrapolando um setor do patrimônio, que é o direito das obrigações. 

893  System des heutigen römischen Rechts. Berlin: Veit, 1840, p.309, 312-3, v.3; cf. tb. B. WINDSCHEID. 
Lehrbuch des Pandektenrechts. 6. ed. Frankfurt am Main: Rütten und Loening, 1887, p.188-92, v.1. 

894  V. § 3º, tít. 4, supra. 
895  “O princípio da autonomia contratual, promovido pelo direito das obrigações, não tem nenhuma validez 

para o direito das coisas. Aqui tem validez o princípio contrário: os titulares podem estabelecer somente 
aqueles direitos subjetivos, cuja estipulação é permitida pela lei. O número dos direitos subjetivos reais 
é, portanto, necessariamente fechado” (Motive zu dem Entwurfe eines bügerlichen Gesetzbuches für das 
deutsche Reich: Sachenrecht. 2. ed. Berlin: Guttentag, 1986, p.3, v.3); cf. tb. B. FOËX. Les “numerus 
clausus” des drois réels en matière mobilière. Lausanne: Payot, 1987, p.31. 

896  E. EHRLICH. Das zwingende und nicht zwingende Recht. Aalen, 1970, p.106; cf. tb. id., p.104-5, 123-
4; J. ESSER, E. SCHMIDT. Schuldrecht: Allgemeiner Teil. 6. ed. Heidelberg: C. F. Müller, 1984, p.81, 
v.1; K. LARENZ. Lehrbuch des Schuldrechts: Allgemeiner Teil. 14. ed. München: C. H. Beck, 1987, 
p.51-3. 
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cativa’ (Savigny) ou sobre um ‘pedaço do mundo exterior existente fora da razão’ 

(Windscheid) é arrebatado aos contratantes”. Entretanto, “nas consultas sobre o significado 

e as conseqüências das restrições de alienação emergem os argumentos que não se 

tornaram apreensíveis nas considerações sistemático-dogmáticas sobre o numerus clausus. 

Mediante as restrições contratuais de alienação, não apenas o numerus clausus dos direitos 

reais poderia ter sido prejudicado, em virtude da ligação acessória com acordos 

obrigacionais, mas também, ainda mais, poderia ter sido eliminado da circulação todo o 

patrimônio. Com a supressão da transmissibilidade, teria sido rejeitada, por causa da 

conexão entre direito civil e execuções judiciais, a intervenção de terceiros na substância 

do patrimônio. Esse perigo, bastante claro diante dos olhos do legislador, tinha uma 

importância fundamental nas consultas da primeira e da segunda comissões, e foram, por 

fim, decisivos para a formulação final e geral do atual § 137 BGB. Com isso, abriram-se 

perspectivas sobre os objetivos de política do direito e daqueles motivos que, ao lado dos 

fundamentos sistemático-dogmáticos, foram decisivos para a decisão pelo princípio do 

numerus clausus”897. 

 

Com efeito, a compreensão do processo de elaboração do § 137 BGB, ainda 

que panorâmica, é definitiva para a iluminação de um modelo dogmático que, positivado 

em todos os ordenamentos jurídicos conhecidos, assenta-se na diferença entre eficácia 

contratual obrigacional e eficácia contratual real – ou contrato obrigacional e contrato de 

disposição – em atendimento àquela necessidade econômico-social de heteronomia 

privada, equilibrada nos quadros de um sistema jurídico construído sob os dogmas da 

autonomia privada e da contratualidade: 

 

(i) na primeira versão do primeiro anteprojeto do BGB, o § 91 do livro de 

direito das coisas – de autoria de R. JOHOW e, ao final dos trabalhos, de A. ACHILLES– 

tinha uma redação sensivelmente diversa do atual § 137 BGB: “os débitos contratuais dos 

proprietários, cujo conteúdo seja o de não alienar ou de não gravar as suas coisas, é 

ineficaz perante terceiros”898.  Nesses termos, o regime de numerus clausus era circunscrito 

às figuras de direito subjetivo real; mais precisamente, o numerus clausus era dos contratos 

                                                 
897  W. WIEGAND. Numerus clausus der dinglichen Rechte: Zur Entstehung und Bedeutung eines 

zentralen zivilrechtlichen Dogmas. In: Rechtshistorische Reihe 60, 1987, p.636-7 
898  Entwurf eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich: Sachenrecht. Berlin: 

Reichsdruckerei, 1880, 3v. In: W. SCHUBERT (hrsg). Die Vorlagen der Redaktoren für die erste 
Komission zur Ausarbeitung des Entwurfs eines Bürgerlichen Gesetzbuches: Sachenrecht. Berlin: 
Walter de Gruyter, 1982, p.29, v.1. 
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de disposição de direitos subjetivos reais, dos contratos de direito das coisas, em sentido 

estrito; 

 

(ii) na versão final do primeiro anteprojeto, o § 91, renumerado para § 796, 

ganhava nova redação: “o poder de qualquer pessoa, a quem pertença a propriedade ou um 

outro direito sobre uma coisa, não pode ser suprimido ou restringido com eficácia perante 

terceiros mediante negócio jurídico, até que a lei não determine diversamente”899. Como 

adverte R. LIEBS900, esse último enunciado conjugava-se com outros dois que 

caminhavam em sincronia. Um deles era o § 312, o atual § 413: “Transmissão de outros 

direitos: O enunciado sobre a transmissão de créditos encontra na transmissão de outros 

direitos aplicação correspondente, até que a lei não prescreva diversamente”901-902. O outro 

era o § 295 que, diferentemente do atual § 399 – segundo o qual a cessão de crédito pode 

ser suprimida por convenção entre credor e devedor (em tudo correlato ao art. 286 CC, 

primeira parte) – determinava em termos absolutos: “Mediante negócio jurídico não se 

pode suprimir a transmissibilidade de um crédito com eficácia perante terceiros”903. Já se 

estabelecia, nesses termos, um regime de numerus clausus dos contratos de disposição: 

enunciavam-se, expressamente, proibições gerais de uma das eficácias típicas desses 

últimos, qual seja, regulação – supressão ou restrição – do poder de dispor, tanto no direito 

das coisas quanto no direito das obrigações, salvas as exceções expressa e taxativamente 

previstas em lei904; 

 

                                                 
899  Cf. R. JOHOW. Entwurf eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich: Sachenrecht. Berlin: 

Reichsdruckerei, 1880, 3v. In: W. SCHUBERT (hrsg). Die Vorlagen der Redaktoren für die erste 
Komission zur Ausarbeitung des Entwurfs eines Bürgerlichen Gesetzbuches: Sachenrecht. Berlin: 
Walter de Gruyter, 1982. 

900  Die unbeschränkbare Verfügungsbefugnis. In: Archiv für die civilistische Praxis 175, 1975, p.15; cf. tb. 
F. DORN. § 137. Rechtsgeschäftliches Verfügungsverbot. In: M. SCHMOECKEL, J. RÜCKERT, R. 
ZIMMERMANN (hrsg.). Historisch-kritischer Kommentar zum BGB: Allgemeiner Teil §§ 1-240. 
Tübingen: Mohr Siebeck, 2003, p.696-7. 

901  Cf. R. JOHOW. Entwurf eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich: Sachenrecht. Berlin: 
Reichsdruckerei, 1880, 3v. In: W. SCHUBERT (hrsg). Die Vorlagen der Redaktoren für die erste 
Komission zur Ausarbeitung des Entwurfs eines Bürgerlichen Gesetzbuches: Sachenrecht. Berlin: 
Walter de Gruyter, 1982. 

902  O CC 1916 continha enunciado semelhante. A supressão desse enunciado no CC acentua a importância 
da dicotomia entre direitos reais e direitos obrigacionais na operação do direito positivo. 

903  Cf. R. JOHOW. Entwurf eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich: Sachenrecht. Berlin: 
Reichsdruckerei, 1880, 3v. In: W. SCHUBERT (hrsg). Die Vorlagen der Redaktoren für die erste 
Komission zur Ausarbeitung des Entwurfs eines Bürgerlichen Gesetzbuches: Sachenrecht. Berlin: 
Walter de Gruyter, 1982.   

904  R. LIEBS. Die unbeschränkbare Verfügungsbefugnis. In: Archiv für die civilistische Praxis 175, 1975, 
p.17. 
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(iii) no segundo anteprojeto do BGB – que veio, ao final, a ser aprovado – 

criticaram A. ACHILLES et alii o § 796, na medida em que “não apenas o poder de 

disposição sobre a propriedade ou sobre um outro direito sobre uma coisa deveria não 

poder ser, mediante negócio jurídico, suprimido ou restringido, mas também o poder de 

disposição sobre todo e qualquer direito transmissível”905. É por isso que o enunciado foi 

transferido para a parte geral, fazendo-se gerais aquelas proibições de celebração de 

contratos de disposição. Além de contar com uma redação muito mais abrangente, o agora 

renumerado e vigente § 137 reúne os anteprojetados §§ 295, 312 e 796 e remete as 

exceções para a parte especial: além da “lista” de direitos subjetivos reais limitados, o 

pactum de non cedendo em matéria de cessão de créditos (atual § 399 2) e de outros 

direitos subjetivos análogos aos créditos906 (atual § 413), se bem que, no pensamento da 

comissão, “se o credor se obrigar a não dispor sobre seu crédito perante terceiros, isso não 

afeta o adquirente, ainda que esse conheça a restrição ao poder de disposição”907; 

concepção essa que não vingou, muito embora o § 851 S. 2 do Código de Processo Civil 

alemão (ZPO) determine que a convenção entre credor e devedor a respeito da 

transmissibilidade do crédito não prejudica a execução908. Outras exceções são, ainda, 

estabelecidas pelo direito societário e pelo direito da propriedade imaterial. 

 

O princípio é, destarte, a proibição de regulações jurídico-negociais do poder 

de dispor, isto é, de contratos de disposição: “o princípio da irrestringibilidade do poder de 

disposição existe em todo sistema jurídico. Se o direito, pretensão, ação, ou exceção é 

suscetível de ser transferido, o poder de dispor é incólume à restrição pelos particulares. O 

que pode ocorrer é a limitação pela lei. Não importa se se trata de direito, pretensão, ação, 

ou exceção, pessoal [sic] ou real”909. É uma regra da parte geral do direito privado, que 

acentua a diferença entre contratos obrigacionais e contratos de disposição, visto que as 

                                                 
905  A. ACHILLES. Protokolle der Komission für die zweite Lesung des Entwurfs eines Bürgerlichen 

Gesetzbuchs: Sachenrecht. Berlin: Guttentag, 1899, p.256, v.3. 
906  R. LIEBS. Die unbeschränkbare Verfügungsbefugnis. In: Archiv für die civilistische Praxis 175, 1975, 

p.21. 
907  A. ACHILLES. Protokolle der Komission für die zweite Lesung des Entwurfs eines Bürgerlichen 

Gesetzbuchs: Sachenrecht. Berlin: Guttentag, 1899, p.257, v.3. 
908  R. LIEBS. Die unbeschränkbare Verfügungsbefugnis. In: Archiv für die civilistische Praxis 175, 1975, 

p.20-1; F. DORN. § 137. Rechtsgeschäftliches Verfügungsverbot. In: M. SCHMOECKEL, J. 
RÜCKERT, R. ZIMMERMANN (hrsg.). Historisch-kritischer Kommentar zum BGB: Allgemeiner Teil 
§§ 1-240. Tübingen: Mohr Siebeck, 2003, p.698. 

909  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.329, v.5 
(sem grifos no original). 
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estipulações do primeiro não são proibidas, ao passo em que as do segundo, sim910. As 

exceções a essas últimas proibições estão representadas em cada um dos tipos de contratos 

de disposição previstos na parte especial do CC e na legislação extravagante; em razão do 

princípio, não podem ser predispostos senão em numerus clausus. Daí vem a satisfação da 

separabilidade entre pessoa e direito subjetivo patrimonial: as qualidades e os interesses da 

primeira podem ser projetados no segundo apenas, em princípio, nos esquemas inter 

partes, quer dizer, quando não se regula o poder de dispor sobre o segundo; só 

excepcionalmente, isto é, consoante tipos vinculativos e fixos, em nome da satisfação da 

necessidade econômico-social de heteronomia privada, tal projeção é adversus omnes, quer 

dizer, decorre da regulação do poder de dispor sobre um direito subjetivo patrimonial. As 

figuras de direitos subjetivos reais, previstas no CC, são nada mais que alguns daqueles 

tipos, aplicáveis à transmissão constitutiva, de constituição de direitos subjetivos reais 

sobre direitos subjetivos sobre coisas e sobre direitos subjetivos sobre prestações. O 

pactum de non cedendo é outro desses tipos, é um contrato de disposição que constitui 

todos os efeitos de um direito subjetivo real, concernentes à transmissibilidade de um 

direito subjetivo patrimonial, e são esses os efeitos que fundamentam o regime de numerus 

clausus. Uma vez mais, trata-se de um regime jurídico da transmissão contratual; sobre a 

alteração da titularidade, sobre o acometimento do poder de adquirir, sobre a eficiência das 

execuções judiciais, sobre a uniformidade do status de atribuição. É nesse ponto que 

encerram as suas funções. 

 

Exatamente por isso, não é convincente C. BERGER. Para o autor, na 

perspectiva do regime das restrições negociais à disposição, a rígida separação entre “a 

propriedade, do direito das coisas, e o crédito, do direito das obrigações” reflete-se em uma 

oposição entre o § 137 e o § 399 S. 2 BGB e é conseqüência de uma diferenciada estrutura 

de tais direitos subjetivos911: “de um lado, há direitos subjetivos, os quais são constituídos 

monisticamente por meio de uma relação de atribuição do objeto ao sujeito – assim, a 

propriedade e os direitos de propriedade imaterial; de outro lado, os outros direitos 

subjetivos patrimoniais caracterizam-se por sua relatividade, porque eles se fundamentam 

em uma relação jurídica entre, no mínimo, duas pessoas, a qual remete ao princípio geral 

de não interferência – esses bi ou multipolares ‘direitos relacionais’ podem ser 

                                                 
910  J. VON STAUDINGER, J. KOHLER. J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit 

Einführungsgesetz und Nebengesetzen: Allgemeiner Teil §§ 134-163. Berlin: Sellier-de Gruyter, 2003, 
p.187, v.4. 

911  Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, p.3, 58. 
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fundamentados jurídico-negocialmente, e sua transmissão acomete necessariamente a 

esfera jurídica dos outros envolvidos, os quais, por meio disso, posicionam-se em uma 

relação jurídica com o adquirente. Tanto a possibilidade de fundamentação autônomo-

privada desses direitos subjetivos quanto a modificação da esfera dos envolvidos 

conseqüente à sua transmissão justificam a elaboração arbitrária de restrições à 

disposição”912. Assinala-se, destarte, que os direitos subjetivos obrigacionais têm algo a 

mais do que os direitos subjetivos reais913: além de sua interface com terceiros, os créditos 

incluem uma atividade de pessoa determinada. A possibilidade de assenhoreamento sobre 

tal atividade – tomada, assim, como objeto de direito subjetivo – não pode ser tão ampla 

quanto àquela do assenhoreamento sobre as coisas, visto que a liberdade e a personalidade 

do devedor entram em jogo914, de modo que “a intensidade do poder de assenhoreamento 

é, no esquema das obrigações, limitada em virtude da liberdade do devedor”915. As idéias 

ficam, destarte, completamente embaralhadas, porque não se dá a devida atenção ao 

fenômeno contratual. A diferença entre a estrutura dos direitos subjetivos obrigacionais e 

aquela dos direitos subjetivos reais não leva, com efeito, nem a uma oposição entre o 

princípio da irrestringibilidade do poder de dispor e a admissibilidade do pactum de non 

cedendo, nem a uma separação formal entre o direito das obrigações e o direito das coisas.  

 

Na verdade, a conseqüência da diversidade das estruturas dos direitos 

subjetivos patrimoniais, rectius, das relações jurídicas patrimoniais, são, em primeiro 

lugar, diferentes fatores de eficácia para os contratos de disposição, quando seu objeto 

consiste na regulação do poder de dispor sobre créditos – como direito subjetivo 

obrigacional objeto paradigmático da transmissão – ou sobre a propriedade – como direito 

subjetivo real objeto paradigmático da transmissão. Em todas as relações jurídicas 

patrimoniais, nas quais haja, desde o momento de sua constituição original, um sujeito 

determinado com o qual possa ser celebrado uma convenção restritiva do poder de dispor 

(“direitos ‘relacionais’ bi ou multipolares”) – assim, v. g., também as participações 

societárias916 –, o contrato de disposição dos direitos subjetivos patrimoniais carece, para 

sua eficácia simples ou relativa, de alguma participação, prévia ou não, desse mesmo 

                                                 
912  Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, p.3. 
913  V. § 3o, títs. 5 e 6, supra. 
914  F. C. VON SAVIGNY. System des heutigen römischen Rechts. Berlin: Veit, 1840, p.334, v.1. 
915  C. BERGER. Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, p. 58. 
916 Cf. H. WIEDEMANN. Die Übertragung und Vererbung von Mitgliedschaftsrechten bei 

Handelsgesellschaften. München: C. H. Beck, 1965, p.296; em sentido contrário, mas sem justificar, C. 
BERGER. Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, p.333. 
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sujeito determinado917-918. Assim, o credor não pode renunciar ao seu crédito, sem o 

assentimento do devedor (art. 385 CC); a cessão de crédito não opera efeitos em relação ao 

devedor, senão quando a esse último notificada (art. 290 CC). Nas demais relações 

jurídicas patrimoniais, porque não há esse sujeito determinado, a eficácia da transmissão 

dos direitos subjetivos patrimoniais não tem interesses juridicamente relevantes a afetar, 

razão pela qual não precisa e não pode sofrer participação de ninguém919. É só essa a 

conseqüência da diferença de estrutura das relações jurídicas patrimoniais: ela não 

fundamenta a possibilidade de restringir o poder de dispor de certas espécies de direitos 

subjetivos patrimoniais e a impossibilidade de restringir o poder de dispor de outras 

espécies desses mesmos direitos. O fundamento é a predisposição, na parte especial, de um 

tipo de contrato de disposição chamado convenção de incedibilidade, ou pactum de non 

cedendo, e a questão fica clara, se se lembra que o princípio da irrestringibilidade do poder 

de dispor é regra da parte geral, e também são exceções a ele o “catálogo” de direitos 

subjetivos reais, assim como as clausulações testamentárias. É nesse ponto que a 

consideração da liberdade e da personalidade do devedor, ou pessoa a ele assemelhada, 

exaure as suas funções: exige fatores adicionais para a eficácia do contrato de disposição 

de um direito subjetivo relativo920. 

 

Em segundo lugar, o significado da separação de duas partes do direito 

patrimonial privado não é o de definir uma zona em que o valor da personalidade de 

alguém seja irrelevante (“direito das coisas”) e outra zona, em que esse mesmo valor seja, 

ao contrário, relevante (“direito das obrigações”). Trata-se, na verdade, de delimitar um 

                                                 
917  Cf. C. BERGER. Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, 

p.332-5. 
918  A interpretação da expressão “outros direitos para os quais não haja modo especial de trasnferência”, do 

revogado art. 1.078 CC 1916, tinha de passar por tais considerações. 
919  Cf. C. BERGER. Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, 

p.332-5. 
920   “O figurante que cria o direito pode convencionar a incedibilidade” (F. C. PONTES DE MIRANDA. 

Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.329, v.5).  E ele pode convencionar contra si 
próprio, quer dizer, que ele, titular original, não pode ceder, ou não pode ceder mais, ou só que o 
cessionário não pode, por sua vez, ceder? Na verdade, essa convenção é possível, porque ela foi 
predisposta como um tipo de contrato de disposição. Não é porque o direito subjetivo é criado 
originalmente que ele pode ser incedível; é porque se predispôs legalmente um tipo de incedibilidade. A 
ratio não é determinada pelo fato criador do direito. 
No mesmo sentido, é incorreto dizer que o direito societário não adota um conceito abstrato de 
propriedade, ou melhor, de titularidade. O fato de cada sociedade poder estabelecer, nos respectivos 
contratos, o conceito de propriedade das ações que bem entender, prevendo restrições as mais diversas 
no exercício dos poderes de uso, fruição e de disposição (por exemplo, proibindo alienações ou 
gravações), não contradiz um núcleo legal despersonalizado, tratado necessariamente como 
“propriedade” (cf. art. 16, parág. único, Lei 6.404/76). 
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campo, no qual a qualidade pessoal de algum sujeito de direito é normalmente relevante, 

no esquema inter partes (contratos obrigacionais), e de um outro campo, no qual essa 

mesma qualidade é excepcionalmente relevante também em face de terceiros (contratos de 

disposição)921. O problema da separação dos planos no direito patrimonial privado são 

esses efeitos reais, que são os efeitos das restrições, em sentido técnico, ao poder de dispor 

sobre os direitos subjetivos patrimoniais, são os efeitos da alteração da titularidade desses 

mesmos direitos. O numerus clausus surge, assim, para afirmar a falta de assento da 

autonomia contratual na configuração desses efeitos, em respeito ao que está 

preestabelecido pelo princípio da separação, o qual define os contratos de disposição 

positivamente, e os contratos obrigacionais, residual e negativamente; assim, O. VON 

GIERKE: “a transmissão, porque nela não há obrigados, mas sim transmitentes, não 

deveria ser posta no direito das obrigações. Nenhuma obrigação nasce”922. 

 

Afirmar, por conseguinte, que “a restrição dos proprietários, no poder de dispor 

juridicamente sobre a propriedade, é, portanto, tanto menos objeto da autonomia contratual 

quanto a restrição da propriedade mesma”923 – como se houvesse algo como um numerus 

clausus dos contratos de alteração do conteúdo da propriedade, paralelo a um numerus 

clausus dos contratos de alteração da titularidade do poder de dispor sobre a propriedade – 

não faz o menor sentido: objeto do regime de numerus clausus é a eficácia real, que é 

eficácia da restrição do poder de dispor. O reconhecimento de uma liberdade de 

configuração do conteúdo dos créditos e afirmação de uma falta dessa mesma liberdade 

para com a propriedade924 ocorre, porque modificação no conteúdo da propriedade implica 

sempre restrição do poder de dispor sobre ela925, portanto sempre eficácia real, enquanto 

nos créditos, não necessariamente: a modificação no conteúdo desses últimos é geralmente 

determinada por negócios jurídicos de disposição que não restringem o poder de dispor; 

                                                 
921  “Quem tem direito cessível tem o poder de cedê-lo, não importa se real ou pessoal o direito”; “superou-

se a concepção romana, que ligava o crédito à pessoa, a concepção do ‘tipo imutável’ de obrigação. Ao 
credor nasce o poder de dispor. Precisou-se o que se ata à personalidade, porque dela depende ou é 
indispensável a ela, e o que dela não depende, nem lhe é indispensável. A pessoa, em sua posição de 
sujeito, passou, em muitos créditos e dívidas, a ser ‘fungível’” (F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado 
de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1958, p.268, v.23). 

922  Deutsches Privatrecht. München: Duncker und Humblot, 1917, p.186, v.3. 
923  R. JOHOW. Entwurf eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich: Sachenrecht. Berlin: 

Reichsdruckerei, 1880, 3 v. In: W. SCHUBERT (hrsg). Die Vorlagen der Redaktoren für die erste 
Komission zur Ausarbeitung des Entwurfs eines Bürgerlichen Gesetzbuches: Sachenrecht. Berlin: 
Walter de Gruyter, 1982, p.660-1, v.1. 

924  Cf. K. LARENZ, M. WOLF. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. 9. ed. München: C. H. Beck, 
2004, p.250-6, 259-62. 

925  Cf. F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.19-20, 
v.11. 
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simplesmente extinguem a posição jurídica subjetiva ativa, sem fragmentá-la, isto é, sem 

que o devedor ou qualquer outro sujeito de direito adquira parcela de poder sobre ela. 

Ponha-se, ao contrário, essa eficácia, virá o numerus clausus. Já a modificação no 

conteúdo da propriedade é determinada por negócios jurídicos de disposição que, 

invariavelmente, restringem o poder de dispor: alguém adquire alguma posição jurídica 

subjetiva ativa sobre a res – daí, também, sua configuração contratual. Nada obsta, 

contudo, que o proprietário obrigue-se a exercer de determinada maneira ou a não exercer, 

ou a não exercer de determinada maneira, seus poderes; faltará, todavia, eficácia real. Se 

nenhuma modificação de conteúdo do direito subjetivo com eficácia contra quem quer que 

seja é admitida926, e se, em determinados esquemas, só se altera o conteúdo provocando 

eficácia real (= restringindo o poder de dispor), nesses esquemas a alteração é proibida não 

pela sua natureza, mas pelas conseqüências necessárias da modificação de seu conteúdo. 

 

Em síntese, o sistema das relações jurídicas patrimoniais de F. C. VON 

SAVIGNY apresenta uma razão para diferenciar os direitos subjetivos reais e os direitos 

subjetivos obrigacionais, a qual se concentra no objeto de direito subjetivo; mas o que será 

objeto de cada um dos direitos é contingentemente manipulado em cada ordenamento 

jurídico. De maneira que são suscetíveis de se enquadrar em cada um dos esquemas não 

apenas todas as interações homem-coisa, mas até mesmo outros objetos, meramente ideais, 

como os próprios direitos subjetivos: não há nada de “unfreie Natur” no direito de crédito, 

e nem por isso ele deixa de ser objeto de usufruto, ou de penhor, e de posições jurídicas 

absolutas integrantes da titularidade927. Não há uma aderência necessária, mesmo no 

direito positivo, entre eficácia contratual real, ou direitos subjetivos reais – compreendidos 

como uma eficácia direta dos contratos – e direitos sobre coisas, em sentido mais ou menos 

amplo. Porque essa eficácia decorre sempre da disposição, que apanha os próprios direitos 

subjetivos, quaisquer que eles sejam, como objetos (de segunda ordem). 

Conseqüentemente, o desafio, para a segurança do tráfico jurídico, não é estremar o direito 

das coisas do direito das obrigações, ou os direitos subjetivos reais dos direitos subjetivos 

obrigacionais, e sim uma eficácia tipicamente associada aos (contratos de disposição 

constitutiva de) direitos subjetivos reais – eficácia real encerra-se na restrição ao poder de 

dispor, eis o hiato – das outras eficácias contratuais, nomeadamente a eficácia obrigacional. 

                                                 
926  K. LARENZ, M. WOLF. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. 9. ed. München: C. H. Beck, 2004, 

p.253, 270. 
927  V. § 3o, títs. 5 e 6, supra. 
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Esse desafio é desempenhado pelo princípio da separação, e os resultados obtidos, 

colocados em risco em razão do reconhecimento da autonomia do titular, são assegurados 

pelo regime de numerus clausus dos contratos de disposição. 

 

§ 8º  SÍNTESE E PROPOSIÇÃO 

 

Consoante a crítica aos fundamentos do numerus clausus dos direitos reais, 

desenvolvida nos parágrafos precedentes, é de se perfilar à conclusão de T. H. D. 

STRUYCKEN: “além das bem conhecidas razões gerais do direito codificado – tais como 

certeza do direito, previsibilidade e legitimidade democrática – a primazia do legislativo no 

desenvolvimento do direito das coisas é justificado pelo impacto dos direitos reais na 

sociedade”928. Esse impacto é, como assinalado, deflagrado fundamentalmente por três 

circunstâncias; em síntese: 

 

(A) o acometimento da capacidade jurídica do sujeito passivo universal, 

decorrente da constituição de direitos subjetivos reais. Os sujeitos de direito, pelo simples 

fato de serem sujeitos de direitos, não têm apenas um legítimo interesse em adquirir 

direitos subjetivos; os ordenamentos jurídicos conferem um direito subjetivo a se ter 

direitos subjetivos. Esse metadireito é, precisamente, o poder de adquirir, uma das 

manifestações essenciais da capacidade jurídica. Na medida em que se integra no mesmo 

esquema contratual mediante o qual se exerce o poder de dispor, modificações autônomo-

privadas precedentes desse último, das quais a constituição de direitos subjetivos reais é 

um exemplo representativo, implicam, necessariamente, modificações nesse mesmo poder 

de adquirir, sofridas por quem quer que seja; potencialmente, portanto, por todos os 

sujeitos de direito; 

 

(B) multiplicação de títulos de precedência e, correlatamente, de imunidades 

contra disposição de um mesmo direito subjetivo patrimonial. Nesse sentido, a constituição 

de direitos subjetivos reais define a titularidade dos direitos subjetivos patrimoniais, 

tornando complexo o status de atribuição desses últimos ao alterar os sujeitos, o objeto e o 

modo do tráfico, isto é, os fatores de disponibilidade e, por conseqüência, os fatores de 

adquiribilidade de um mesmo direito subjetivo patrimonial; 

                                                 
928  De Numerus Clausus in het Goederenrecht. Amsterdam: Kluwer, 2007, p.827. 
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(C) ineficiência do aparato judicial constritivo do patrimônio. Os direitos 

subjetivos reais significam ineficácias contra a disposição, quer dizer, gravam posições 

jurídicas subjetivas patrimoniais que se tornam relativamente indisponíveis. Consoante o 

princípio do paralelismo entre disponibilidade e constringibilidade, de iure condictio, a 

constituição de direitos subjetivos reais acarreta parcelas patrimoniais que são 

judicialmente inconstringíveis, legitimando a propositura de embargos de terceiro contra 

penhoras e “preferências” creditórias nos concursos. 

 

Nesses termos, a postulação fundamental de um regime de numerus clausus 

dos direitos reais é o de que a definição de quem pode atuar formalmente na circulação 

econômica e do que pode econômica e formalmente circular é de competência exclusiva do 

legislador, e não dos agentes privados; da lei, e não dos contratos de disposição de direitos 

subjetivos reais. É uma reserva de lei sobre a disciplina da titularidade (B) e, assim, uma 

garantia institucional dos princípios da capacidade jurídica (A) e da res in commercium 

(C). É o regime de numerus clausus, enfim, a expressão mais sofisticada de um equilíbrio 

formal do poder dos proprietários; pressupõe a crença de que nada pode legitimar a 

heterodeterminação, senão a lei. Relativize-se esse regime jurídico, e estarão abertas as 

portas para o exercício desequilibrado de um poder incrível, que é o dos proprietários. Por 

outro lado, o regime de numerus clausus dos direitos reais promove a autonomia nos 

contratos obrigacionais, visto que não prejudica os efeitos de estipulações autônomo-

privadas, meramente obrigacionais, referentes ao poder de dispor. Determina, nessa esteira, 

que se faça tábula rasa da situação do proprietário, pelo simples fato de ser proprietário, a 

fim de se formularem os juízos de existência, de validade e de eficácia dos contratos 

obrigacionais que adstringem esse último quanto ao exercício de suas posições jurídicas 

subjetivas reais. 

 

Traço comum das tradições de fundamentação do numerus clausus dos direitos 

reais é a percepção de que o poder de dispor é uma manifestação do poder do proprietário 

que deve ser regulada, deve ser alçada a uma categoria jurídica. O poder de dispor é um 

problema jurídico que está no centro dos sistemas de direito patrimonial privado de todos 

os ordenamentos jurídicos de sociedades capitalistas de mercado. Não seria exagero 

afirmar que não existe capitalismo de mercado sem poder de dispor: a propriedade não tem 

mais tanto valor pelo que ela representa de faculdades de uso e poderes de fruição; 
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fundamentais são as funções de garantia e estabilidade que ela exerce nas relações do 

tráfico929. 

 

Não é apenas à propriedade, entretanto, a que o poder de dispor está acoplado. 

Toda titularidade de direito subjetivo patrimonial deflagra-se pela permissão de dispor 

desse seu objeto. Muito provavelmente, as dificuldades apresentadas pela doutrina na 

percepção desse fenômeno residem em duas circunstâncias. Em primeiro lugar, a falta de 

uma sistematização da dualidade da regulação legal da autonomia contratual, a qual se 

manifesta em graus diferenciados nos contratos obrigacionais e nos contratos de 

disposição; em segundo lugar, a dificuldade de distinguir o objeto dos direitos subjetivos 

patrimoniais do objeto da disposição contratual. Esse último é, conforme já apontado, o 

próprio direito subjetivo patrimonial, o qual é tomado como objeto da propriedade em 

sentido amplíssimo, como objeto da titularidade e, nesse sentido, também como res. Isso 

não significa que a titularidade seja, nesses termos, uma posição jurídica subjetiva real, 

pelo menos não com o mesmo significado e a mesma disciplina predisposta para os direitos 

subjetivos reais. Não se trata de um “direito sobre direitos”, como o usufruto e o penhor.  

Identifica-se, contudo, por características tradicionalmente reconhecidas apenas a esses 

últimos, tais como a incolumidade erga omnes, manifestada principalmente pela imunidade 

contra disposição, e o poder de dispor. São essas características que enfeixam a chamada 

eficácia real, problema regulado pelo regime de numerus clausus. Põe-se, assim, o 

problema da autonomia privada em todos os contratos que apresentam essa eficácia, quer 

dizer, os contratos de disposição. 

 

Numerus clausus é, em outras palavras, assunto da parte geral do direito 

privado, tal como o toma o § 137 BGB, norma jurídica não escrita do direito positivo. 

Numerus clausus não é um dogma (só) do direito das coisas, em sentido estrito. A questão 

não é, entretanto, apenas conceitual e de lógica formal. Quanto mais se apresentam outras 

estratégias autônomo-privadas de assenhoreamento do mundo exterior, quanto mais o ativo 

patrimonial é formado por outras posições jurídicas subjetivas que não as reais, em sentido 

estrito, mais se manifesta a eficácia real em outros setores do ordenamento jurídico, mais 

se revelam fenômenos de heteronomia privada e riscos de engessamento dos sistemas de 

lege lata de satisfação dos credores em todo o direito patrimonial privado. O interesse pelo 

                                                 
929  Cf. H. RITTSTIEG. Zur Entwicklung des Grundeigentums. In: Juristenzeitung, 1983, p.161-3. 
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estudo do regime de numerus clausus não está tanto na sua relativamente recente formação 

histórica, no seu tratamento normalmente axiomático e no entrave que pode representar 

para a unificação do direito privado930; repousa, sobretudo, na circunstância de que os 

problemas, para cuja solução está funcionalmente orientado, deflagram-se em toda 

transmissão contratual de direitos subjetivos patrimoniais. Essa última impõe, com efeito, 

um mecanismo de regulação da permissão de dispor, a fim de se equilibrar as necessidades 

de estabilidade, perante terceiros-adquirentes, em determinadas relações jurídicas 

(promoção da disposição contratual constitutiva, ou fragmentação do poder de dispor) com 

a demanda pela segurança da aquisição (promoção da disposição contratual translativa, ou 

unidade do poder de dispor). 

 

Se há essa unidade no que concerne à permissão de dispor, as possibilidades de 

dispor variam, no entanto, conforme sejam os direitos subjetivos patrimoniais, tomados 

como objeto de direito de segunda ordem, mais ou menos separáveis, segundo a lei, das 

pessoas dos com ele envolvidos: “para que algo seja considerado propriedade, devemos 

não concebê-lo como um aspecto de nós mesmos ou das nossas contínuas relações com 

outros, para os quais a personalidade é relevante”931. O grau máximo de separação 

apresenta-se nos tipos de titularidade definidos no livro de direito das coisas do CC; 

seguem, em ordem decrescente: os tipos de titularidade definidos no livro de direito das 

obrigações do CC, onde se impõe a proteção dos interesses do devedor; os tipos de 

titularidade definidos pelo direito societário, onde se impõe a proteção dos interesses das 

sociedades, especialmente as sociedades de pessoas; por fim, os tipos de titularidade 

definidos pelo direito da propriedade autoral e pelo direito da propriedade industrial, onde 

se impõe a proteção e o estímulo da criatividade dos autores e dos inventores. Reconheça-

se, entretanto, uma partícula de patrimonialidade nesses direitos subjetivos e os interesses 

do tráfico exigirão um reequilíbrio dos interesses pessoais dos envolvidos com esses 

direitos subjetivos, especialmente de seus titulares. Não apenas exsurgem regras que 

limitam temporalmente a propriedade imaterial ou que atribuem com exclusividade certas 

posições jurídicas subjetivas obrigacionais aos sócios, mesmo nas sociedades de pessoas; o 

numerus clausus irá, igualmente, emergir, em maior ou menor grau. 

 

                                                 
930  Cf. B. AKKERMANS. The Principle of Numerus Clausus in European Property Law. Antwerpen: 

Intersentia, 2008, p.1-2, 15-7. 
931  J. E. PENNER. The Idea of Property in the Law. Oxford: Oxford University, 1997, p.126. 



Numerus clausus dos direitos reais e autonomia nos contratos de disposição 
 

 243 

Isso porque esse regime jurídico persegue não apenas o objetivo de manter a 

possibilidade de que quaisquer agentes privados possam dispor, mas serve, 

fundamentalmente, ao estatuto legal da disposição932 e, por isso, ao estatuto legal da 

aquisição. A competência para disciplinar as transmissões contratuais é exclusivamente do 

legislador; aos agentes privados, cabem apenas três decisões: (i) transmitir ou não 

transmitir, (ii) se transmitir, optar por algum dos tipos de contrato de disposição legalmente 

predisposto e (iii) manipular as regras dispositivas, se presentes e da maneira em que 

legalmente reguladas no tipo predisposto escolhido. Qualquer declaração jurídico-negocial 

que tenha por objeto o exercício do poder de dispor e que extravase essas fronteiras não 

ingressa no mundo jurídico como contrato de disposição; pode existir, valer e ser eficaz 

como contrato obrigacional. Assim, as cláusulas contratuais que proíbem a alienação ou 

que impõem “restrições”, quaisquer que sejam – como de forma, tempo, sujeito etc. – não 

afetam os interesses do adquirente da posição jurídica só pretensamente gravada. 

 

Em outras palavras mais enérgicas, se os efeitos dos contratos de disposição de 

direitos subjetivos reais são os mesmos dos contratos de disposição de créditos ou de 

quaisquer outros direitos subjetivos patrimoniais, e os fundamentos do regime de numerus 

clausus são mesmo para serem levados a sério, a disciplina dos contratos de disposição 

deve ser univocamente tratada, ao menos em determinado nível. A categoria jurídica que 

articula os problemas regulados pelo regime de numerus clausus não é, assim, aquela dos 

direitos subjetivos reais; é, na verdade, aquela dos contratos de disposição. 

                                                 
932  Cf. C. BERGER. Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, 

p.92-3. 
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CAPÍTULO III 

DOGMÁTICA DOS CONTRATOS DE DISPOSIÇÃO 

 

 

 

 

 

A idéia do contrato de disposição é vital. Trata-se da figura contratual que se 

apresenta com maior freqüência nas relações de intercâmbio de bens econômicos de que 

participa o homem comum. Nos exemplos escolares, de “compra e venda” de uma simples 

barra de chocolate, de cigarros ou de um ovo933, os contratantes jamais querem se obrigar, 

senão apenas alienar e adquirir. Contrato de compra e venda só há o da linguagem comum: 

tecnicamente, no direito positivo, “vender” é prometer alienar a propriedade sobre a coisa e 

prometer adquirir a propriedade sobre o preço, e “comprar”, prometer alienar a propriedade 

sobre o preço e prometer adquirir a propriedade sobre a coisa. É, em tudo, um “pré-

contrato”: pelo contrato de compra e venda, os contratantes se obrigam a celebrar dois 

contratos de disposição; é isso o que diz o art. 481 CC. De maneira que não há o menor 

sentido em identificar vínculos obrigacionais naquelas “trocas” do cotidiano, pois os 

contratantes não estão a buscar promessas e futuridade, e sim, instantaneamente, a 

propriedade sobre coisas cuja fungibilidade é estranha ao tipo normativo da compra e 

venda. Eles não compram, nem vendem, isto é, não se obrigam; alienam e adquirem, 

simplesmente, e é mesmo admirável como a diferença aparece na língua inglesa entre a 

Exchange (contrato de disposição) e os Executory Contracts (contratos obrigacionais)934. 

                                                 
933  Cf. D. H. MOLKENTELLER. Die These vom dinglichen Vertrag: Zur formalen Struktur der 

Eigentumsübertragung nach § 929 Satz 1 BGB. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1991, p.1-2. 
934  Cf. J. PENNER. The Idea of Property in the Law. Oxford: Oxford University, 1997, p.154-64; A. 

STADLER acrescenta a diferença entre os contracts ou agreements e a conveyance (Gestaltungsfreiheit 
und Verkehrsschutz durch Abstraktion: Eine rechtsvergleichende Studie zur abstrakten und kausalen 
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A despeito dessa vitalidade, é muito recente a elaboração do conceito de 

contrato de disposição, como categoria geral dos mais diversos tipos de disposição 

contratual presentes nos quadrantes do ordenamento jurídico935: inicia com a idéia de 

contrato de direito das coisas, ou contrato júri-real, de F. C. VON SAVIGNY936-937, ganha 

etiqueta em B. WINDSCHEID938, é amadurecida por L. ENNECCERUS e C H. 

NIPPERDEY939 e, fundamentalmente, por A. VON TUHR940, cuja influência na doutrina 

sobre a matéria de F. C. PONTES DE MIRANDA941 – que será, aqui, seguido de perto – é 

notável; está no veio de um esforço teórico, ainda não terminado, sobre a classificação dos 

negócios jurídicos pelo critério do respectivo objeto, a qual tem na obra de A. MANIGK 

sua maior expressão942. É daqui, aliás, que vem a inspiração de F. C. PONTES DE 

MIRANDA para a sua famosa classificação quintúplice da eficácia das ações de direito 

material943. 

 

Em atenção a essa relevância da noção de objeto do negócio jurídico para a 

definição do conceito de contrato de disposição, estipula-se uma distinção, inspirada em 

W. FLUME, entre conteúdo e objeto do negócio jurídico: se o primeiro consiste no 

estabelecimento de uma regra944, o segundo, nas conseqüências jurídicas da concretização 

do suporte fático dessa última em respeito a uma relação jurídica945 e, portanto, em uma 

                                                                                                                                                    
Gestaltung rechtsgeschäftlicher Zuwendungen anhand des deutschen, schweizerischen, 
österreichischen, französischen und US-amerikanischen Rechts. Tübingen: Mohr Siebeck, 1996, p.37). 

935  Como diz A. VON TUHR, demorou a se ter consciência de que, com a expressão “disposição”, criou-se 
um novo termo técnico, “que é suficiente para designar os negócios que afetam o ativo do patrimônio, 
em oposição aos que fundamentam obrigações” (Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen 
Rechts. Leipzig: Duncker & Humblot, 1957, p.256, n.125, v.2, t.1). 

936  System des heutigen römischen Rechts. Berlin: Veit, 1840, p.309, 312-3, v.3. 
937  Como observa W. FLUME, a circunstância de o legislador do BGB ter preferido a denominação 

“Einigung” em vez de “dinglicher Vertrag” deve-se, somente, ao cuidado de estabelecer dois campos 
bem determinados: os contratos de disposição e os contratos obrigacionais, os quais, apesar de serem 
contratos, não têm a mesma regulação, ao menos não inteiramente; “a ‘Einigung’ no sentido das 
prescrições do direito das coisas do BGB é nada mais que a regulação acordada sobre a constituição, a 
modificação, a transmissão e a extinção de direitos reais, e ela é, portanto, segundo a maioria das 
opiniões, acondicionada, com razão, sob o conceito de contrato” (Allgemeiner Teil des bürgerlichen 
Rechts: Das Rechtsgeschäft. 3. ed. Berlin: Springer, 1979, p.599-604). 

938  Lehrbuch des Pandektenrechts. 6. ed. Frankfurt am Main: Rütten und Loening, 1887, p.190-2, v.1. 
939  Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. 15. ed. Tübingen: J. C. B. Mohr, 1960, p.882, v.2. 
940  Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. Leipzig: Duncker & Humblot, 1910, p.238-41, 

v.2, t.1. 
941  Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954, p.14-67, 320-45, v.5. 
942  Das rechtswirksame Verhalten: Systematischer Aufbau und Behandlung der Rechtsakte des 

Bürgerlichen und Handelsrechts. Berlin: Walter de Gruyter, 1939, p.1-19. 
943  Para uma síntese, cf. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954, p.483-6, v.5. 
944  Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft. 3. ed. Berlin: Springer, 1979, p.79. 
945  Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft. 3. ed. Berlin: Springer, 1979, p.135. 
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certa eficácia estabelecida pela regra jurídico-negocial. Elemento do plano da existência, o 

objeto se mostra como uma referência das declarações jurídico-negociais aos efeitos que 

delas irradiar-se-ão; ou melhor: é uma previsão da eficácia jurídica dos fatos jurídicos que 

existem mediante a concretização dos suportes fáticos descritos pelas normas jurídicas 

postas pelo negócio jurídico946. O objeto dos negócios jurídicos é, nesses termos, um 

conector entre o plano da existência e o plano da eficácia desses mesmos negócios947. 

 

No terreno das relações jurídicas patrimoniais, há certamente uma tipologia já 

bastante assentada de duas dessas referências a eficácias948, quer dizer, de dois dos objetos 

negociais: o declaratório, como ocorre na transação (art. 843 CC), que é um tipo de 

contrato declaratório (Feststellungsgeschäft)949; e o constitutivo, ou eficácia de atribuição 

patrimonial (Vermögenszuwendung)950, a qual corresponde a um acréscimo ou imputação 

no ativo patrimonial, de um sujeito de direito, de uma posição jurídica subjetiva 

patrimonial originária (paradigma: obrigação) ou de uma posição jurídica subjetiva 

patrimonial (logicamente e não temporalmente) preexistente ou derivada (paradigma: 

transmissão, também chamada sucessão inter vivos). Da diferença entre atribuição 

patrimonial originária e atribuição patrimonial derivada emerge a dicotomia mais 

                                                 
946  Devem ser evitadas afirmações como “a divisão entre obrigações e disposições efetua-se consoante as 

eficácias dos negócios jurídicos” (D. MEDICUS. Allgemeiner Teil des BGB. 6. ed. Heidelberg: C. F. 
Müller, 1994, p.86). Eficácia do negócio jurídico é fenômeno contingente; tem de se buscar no plano da 
existência o elemento da diferenciação, o qual corresponde, conforme sustentato, ao objeto, que é a 
referência à eficácia jurídico-negocial. 

947  Considerar que o objeto (plano da existência) dos contratos comunica-se diretamente com os efeitos 
contratuais pressupõe que os planos da existência e da eficácia dos contratos não são tão herméticos 
quanto a teoria tricotômica parece propor. O descolamento radical entre os planos da existência e da 
eficácia dos contratos caracteriza os modelos dogmáticos que, imbuídos de um ranço intervencionista, 
buscam justificar efeitos contratuais diferentes do programa que os contratantes reciprocamente 
traçaram. A metódica contrária não significa desconsiderar o notável progresso científico que a teoria 
tricotômica trouxe para o pensamento jurídico. Postular uma relação dialógica entre os planos da 
existência e da eficácia dos contratos implica, em última instância, um alinhamento dos modelos 
dogmáticos com uma idéia geral do direito privado: a de que “a ordem mais adequada para as relações 
jurídicas dos indivíduos é aquela que eles mesmos estabelecem e, portanto, nesse sentido [o direito 
privado] confere ampla liberdade de autodeterminação (autonomia privada) aos interessados” (A. VON 
TUHR. Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. Leipzig: Duncker & Humblot, 1957, 
p.143, v.2, t.1). 

948  M. BERNARDES DE MELLO desconsidera outros objetos do negócio jurídico que não a atribuição 
patrimonial. Não é exato esse posicionamento, na medida em que há negócios jurídicos que não têm por 
objeto uma atribuição patrimonial, como, por exemplo, os contratos declaratórios (Teoria do fato 
jurídico - plano da existência. 12a ed., São Paulo, Saraiva, 2003, p.143, n.154). 

949  Cf. A. VON TUHR. Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. Leipzig: Duncker & 
Humblot, 1957, p.247, 264, v.2, t.2: “em oposição às atribuições patrimoniais, que visam a um 
deslocamento da posição jurídica, há negócios jurídicos mediante os quais a situação jurídica 
preexistente é diagnosticada e, assim, protegida de dúvida e obscuridade”. 

950  Cf. A. VON TUHR. Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. Leipzig: Duncker & 
Humblot, 1957, p.49-62, v.2, t.2; L. ENNECCERUS, H. C. NIPPERDEY. Allgemeiner Teil des 
bürgerlichen Rechts. 15. ed. Tübingen: J. C. B. Mohr, 1960, p.913, v.2. 
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importante dos institutos de direito privado: respectivamente, contrato obrigacional e 

contrato de disposição951. 

 

Conforme F. SANTORO-PASSARELLI, “enquanto todos os negócios 

obrigacionais são negócios de atribuição, nem todos os negócios de atribuição são 

dispositivos e nem todos os negócios de disposição são atributivos”952. Claro, porque há 

negócios de disposição que não são atributivos, como “na disposição abdicativa ou 

renúncia”; e há negócios de atribuição que não são obrigacionais, e sim dispositivos, como 

ocorre quando “à disposição corresponde a uma atribuição para outro sujeito”. Nesse 

último caso, chamam-se “negócios de disposição atributivos”, que são ou unilaterais, como 

“os negócios de transmissão em sentido estrito, ou mortis causa, nos quais a disposição é, 

sobretudo, determinante da atribuição” (v. g., testamento)953, ou bilaterais, como “os 

negócios inter vivos de alienação, nos quais a disposição é determinada pela atribuição de 

um direito a um outro sujeito” (v. g., acordo de transmissão da propriedade, cessão de 

crédito etc.)954-955. Assunto deste capítulo é, nesses termos, os negócios jurídicos de 

disposição atributivos e bilaterais, isto é, as disposições contratuais, chamadas, desde o 

início deste trabalho, contratos de disposição. 

 

A dogmática desses últimos perpassa, por conseguinte, as definições e as 

conexões lógicas dos conceitos de atribuição patrimonial e de aquisição derivada de 

direitos subjetivos patrimoniais, até chegar à categoria do poder de dispor, determinante da 

titularidade: será visto, a seu tempo, que toda regulação autônomo-privada do poder de 

dispor, ou da titularidade, implica atribuição patrimonial derivada de direito subjetivo 

patrimonial, e toda atribuição patrimonial derivada de direito subjetivo patrimonial 

                                                 
951  “A diferença entre disposição e obrigação é fundamental para o sistema do nosso direito privado” (A. 

VON TUHR. Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. Leipzig: Duncker & Humblot, 
1957, p.250, v.2, t.1). 

952  Dottrine generali del diritto civile. 9. ed. Napoli: Jovene, 1966, p.220. 
953  Acrescenta A. VON TUHR que diversos outros tipos de negócios jurídicos de disposição unilaterais, 

inter vivos, podem caracterizar atribuições patrimoniais, tais como a renúncia a favor de alguém, ou a 
renúncia de direito constituído, que implica atribuição patrimonial ao titular do direito constituinte, ou a 
remissão do devedor etc. (Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. Leipzig: Duncker & 
Humblot, 1957, p.50, v.2, t.2). 

954  Dottrine generali del diritto civile. 9. ed. Napoli: Jovene, 1966, p.220. 
955  Há, outrossim, negócios jurídicos de disposição que são extrapatrimoniais (cf. V. ROPPO. Il contratto. 

Milano: Giuffrè, 2001, p.7). Os negócios jurídicos de disposição de direitos da personalidade sobre o 
próprio corpo são, em princípio, permitidos – leia-se o art. 13 CC –, mas só excepcionalmente são 
atributivos (art. 11 CC), como ocorre na “doação” de órgãos e tecidos humanos (Lei 9.434/97). Os 
demais negócios jurídicos de disposição extrapatrimoniais são, geralmente, proibidos (art. 11 CC). Este 
trabalho não dá nenhuma atenção a esses negócios. 
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pressupõe regulação autônomo-privada do poder de dispor, ou da titularidade. O fenômeno 

jurídico da transmissão contratual de direitos subjetivos privados se explica nesses termos. 

De maneira que os contratos de disposição são, fundamentalmente, regulações autônomo-

privadas do poder de dispor, e do impacto social dessas últimas extrai-se, como já 

sustentado, seu regime de numerus clausus. 

 

Pela força desse regime, o conceito de contrato de disposição não presta à 

regulação de contratos de disposição atípicos, uma vez que são inexistentes em razão do 

numerus clausus. Tem, destarte, um propósito menos pretensioso do que o conceito de 

contrato, ou mesmo o conceito de contrato obrigacional956: basta-se no traçado de uma 

disciplina comum a todos os tipos de disposição contratual predispostos no direito positivo, 

separando-os dos contratos obrigacionais. Com base em A. VON TUHR, pode-se afirmar 

que contrato de disposição é uma expressão que tem somente uma função técnica: trata-se 

de uma regula iuris, que sintetiza os efeitos contratuais sobre as posições jurídicas 

subjetivas patrimoniais, e não sobre o exercício dessas mesmas posições; sob tal rubrica 

decantam-se, nomeadamente, a alienação e a gravação de uma posição jurídica subjetiva 

patrimonial957. Em palavras mais enérgicas, não existe um tipo de contrato de disposição 

(“em gênero”); existem os tipos de cada uma das disposições contratuais concretamente 

predispostas no ordenamento jurídico, os quais remetem a uma mesma “gramática”. 

 

Essa “gramática”, ao contrário do que pode sugerir, não tem uma perspectiva 

apenas negativa, de conformação e limitação da autonomia contratual; autoriza, de outra 

sorte, o exercício de poderes indispensáveis para a segurança jurídica da circulação 

econômica, satisfazendo a necessidade econômico-social de heteronomia privada. A 

importância de identificá-la e apurá-la assenta-se não apenas na escassez de estudos sobre a 

matéria, mas sobretudo na circunstância de muitos dos tipos de disposição contratual, 

legalmente predispostos, não estarem expressamente acompanhados dessa mesma 

disciplina. Suas funções sobre o tráfico jurídico, no que respeita aos cuidados para com a 

heteronomia privada, seja para fixá-la em limites precisos, seja para reconhecê-la em 

extensões demandadas pela vida econômico-social, fazem indispensável essa identificação. 

 

                                                 
956  Cf. I. BIROCCHI. Saggi sulla formazione storica della categoria generale del contrato. Cagliari: Cuec, 

1988, p.9-29; F. MESSINEO. Il contratto in genere. Milano: Giuffrè, 1968, p.5-6, v.1. 
957  A. VON TUHR. Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. Leipzig: Duncker & Humblot, 

1957, p.54, 238, v.2, t.1. 
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§ 9º  ELABORAÇÃO JURÍDICA DA DISPOSIÇÃO CONTRATUAL 

 

“Adquirir direito é tornar-se seu titular”958. As aquisições de direitos subjetivos 

patrimoniais são acréscimos de posições jurídicas subjetivas patrimoniais na esfera jurídica 

dos sujeitos de direito, precisamente no setor patrimonial dessa esfera, isto é, o patrimônio 

dos sujeitos de direito; e, mais precisamente, ainda, no ativo patrimonial959. No 

patrimônio, compreendido como o ativo patrimonial, nunca ingressam os bens 

econômicos, mas sim as posições jurídicas subjetivas patrimoniais ativas, isto é, as 

posições jurídicas subjetivas ativas que têm como objeto (de primeira ordem) os bens 

econômicos (prestações e coisas)960: “À pessoa corresponde algo como sombra sobre os 

bens da vida, ainda que nada cubra essa sombra: é a sua esfera jurídica, como continente, 

na qual se hão de alojar os bens e talvez ainda não se aloje nenhum bem, exceto o que é 

ligado à personalidade mesma e não entra na definição de patrimônio. Patrimônio é o que 

seria essa sombra, menos o que não é patrimonial (vida, saúde, liberdade etc.) (...). No 

patrimônio apenas entram os direitos patrimoniais, embora não só os direitos patrimoniais 

apreciáveis em dinheiro. Nele, só há direitos”961. Nessa concepção de patrimônio como 

ativo patrimonial, listam-se as aquisições, ou as titularidades, de direitos subjetivos 

patrimoniais. 

 

Tais acréscimos no ativo patrimonial dos sujeitos de direito – ou aquisições 

patrimoniais, ou o tornar-se titular de direitos subjetivos patrimoniais – são chamadas 

transposições ou deslocamentos patrimoniais (Vermögensverschiebungen)962, porque, no 

tráfico jurídico, a normalidade dessas situações conecta-se ao correlato agravamento do 

ativo patrimonial (perda de posição jurídica subjetiva patrimonial ativa) ou do passivo 

patrimonial (“aquisição” de posição jurídica subjetiva patrimonial passiva) de um sujeito 

                                                 
958  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.16, v.5; 

“Quando dizemos que alguém adquiriu um direito, aludimos a certa ligação do direito a esse alguém 
(...). Se dizemos que alguém o perdeu, referimo-nos à cessação dessa ligação” (id., p.314-5). 

959  C. A. MOTA PINTO. Teoria geral do direito civil. 3. ed. Coimbra: Coimbra, 1999, p.342-5. 
960  Como diz R. VON JHERING, a circunstância de, no ordenamento jurídico, a transferência dos bens 

econômicos ocorrer por meio da transmissão de um direito subjetivo sobre o bem não é, de nenhum 
modo, natural ou evidente; trata-se, antes, de uma radical abstração (Geist des römischen Rechts auf den 
verschiedenen Stufen seiner Entwicklung. 7. ed. Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1923, p.435-6, v.2, t.2). 

961  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsói, 1970, p.368-
9, v.5. 

962  Cf. A. STADLER. Gestaltungsfreiheit und Verkehrsschutz durch Abstraktion: Eine rechtsvergleichende 
Studie zur abstrakten und kausalen Gestaltung rechtsgeschäftlicher Zuwendungen anhand des 
deutschen, schweizerischen, österreichischen, französischen und US-amerikanischen Rechts. Tübingen: 
Mohr Siebeck, 1996, p.7. 
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de direito outro daquele que é patrimonialmente beneficiado963. Quando aqueles 

acréscimos patrimoniais são intitulados por negócios jurídicos, eles são chamados 

atribuições patrimoniais (Vermögenszuwendungen)964; negócio jurídico de atribuição 

patrimonial é, destarte, aquele mediante o qual uma pessoa confere a outra um acréscimo 

ou um benefício patrimonial965. Tem-se, então, de distinguir: se a atribuição em favor de 

um sujeito de direito (credor) corresponde a um aumento do passivo patrimonial de um 

outro sujeito (devedor), o negócio jurídico é obrigacional; se a atribuição em favor de um 

sujeito de direito (adquirente, em sentido estrito) corresponde a uma diminuição do ativo 

patrimonial de um outro sujeito (alienante, em sentido amplo, ou disponente), o negócio 

jurídico é de disposição966. 

 

Todos os negócios jurídicos de atribuição patrimonial inter vivos são, por 

princípio, contratos967: ninguém pode experimentar atribuições e principalmente 

agravamentos patrimoniais decorrentes de negócios jurídicos, se desses últimos não tiver 

tomado parte (res inter alios acta alteri non noceti)968. Contratos obrigacionais são, assim, 

atribuições patrimoniais correlatas a aumentos do passivo patrimonial, isto é, a obrigações; 

contratos de disposição, atribuições patrimoniais correlatas a diminuições do ativo 

patrimonial, isto é, a transmissões, que são espécies das disposições. As atribuições 

patrimoniais chamam-se, no primeiro caso, créditos, ou aquisições contratuais originárias; 

no segundo, sucessões (inter vivos), ou aquisições contratuais derivadas, ou, ainda, 

                                                 
963  “Os negócios jurídicos servem à intitulação de transposições entre duas massas patrimoniais” (A. VON 

TUHR. Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. Leipzig: Duncker & Humblot, 1957, 
p.49, v.2, t.2). 

964  A. VON TUHR. Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. Leipzig: Duncker & Humblot, 
1957, p.49, v.2, t.2; R. KRAWIELICKI. Grundlagen des Bereicherungsanspruchs. Aalen: Scientia, 
1964, p.8; G. KEGEL. Verpflichtung und Verfügung. In: W. FLUME et alii (hrsg.) Festschrift für F. A. 
Mann zum 70. Geburtstag. München: C. H. Beck, 1977, p.59; W. ROTHER. Die Erfüllung durch 
abstraktes Rechtsgeschäft. In: Archiv für die civilistische Praxis 169, 1969, p.6. 

965  A. VON TUHR. Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. Leipzig: Duncker und 
Humblot, 1957, p.49, v.2, t.2. 

966  A. VON TUHR. Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. Leipzig: Duncker & Humblot, 
1957, p. 250, v.2, t.1. 
É, porém, de se pôr em dúvida a exaustão dessa clássica exposição de A. VON TUHR. Não haveria 
atribuição patrimonial pela correlata diminuição do passivo patrimonial? A remissão de dívida, por 
exemplo, não implica nenhum acréscimo no ativo patrimonial do devedor remitido, quer dizer, o 
devedor remitido não adquire nada; contudo o caráter de disposição desse negócio jurídico, deflagrado 
pela diminuição do ativo patrimonial do credor remitente, é inquestionável. 

967  Cf. K. LARENZ, M. WOLF. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. 9. ed. München: C. H. Beck, 
2004, p.411; F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, 
p.322, v.5 

968  Cf. W. FLUME. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft. 3. ed. Berlin: Springer, 
1979, p.144; K. LARENZ, M. WOLF. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. 9. ed. München: C. H. 
Beck, 2004, p.404-5, 550-1. 
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aquisições em sentido estrito. As denominações dos contratos de atribuição patrimonial 

aludem, destarte, somente ao agravamento patrimonial de um dos contratantes, deixando 

de se referir à correlata atribuição patrimonial que beneficia o outro contratante. 

 

A razão dessa nomenclatura está na exigência, pelo ordenamento jurídico, de 

uma justificativa para a atribuição patrimonial: porque essa última pressupõe, 

normalmente, um correlato agravamento patrimonial, chama-se toda a atenção para esse 

último fenômeno. É que o agravamento patrimonial não concerne, econômica e 

socialmente, apenas a quem o experimenta, na medida em que, na ordem jurídica da 

circulação econômica, todos os sujeitos de direito são captados, indiscriminadamente, 

como potenciais credores e sucessores uns dos outros. Os primeiros submetem-se à regra 

da irrelevância da precedência ou ausência de prioridade: os contratos obrigacionais não 

implicam uma restrição ao poder de se obrigar, e nem de nenhum outro poder sobre o 

patrimônio do devedor, de maneira que o mesmo devedor pode contrair sempre novas 

obrigações, ainda que de igual conteúdo, e todas elas terão o mesmo grau, 

independentemente do momento em que foram constituídas969. No direito positivo, o 

agente privado, proprietário ou não, pode vender (= prometer alienar) um determinado 

direito subjetivo patrimonial quantas vezes quiser para diferentes compradores, e, ainda 

que, em razão da possível tipicidade penal (art. 171, II, Código Penal), a prática desses 

contratos seja legalmente proibida, esses mesmos contratos não são nulos (interpretação a 

contrario sensu, art. 166, VII, segunda parte, CC), visto que a sanção definida pelo 

ordenamento jurídico é a indenizabilidade pela impossibilidade da prestação, com culpa do 

devedor (a fortiori, art. 399 CC). Já os sucessores submetem-se à regra da supremacia da 

precedência ou prioridade: os contratos de disposição implicam uma restrição ao poder de 

dispor, de modo que os direitos subjetivos patrimoniais a que se referem são realmente 

modificados, e todos os contratos de disposição posteriores encontram um impedimento 

nos contratos de disposição anteriores concernentes ao mesmo direito (prior in tempore 

potior iure)970-971. 

                                                 
969  A. VON TUHR. Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. Leipzig: Duncker & Humblot, 

1957, p.250-1, v.2, t.1. 
970  A. VON TUHR. Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. Leipzig: Duncker & Humblot, 

1957, p.250-1, v.2, t.1. 
971  “Pode-se vender a coisa alheia, e a venda só é ineficaz para o dono dela (sic), que também pode vendê-

la e aliená-la (ato dispositivo); e por que se pode vender, duas ou mais vezes, a mesma coisa, sem que 
haja nulidade, embora só se possa transferir da coisa uma vez. Aí está o sentido estrito e rigoroso de 
disposição” (F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, 
p.321-2, v.5). 
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Se, em vez de o conflito ocorrer não no interior de uma mesma classe, mas 

entre sujeitos de direito pertencentes a classes diversas, o sucessor – assim como, se de 

maior grau, precede todos os outros sucessores – prefere a quaisquer credores; mas o 

credor que obteve em primeiro lugar a penhora prefere a todos os demais, inclusive aos 

sucessores posteriores ao ato judicial constritivo do patrimônio972: “não seja 

voluntariamente cumprida a obrigação, segue a execução forçada por responsabilidade 

patrimonial, quer dizer, pela intervenção do credor no ativo patrimonial do devedor. Só por 

meio da conseqüente responsabilidade, a obrigação afeta o ativo patrimonial do devedor. 

Portanto, se um pedaço do patrimônio submete-se ao direito de uma outra pessoa, não é a 

capacidade de se obrigar do titular do patrimônio, mas sim a responsabilidade desse pedaço 

de seu patrimônio que é excluída de tais obrigações; quer dizer, a responsabilidade do 

devedor é limitada ao restante de seu patrimônio (...). Dessa correlação entre a obrigação e 

a diminuição do ativo a ela conseqüente, em razão do cumprimento ou da execução 

forçada, segue que, em tais casos, as restrições ao poder de dispor são estendidas às 

obrigações de correspondentes conteúdos”973. 

 

Como se percebe, em virtude da dimensão social de qualquer agravamento 

patrimonial, a importância da justificativa da correlata atribuição é, nesses termos, 

inquestionável; repousa na disciplina da causa. Causa é a justificativa, é o fundamento da 

atribuição patrimonial974. O que justifica a pretensão do comprador ao recebimento da 

                                                 
972  Em razão da disciplina da fraude contra execução, o simples ajuizamento de demanda, ainda que no 

processo de conhecimento, acarretará a mesma eficácia (art. 593 CPC). 
973  A. VON TUHR. Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. Leipzig: Duncker & Humblot, 

1957, p.252-3, v.2, t.1. 
974  Conforme C. M. BIANCA (Diritto civile: Il contratto. 2. ed. Milano: Giuffrè, 2000, p.455, v.3), 

predomina, no direito italiano, uma noção de causa do contrato que pode ser chamada unitária, na 
medida em que compreende como categoria única tanto a causa do contrato quanto a causa da atribuição 
patrimonial. Nesse sentido, se o contrato exerce uma função econômica que promove “interesses 
merecedores de tutela”, ele se justifica, seu amparo pelo ordenamento jurídico é relevante, o ato de 
autonomia privada pode, enfim, ser reconhecido e, mais do que isso: por conseqüência, as atribuições 
patrimoniais, que pressupõem agravamentos patrimoniais no sujeito que as realiza, estão imediatamente 
também justificadas. Aqui, a causa da atribuição patrimonial é a causa do contrato. 

 F. C. PONTES DE MIRANDA (Tratado de direito privado. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970, p.78-
123, v.3) – para quem, diferentemente, a causa do contrato é a causa da atribuição patrimonial – 
também adota uma noção unitária de causa, mas está no extremo oposto da concepção anterior: “A 
causa é a função, que o sistema jurídico reconhece a determinado tipo de ato jurídico, função que o situa 
no mundo jurídico, traçando-lhe e precisando-lhe a eficácia. A causa fixa, na vida jurídica, o ato. (...). 
De certo modo, sintetiza os efeitos essenciais do ato jurídico, porque os prefigura, os esquematiza, os 
debuxa em traços gerais, típicos. A causa refere-se à atribuição. Tantos tipos de atribuição, tantas as 
causas. (...). A causa só diz respeito à atribuição, e a atribuição é a mesma, na compra-e-venda, na 
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coisa – rectius, a pretensão à aquisição da propriedade sobre a coisa – é a pretensão do 

vendedor ao recebimento do preço – rectius, a pretensão à aquisição da propriedade sobre 

o preço: a causa do contrato de compra e venda é credendi. O que justifica a aquisição da 

propriedade pelo sucessor é a obrigação de alienar a propriedade por parte do vendedor-

alienante: a causa do acordo de transmissão da propriedade é solvendi, e, no Brasil, ela não 

é abstrata (arts. 1.247, parágrafo único, e 1.268, § 2º, CC)975-976-977. Com efeito, o sistema 

do direito patrimonial privado brasileiro é, fundamentalmente, causalista978-979, muito 

                                                                                                                                                    
troca, na locação e na transação. (...). Pense-se no que é atribuição, – no que é comum à operação de 
transferir, pessoal ou realmente, de um patrimônio a outro” (id., p.78-9, sem grifos no original). 

 Com maior razão, T. ASCARELLI rompe com uma noção unitária de causa: “O problema da causa do 
negócio deve, a meu ver, ser mantido distinto daquele da causa das atribuições patrimoniais, apesar da 
conexão” (Teoria geral dos títulos de crédito. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1969, p.67). Para ele, dessarte, 
coexistem causa do contrato e causa da atribuição, as quais não se confundem: a causa do contrato, ou 
do negócio, é sua função econômica, sua finalidade prática, que constitui a razão do reconhecimento e 
da tutela que o ordenamento jurídico dispensa ao ato; a causa da atribuição é uma razão objetiva lícita 
que justifica a aquisição de um crédito ou a aquisição, constitutiva ou translativa, de um direito 
subjetivo real. Em suma, a causa do contrato serve à organização interna e externa das finalidades 
comuns buscadas pelos contratantes, ao passo em que a causa da atribuição patrimonial serve à proteção 
daquele cujo patrimônio é agravado por uma atribuição patrimonial e especialmente à tutela dos 
interesses de seus respectivos credores, ainda que meramente potenciais. 

975  “Se, como equivalência do que se decresce ao seu patrimônio, o outorgante há de obter do outorgado 
direito, pretensão, ação, ou exceção, ou outro bem da vida, a causa diz-se causa credendi”; “a causa 
donandi supõe que nem se crie crédito a favor de alguém, nem se solva dívida. Só um dá, sem outra 
causa que a de inserir bem da vida no patrimônio de outrem. A unilateralidade do sacrifício, através do 
tempo, faz ressaltar que só se quis o enriquecimento de outrem, o que permite (...) que se defina de 
modo negativo a causa donandi”; “a causa solvendi supõe dever ou obrigação do próprio agente, ou de 
terceiro, que aquele adimpla” (F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de 
Janeiro: Borsoi, 1954, p.82, 83, 85, v.3). 

976  A noção de causa difere da noção de título, na medida em que a primeira consiste na justificativa da 
atribuição patrimonial, isto é, do acréscimo patrimonial ou da aquisição patrimonial conferidos 
mediante negócio jurídico, enquanto título é o fundamento do mero exercício, de fato ou de direito, 
efetivo ou não, de uma posição jurídica subjetiva. A tradição (não translativa) da posse da coisa ao 
locatário não é, per se, atribuição patrimonial, pois posse é mero fato e não implica, por isso, acréscimo 
patrimonial: o que se atribui ao locatário, patrimonial e juridicamente, é a pretensão ao uso e ao gozo 
pacíficos da coisa (causa credendi) e a imunidade, inter partes, contra pretensões sobre a coisa, por 
parte do locador, de conteúdo idêntico ao do contrato de locação (causa solvendi). O fundamento, ou 
título, da posse (= exercício de fato de poderes inerentes  a propriedade) do locatário é o contrato de 
locação. 

977  A consideração ou a abstração da causa da atribuição patrimonial é uma decisão política sobre a 
prevalência dos interesses econômico-sociais ou do atual proprietário (em sentido amplíssimo = titular) 
ou do futuro proprietário, isto é, do terceiro-adquirente, mas que acompanha, invariavelmente, outras 
regras de ajustamento para esse conflito de interesses (cf. Cf. S. VAN ERP. Comparative Property Law. 
In: M. REIMANN, R. ZIMMERMANN. The Oxford Handbook of Comparative Law. Oxford: Oxford 
University, 2006, p.1060-1). Nesse sentido, os sistemas causalistas tutelam principalmente o atual 
titular, todavia apresentam regras especiais para a proteção dos terceiros-adquirentes de boa-fé, como, 
por exemplo, prazos menores de usucapião (art. 1.242, parágrafo único, CC); já os sistemas 
abstrativistas tutelam principalmente os terceiros-adquirentes, contudo elaboram, ao longo do tempo, 
doutrinas que compensam a exposição do atual titular, tais como a da Fehleridentität (cf. D. MEDICUS. 
Allgemeiner Teil des BGB: Ein Lehrbuch. 6. ed. Heidelberg: C. F. Müller, 1994, p.93-5). 

978  C. COUTO E SILVA. A obrigação como processo. São Paulo: Bushatsky, 1976, p.43-69. 
979  Exceções importantes são os títulos cambiais (letra de câmbio e nota promissória). 
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embora tenha F. C. PONTES DE MIRANDA sempre sustentado o contrário980. A 

experiência jurídica brasileira assentou o causalismo dos contratos de disposição981, e isso 

é aplicável, inclusive, para a cessão de crédito982. Nesse sentido, inexistências, invalidades 

e ineficácias dos contratos obrigacionais – que são, geralmente, “uma etapa anterior da 

disposição”983 – contaminam os contratos de disposição984; e a atribuição patrimonial, 

causada por esses últimos, tem de ser justificada985. 

 

Como já observado, essa circunstância não ofusca a separação, teórica e 

prática, entre contratos obrigacionais e contratos de disposição986. Compra e venda pode 

haver do usufruto, em vez da propriedade, e acordo de transmissão da propriedade há, 

invariavelmente, no contrato societário: o que determina a transmissão, translativa ou 

constitutiva, dos direitos subjetivos patrimoniais é sempre o contrato de disposição987. O 

objeto dos contratos obrigacionais é completamente estranho a essa eficácia: consiste no 

vínculo obrigacional (relação jurídica básica) e na potencial irradiação da “obrigação”, isto 

é, da relação jurídica patrimonial cujo objeto são prestações do devedor, quer dizer, 

comportamentos orientados ao cumprimento de uma obrigação (em sentido estritíssimo = 

dever prestacional)988. Não há transmissão; pode-se prometer transmitir (geralmente, 

                                                 
980  Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1953, p.158, v.3. O autor sempre ressalvou, 

contudo, a transmissão de bens móveis. 
981  O princípio da abstração determina, ao contrário, que “o negócio obrigacional causal e o negócio 

abstrato devam ser separados não apenas idealmente, mas também em sua regulação jurídica, 
especialmente no que concerne ao seus pressupostos de eficácia (...). A eficácia do negócio abstrato e a 
eficácia do negócio causal devem ser apreciadas independentemente, e a ineficácia de um não atinge a 
eficácia do outro (...). Da abstratividade resulta que o negócio abstrato é eficaz mesmo sem causa. Por 
seu turno, o negócio obrigacional causal é ineficaz sem o acordo sobre a causa, porque a causa é 
elemento essencial de seu conteúdo (...). O princípio da abstração com a separação dos negócios causais 
e abstratos é uma peculiaridade do BGB” (K. LARENZ, M. WOLF. Allgemeiner Teil des bürgerlichen 
Rechts. 9. ed. München: C. H. Beck, 2004, p.421-2). 

982  Em sentido contrário, F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: 
Borsoi, 1958, p.270, 362, v.23. 

983  A. VON TUHR. Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. Leipzig: Duncker & Humblot, 
1957, p.252, v.2, t.1. 

984  No direito alemão, desde a crítica de F. BEYERLE (Der dingliche Vertrag. In: Festschrift für Gustav 
Boehmer. Bonn: Ludwig Röhrscheid, 1954, p.164-76), há diversos doutrinadores e jurisprudência que 
sustentam a mesma solução, questionando o abstrativismo. 

985  Cf. G. KEGEL. Verpflichtung und Verfügung. In: W. FLUME et alii (hrsg.) Festschrift für F. A. Mann 
zum 70. Geburtstag. München: C. H. Beck, 1977, p.57-71. 

986  Cf. A. STADLER. Gestaltungsfreiheit und Verkehrsschutz durch Abstraktion: Eine rechtsvergleichende 
Studie zur abstrakten und kausalen Gestaltung rechtsgeschäftlicher Zuwendungen anhand des 
deutschen, schweizerischen, österreichischen, französischen und US-amerikanischen Rechts. Tübingen: 
Mohr Siebeck, 1996, p.7. 

987  Cf. F. BEYERLE. Der dingliche Vertrag. In: Festschrift für Gustav Boehmer. Bonn: Ludwig 
Röhrscheid, 1954, p.167. 

988  Cf. G. TARELLO. Appunti su ‘obbligo’. In: Rivista trimestrale di diritto e procedura civile 1, 1966, 
p.217-63. 
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obrigação de dar), todavia, por meio de tal promessa, não é modificado o preexistente 

status de atribuição dos direitos subjetivos (objetos mediatos) referidos pela prestação989. 

Ademais, a dicotomia se manifesta, acima de tudo, na diversidade das modalidades de 

atribuição patrimonial: as atribuições patrimoniais intituladas por contratos obrigacionais 

são aquisições originárias de direito subjetivo patrimonial; as por contratos de disposição, 

aquisições derivadas de direito subjetivo patrimonial990. Não há, no pensamento jurídico, 

princípio de serem abstratas as atribuições patrimoniais derivadas, nem de serem causais as 

atribuições patrimoniais originárias991. 

 

17.  Aquisição contratual originária e aquisição contratual derivada de direitos 

subjetivos patrimoniais 

 

O problema da aquisição contratual de direitos subjetivos patrimoniais pode ser 

resumido da seguinte maneira. De um lado, o titular atual busca, tipicamente, impedir que 

suas posições jurídicas subjetivas patrimoniais sejam perdidas ou restringidas, em seu 

patrimônio, sem a intervenção eficiente de sua perfeita declaração jurídico-negocial; de 

outro lado, o adquirente visa, tipicamente, a que a posição jurídica subjetiva patrimonial 

adquirida ingresse em seu patrimônio a “título de propriedade”992, em sentido amplíssimo, 

para que, dessarte, não tenha de incorrer em novos custos para prestar contas a ninguém 

acerca de suas decisões sobre a sorte da res. Em outros termos, o titular quer típica e 

idealmente tanto mais derivada a aquisição da posição jurídica subjetiva patrimonial; o 

                                                 
989  A disciplina do contrato preliminar (arts. 462-466 CC) remete, nesses termos, a uma promessa de 

promessa, quando, geralmente, o objeto do contrato definitivo consistir em uma obrigação de dar. 
990  Há posições jurídicas subjetivas patrimoniais cuja aquisição contratual é só derivada: assim, a 

propriedade material e os direitos subjetivos reais limitados. A aquisição da propriedade por boa-fé 
pode ser originária, se não houver legitimação legal do “alienante” para o exercício do poder de dispor; 
assim, o suporte fático descrito pelo art. 1.268, segunda parte, CC enseja aquisição originária, mas não é 
contratual: o contrato de disposição ineficaz – em virtude da falta do poder de dispor, e da falta da 
legitimação legal para o exercício do poder de dispor, por parte do alienante – é elemento de suporte 
fático compósito da aquisição por boa-fé. Com efeito, não existe aquisição contratual originária de 
direitos reais. Nos ordenamentos jurídicos modernos, os negócios jurídicos não criam originariamente 
propriedade e outros direitos reais: a aquisição originária desses direitos subjetivos acontece, apenas, 
por determinação de lei-medida (Maßnahmegesetz), por fatos jurídicos em sentido estrito (acessão, 
confusão, comistão e adjunção) ou por atos-fatos jurídicos (usucapião, ocupação, achada de tesouro e 
especificação). Em outras palavras, nos ordenamentos jurídicos modernos, a aquisição originária da 
propriedade é, sempre, uma determinação legal, que a estabelece ou a reestabelece na sua configuração-
padrão de plenitude e exclusividade (CC, art. 1.231). Propriedade é matéria de lei. Não se trata de uma 
conseqüência do regime jurídico de numerus clausus; esse visa, ao contrário, evitar que os agentes 
privados interfiram, mediante autonomia contratual, nessa determinação legal. 

991  Cf. G. KEGEL. Verpflichtung und Verfügung. In: W. FLUME et alii (hrsg.) Festschrift für F. A. Mann 
zum 70. Geburtstag. München: C. H. Beck, 1977, p.85-6. 

992  Cf. art. 9º Lei 6.404/76. 
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adquirente, tanto mais originária993: “o modo de aquisição ou é originário ou é derivativo. 

Foi a escola do direito natural, principalmente Hugo Grócio, que fez a distinção. Os 

jurisconsultos romanos desconheciam-na. (...) [O] que se há de considerar é se a aquisição 

tem relação, ou não, com alguém, antecessor, que é titular”994. 

 

Nos contratos obrigacionais, não há esse antecessor. O credor adquire suas 

posições jurídicas subjetivas ex nihilo, sem que o devedor perca nada. Esse último só se 

obriga, “adquire” um débito. O crédito é original, porque seu nascimento e sua aquisição 

são coincidentes995: “a aquisição é originária se o direito não é o mesmo que o anterior, se 

o havia, nem havia outro, de que proveio, nem foi constituído com elementos de outro 

direito. As relações jurídicas creditórias dão sempre ensejo a direitos, cuja aquisição é 

originária; porque o direito nasce ex novo, – é direito que exsurge da relação jurídica que 

ora se cria entre duas pessoas”996. Já nos contratos de disposição, há o antecessor, que 

perde uma ou mais posições jurídicas subjetivas, elementares ou complexas, sem que se 

extingam, o que é coincidente com a aquisição dessa ou dessas mesmas posições, por outro 

sujeito997: “se o direito de outra pessoa entra no suporte fático, a aquisição é derivada. 

Aquele, a quem pertencia o direito, é o autor ou sucedido; o que adquire, sucessor”998-999. 

 

A transmissão, ou a sucessão, é, nesses termos, o objeto do contrato de 

disposição1000. Na disposição contratual, um dispõe para que o outro, imediatamente, 

adquira1001. Disposição contratual confunde-se com aquisição contratual derivada. Altera-

se a titularidade de um direito subjetivo patrimonial, o qual é, logicamente, 

                                                 
993  Cf. G. KEGEL. Verpflichtung und Verfügung. In: W. FLUME et alii (hrsg.) Festschrift für F. A. Mann 

zum 70. Geburtstag. München: C. H. Beck, 1977, p.78-85. 
994  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.17, v.5. 
995  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.314-5, v.5. 
996  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.19-20, v.5. 
997  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.314-5, v.5. 
998  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.25, v. 5. 
999  Cf. G. KEGEL. Verpflichtung und Verfügung. In: W. FLUME et alii (hrsg.) Festschrift für F. A. Mann 

zum 70. Geburtstag. München: C. H. Beck, 1977, p.57-71. 
1000  Questão delicada é se o distrato seria um contrato de disposição. Certamente não transmissivo, a 

afirmativa implicaria o reconhecimento de que a transmissão é apenas um tipo de contrato de 
disposição. Parece, na verdade, que o acordo, no distrato, é sobre a celebração de negócios jurídicos 
unilaterais de disposição. Um perde para que o outro perca também. Um não dispõe para que o outro 
adquira. As declarações de vontade, em cada um desses últimos, não coincidem inversamente. Ademais, 
não há atribuição patrimonial, no sentido de acréscimo do ativo patrimonial: meramente, alivia-se o 
passivo (cf. F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1959, 
p.283-4, v.25). 

1001  Cf. W. FLUME. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft. 3. ed. Berlin: Springer, 
1979, p.144; F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, 
p.31, v.5.  
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preexistente1002: “há, necessariamente, ato de disposição por parte do que perde, e esse ato 

é que causa a aquisição pela outra pessoa”1003. 

 

A transmissão contratual pode ser translativa ou constitutiva1004-1005, de 

maneira que se pode falar em disposição ou aquisição contratual derivada translativa e 

disposição ou aquisição contratual derivada constitutiva, ou contrato de disposição 

translativa e contrato de disposição constitutiva. No primeiro, o titular do direito muda, 

sem que mude o direito; um adquire inteiramente o que o outro perde inteiramente. 

Paradigma é a alienação: em sentido estrito, que é o de transmissão de direito subjetivo 

patrimonial entre vivos, a alienação supõe que a posição jurídica subjetiva patrimonial 

mude de sujeito ativo1006. Já no contrato de disposição constitutiva, nem todo o direito 

subjetivo patrimonial do sucedido se transmite, de modo que se modifica o conteúdo do 

direito subjetivo patrimonial constituinte e cria-se, com as parcelas destacadas, um direito 

subjetivo patrimonial constituído: “a soma dos conteúdos do direito que fica e do direito 

que passa a outrem é igual ao conteúdo do direito que havia; porém, tendo cada um deles 

de caber em categoria nova, apresentam certa autonomia, que não deixa ver, facilmente, a 

correspondência entre os conteúdos somados e o conteúdo do direito tal como fora. Não há 

alienação, diz-se; exatamente porque há cerne de direito que mantém o novo direito como 

‘agarrado’ ao direito que fica”1007. Paradigma é a gravação (real): “o novo direito é como 

debuxado, descrito, ‘gravado’ no direito constituinte; não é ‘afastado’ dele. Distinto, mas 

perto”1008. 

 

Na síntese de L. ENNECCERUS e C. H. NIPPERDEY, o contrato de 

disposição (Verfügunsvertrag) pode ser ou (i) uma alienação, que consiste na transmissão 
                                                 
1002  Cf. K. LARENZ, M. WOLF. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. 9. ed. München: C. H. Beck, 

2004, p.411. 
1003  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.31, v.5 

(sem grifos no original). 
1004  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970, p.16, 

36, v.5: “A aquisição derivada ou é translativa, se o sucessor adquire o mesmo direito que competia ao 
autor (e. g., transmissão da propriedade, cessão de créditos), que assim o perde, ou é constitutiva, se há 
passagem a outrem de direito, tirado do direito do sucedido [que não o transmite completamente]”. 

1005  Além disso, a transmissão pode ser universal ou singular: na primeira, “há aquisição de todo ou quota 
de um patrimônio”; a segunda, “só leva o direito, mas leva-o todo”; “há sucessão universal constitutiva 
no usufruto sobre quota ou sobre todo um patrimônio” (F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de 
direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.48, 49, 52, v.5). 

1006  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.322, v.5; 
“alienar é tornar de outrem a propriedade, à base de acordo de transmissão” (F. C. PONTES DE 
MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.107, v.14). 

1007  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.37, v.5. 
1008  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.37, v.5. 
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translativa de uma posição jurídica subjetiva patrimonial disponível preexistente, tais como 

a transmissão da propriedade (em sentido estritíssimo) ou a cessão de um crédito; ou (ii) 

uma gravação, que consiste na transmissão constitutiva de uma posição jurídica subjetiva 

patrimonial derivada e restringente de um direito subjetivo patrimonial preexistente1009. 

Nesse último caso, como salientado por F. C. PONTES DE MIRANDA1010, a situação 

anômala da perda da individualidade do direito subjetivo, descrita pelo 

“desmembramento”, é representada por duas circunstâncias. A primeira consiste na reserva 

de “cerne de direito” pelo direito subjetivo patrimonial constituinte, que nada mais é do 

que sua elasticidade: essa última não é peculiar ao direito de propriedade, e sim de todos 

os direitos subjetivos patrimoniais suscetíveis de disposição contratual constitutiva1011. Da 

mesma maneira que a propriedade, o crédito gravado com usufruto ou penhor, ou com 

pactum de non cedendo, pode se consolidar, quer dizer, as parcelas desmembradas do 

direito subjetivo patrimonial constituído podem se reintegrar ao direito subjetivo 

patrimonial constituinte1012. A segunda circunstância é a “certa autonomia” do direito 

subjetivo patrimonial constituído: pelo “princípio da independência dos direitos 

derivados”, “o direito constituinte transfere-se [sic], sem que isso repercuta no direito 

constituído”1013. 

 

Esse último princípio significa, por conseguinte, que a celebração de contratos 

de disposição constitutiva multiplica a titularidade sobre um mesmo direito subjetivo 

patrimonial: mais de um sujeito de direito detém um título de precedência sobre uma 

mesma posição jurídica subjetiva patrimonial, de modo que o titular do direito constituído 

está imune contra a disposição do direito constituinte, e o titular do direito constituinte está 

imune contra a disposição do direito constituído1014. Direito constituinte e direito 

constituído são, no fundo, um só e mesmo direito: o direito constituído não é “afastado” do 

direito constituinte; é direito “distinto, mas perto”. A titularidade é que são duas. Com 

efeito, o poder de dispor da parte transmitente – ou disponente, ou sucedido – sobre a 

posição jurídica subjetiva patrimonial transmitida não é, apenas, fator de eficácia do 

                                                 
1009  Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. 15. ed. Tübingen: J. C. B. Mohr, 1960, p.884, v.2. 

Acrescentam os autores (id., ib.) que a renúncia – geralmente negócio jurídico de disposição unilateral – 
será, se a favor de alguém, quase sempre uma alienação e, como tal, um contrato de disposição. 

1010  Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.37, v.5. 
1011  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.44, v.5. 
1012  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.44, v.5. 
1013  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.42, v.5. 
1014  Se, obviamente, o direito constituído for, segundo a lei, disponível. 
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contrato de disposição1015, cujo objeto é aquela transmissão; ele é, outrossim, regulado 

pela própria transmissão: “a eficácia da disposição modifica a posição jurídica no que 

respeita ao poder de dispor. Seja um direito transmitido mediante disposição, o até então 

titular do direito, porque ele não é mais titular do direito, não tem mais o poder de dispor, o 

qual exsurge da titularidade. Disso decorre com evidência, diferentemente do que acontece 

nos negócios obrigacionais, a regra da prioridade, a qual, aplicável às disposições, 

estabelece que, ocorrendo várias disposições conflitantes para ou contra o disponente, a 

primeira disposição eficaz suprime o poder de dispor para a disposição posterior e 

ineficaciza essa última, na medida em que contradiga aquela primeira disposição”1016. 

 

Dessa maneira, transmitir contratualmente uma posição jurídica subjetiva 

patrimonial é regular contratualmente o poder de dispor sobre ela. Trata-se, mais 

precisamente, de uma regulação de todo especial do poder de dispor: a causa da extinção 

desse poder, no todo ou em parte, na esfera jurídica do titular sucedido é a mesma causa do 

nascimento desse mesmo poder, correlatamente no todo ou em parte, na esfera jurídica do 

titular sucessor1017-1018. É nesse sentido que a disposição contratual translativa regula a 

permissão de dispor (Verfügendürfen), enquanto a transmissão contratual constitutiva 

regula a possibilidade de dispor (Verfügenkönnen)1019. Quer dizer, o contrato de disposição 

translativa diz quem é o novo titular exclusivo, isto é, quem é o novo agente privado que 

tem a permissão de dispor (inteiramente), com eficácia, de um certo direito subjetivo 

                                                 
1015  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.322, 325, 

v.5. 
1016  W. FLUME. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft. 3. ed. Berlin: Springer, 

1979, p.143. 
1017  A. VON TUHR explica o fenômeno da seguinte maneira: “os negócios de configuração de eficácia 

dispositiva tem uma peculiaridade, cuja inobservância pode levar a decisões erradas: um direito de 
configuração (como o crédito e o penhor) consome-se pelo seu exercício, e, por isso, o exercício de um 
direito de configuração contém duas disposições: uma disposição sobre o direito de configuração (por 
exemplo, sobre o direito de denunciar) e, igualmente, uma disposição sobre o direito subjetivo que 
subjaz à configuração (por exemplo, sobre o crédito denunciado). Dessas duas disposições, a última é a 
materialmente mais importante; a disposição sobre o direito de configuração, necessária para a sua 
irradiação, encontra-se no pano de fundo, porque o direito de configuração aparece como secundário 
perante à titularidade produzida por meio de seu exercício. Portanto, o exercício de um direito de 
configuração não é regido pelas prescrições legais sobre a disposição, se o resultado para quem o exerce 
não consistir na modificação de um direito ou de uma relação jurídica a ele pertencentes, mas tão só na 
aquisição de um direito, no surgimento de um dever ou na liberação de um dever” (Der allgemeine Teil 
des deutschen bürgerlichen Rechts. Leipzig: Duncker & Humblot, 1957, p.244-5, v.2, t.1). Essa última 
parte deixa claro que a regras do “ato dispositivo” terão aplicação apenas quando o “direito de 
configuração”, sobre o mesmo direito subjetivo, precluir na esfera do sucedido e “reaparecer” na esfera 
do sucessor; isso acontece somente com o poder de dispor. 

1018  Por ser integrante da titularidade, a qual é manifestação da capacidade jurídica, o poder de dispor não se 
transmite; ele é perdido pelo sucedido e ele exsurge para o sucessor; v. § 3º, tít. 6, supra. 

1019  Cf. C. BERGER. Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, 
p.16. 
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patrimonial; o contrato de disposição constitutiva diz em face de quem o titular não pode 

dispor, em relação a quem a disposição é ineficaz, ou seja, definem-se impedimentos à 

disposição, afirmando quem é o “titular constituinte” e quem é o “titular constituído”: fá-lo 

mencionando direta ou indiretamente esses sujeitos – nesse último caso, disciplinando 

quais são os objetos e os modos da disposição contratual subseqüente1020. Na disposição 

contratual constitutiva, o poder de dispor – seja em seu aspecto positivo, seja em seu 

aspecto negativo – manifesta-se em mais de uma esfera jurídica, de modo que é ele que se 

fragmenta, se “desmembra”: a metáfora do direito constituído é de que o sucessor também 

pode dispor ou, pelo menos, está imune contra a disposição, e é por isso que se diz que ele 

adquiriu direito (derivadamente), quer dizer, ele se tornou titular. Eis a eficácia real. 

 

O contrário é também verdadeiro: toda regulação jurídico-negocial do poder de 

dispor que resulta, no aspecto positivo ou no aspecto negativo, na sua fragmentação – de 

modo que mais de um sujeito de direito possa dispor ou, pelo menos, esteja imune contra 

disposição sobre um mesmo direito subjetivo patrimonial – é uma transmissão contratual, é 

uma aquisição contratual derivada (constitutiva), é um contrato de disposição constitutivo. 

O objeto desse último é, assim, a supressão ou a restrição do poder de dispor que implica 

sua fragmentação: mais de um sujeito pode dispor ou, pelo menos, está imune contra 

disposição de um mesmo direito subjetivo. Isso é eficácia real; é esse fenômeno que é 

regulado pelo regime de numerus clausus. 

 

Nesse sentido, mesmo a regulação, nesses termos, do poder de dispor nas 

titularidades originárias, causadas por contratos, é contrato de disposição submetido a um 

numerus clausus. Todas as posições jurídicas subjetivas patrimoniais nascem com um 

virtualmente irrestringível poder de dispor1021. É a lei que o determina. Não é verdade que 

nas titularidades originárias, causadas por contratos, o poder de dispor é modelado em 

concomitância com a elaboração da própria posição jurídica1022: tanto equivocado esse 

                                                 
1020  V. §§ 5o e 6o, supra. 
1021  “Princípio geral é o de que os créditos são cedíveis” (F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito 

privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1958, p.275, v.23). Isso se depreende na própria técnica redacional 
empregada no art. 286 CC, o qual inicia com a enunciação do caráter de cedibilidade dos créditos. 

1022  Além da posição de C. BERGER, discutida acima (v. § 7º, supra), afirmam J. VON STAUDINGER e J. 
KOHLER: “[o § 137 BGB] acentua a classificação dos negócios jurídicos em negócio obrigacional e 
negócio de disposição a respeito do problema da permissão e da eficácia dos atos jurídico-negociais de 
restrição da disposição, induzido pelo princípio jurídico-negocial da liberdade de configuração 
autônomo-privada. A resposta é diferenciada, porque o poder de regulação jurídico-negocial, ao 
concernir à restrição da disponibilidade de objetos, é reconhecido apenas no campo das obrigações” (J. 
von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen: 
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diagnóstico que, a qualquer momento, as partes contratantes podem distratar a convenção 

de incedibilidade1023. Pelo pactum de non cedendo, o devedor adquire derivada e 

constitutivamente um “pedaço do crédito”, que fora originalmente adquirido pelo credor: a 

verdade é que esse último pode, a qualquer momento, experimentar a consolidação de sua 

posição jurídica subjetiva, enquanto ao devedor é conferida imunidade contra disposição, 

quer dizer, a cessão de crédito é, em relação a ele, ineficaz1024. O fenômeno da transmissão 

constitutiva é lógico, não cronológico. No mesmo sentido, todas as cláusulas de contratos 

societários que restringem a cedibilidade das participações societárias são, também, 

contratos de disposição, submetidos a um numerus clausus: não são apenas os contratos de 

cessão de quotas ou de ações, entre outras participações, que se configuram como contratos 

de disposição; também o são aqueles que afetam realmente a eficácia dessas cessões, na 

medida em que, previamente, fragmentaram o poder de dispor sobre as participações 

societárias, de modo que, além dos sócios, a própria sociedade é “titular de um pedaço” 

dessas últimas1025. 

 

De uma maneira geral, há três sentidos de contrato de disposição, que se 

interpenetram. Em um sentido mais restrito e histórico, contrato de disposição é o contrato 

de direito das coisas: acentua que a regra da prioridade e a imunidade contra disposições 

contratuais e judiciais – isto é, a eficácia real – foram “exportadas” para outros quadrantes 
                                                                                                                                                    

Allgemeiner Teil §§ 134-163. Berlin: Sellier-de Gruyter, 2003, p. 187, v. 4). O que os autores dizem é 
que nas titularidades originárias, de base contratual, os agentes privados contratantes configuram a 
titularidade. Nas titularidades derivadas, de base contratual, os agentes privados não configuram a 
titularidade, que é sempre predeterminada, por lei ou por contrato. A titularidade de direito subjetivo 
real em sentido amplo, de base contratual, é sempre derivada. As aquisições originárias de direitos 
subjetivos reais ocorrem sempre por modalidades de fatos jurídicos para cujo suporte fático é irrelevante 
a vontade humana. A titularidade de créditos, de base contratual, pode ser derivada ou originária. 
Porque determinadas coisas – os créditos contratuais – só existem em razão de pelo menos dois sujeitos 
de direito, o ordenamento jurídico autoriza, ainda assim em limites muito específicos, que se dê a eles 
uma modelagem peculiar. Nesses termos, não se trata, apenas, da possibilidade jurídica de se obrigar a 
não-dispor, eficácia relativa aos contratantes. Uma restrição atípica à disposição, eficaz em face de 
terceiros, é permitida se o direito subjetivo patrimonial é criado por um ato autônomo-privado, de tal 
maneira que o poder de dispor seria derivado desse mesmo ato e, na seqüência, a configuração de 
conteúdo desse mesmo direito seria, segundo o mesmo ato que o criou, arbitrariamente restringível. Já 
os típicos objetos das relações jurídicas, surgidos elementar e originariamente da ordem de atribuição, 
tais como a propriedade, material ou imaterial, determinariam a irrestringibilidade de seu respectivo 
poder de dispor: esse último não pode, fundamentalmente, sofrer restrições por atos jurídico-negociais 
posteriores e eficazes externamente. Esse ponto de vista não parece correto, essencialmente porque o 
poder de dispor não nasce logicamente com o crédito: o conteúdo desse último pode ser moldado, mas o 
poder de dispor é atribuído pela lei. 

1023  Cf. C. W. CANARIS. Die Rechtsfolgen rechtsgeschäftlicher Abtretungsverbote. In: U. HULBER, E. 
JAYME. Festschrift für Rolf Serick zum 70. Geburtstag. Heidelberg: Recht und Wirtschaft, 1992, p.10-
3. 

1024  V. tít. 18, infra. 
1025  Questão, nesses casos, é saber quem é o sucessor e quem é o sucedido: é o sócio “titular constituinte” e 

a sociedade “titular constituída” ou exatamente o inverso? 
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do direito positivo. Em um sentido amplo, contrato de disposição é transmissão contratual, 

translativa (alienação) ou constitutiva (gravação real), de direitos subjetivos patrimoniais 

logicamente preexistentes, o que implica a perda, parcial ou total, desses últimos pelo 

sucedido e, sem que se extingam, a aquisição derivada desses últimos, 

correspondentemente parcial ou total, pelo sucessor. Em um sentido estrito e técnico, 

contrato de disposição é o negócio jurídico bilateral e patrimonial predisposto pelo 

ordenamento jurídico para a regulação autônomo-privada da titularidade, isto é, para a 

extinção, parcial ou total, por um sujeito de direito, do poder de dispor sobre um direito 

subjetivo patrimonial, seguida do nascimento, correlatamente parcial ou total, na esfera 

jurídica de um outro sujeito de direito, do poder de dispor sobre o mesmo direito subjetivo 

patrimonial. 

 

Do poder de dispor, decorre uma estabilidade – seja em face dos contratos de 

disposição subseqüentes, decorrente da imunidade contra disposição, seja em face dos 

contratos obrigacionais, resultante da regra da prioridade, a precedência – que consiste no 

fim de todo contrato de disposição, translativa ou constitutiva. É a eficácia real: “o 

sucessor só tem o direito que o sucedido tinha, ou menos. As limitações são as mesmas e 

as mesmas as restrições de ordem negocial, que atinjam o direito. Ao sucessor vai o direito 

com as condições, termos, servidões, gravames etc. Se o sucessor tem algum direito, 

pretensão, ação ou exceção, a mais, não proveio da sucessão”1026. 

 

Nesse sentido, se os interesses econômico-sociais do agente privado 

repousarem em comportamentos de uma pessoa determinada, ou na solvibilidade do 

patrimônio dessa última, ou em ambos, a técnica do contrato obrigacional será mais 

adequada para se assenhorear do mundo exterior. Dúvidas sobre a titularidade de um 

direito subjetivo patrimonial; a inexistência, contemporânea à celebração do contrato, de 

um direito subjetivo patrimonial; o interesse em obter, depois de algum tempo, a 

substituição de um bem econômico por outro que se tornara tecnologicamente mais 

avançado; entre outros fatores, concorrem para a escolha dos contratos obrigacionais por 

parte dos agentes privados. Sem dúvida, a necessidade de traçar planos no presente para 

um futuro cada vez mais distante, o progresso tecnológico e a obsolescência programada 

de bens tanto de consumo quanto de produção e as atividades financeiras são fenômenos 

                                                 
1026  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.27, v.5. 
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que contribuem para a ascensão da técnica do contrato obrigacional. Ao contrário, se os 

interesses econômico-sociais do agente privado convergirem para um direito subjetivo 

patrimonial determinado (res), ou para comportamentos próprios ou de quem cumpra suas 

ordens sobre ele, ou ambos, a técnica do contrato de disposição é mais adequada para o 

assenhoreamento do mundo exterior. As prestações são, como regra, tão irrelevantes que, 

especificamente no campo dos direitos reais limitados, os dôminos não têm, para com os 

respectivos titulares, nenhuma obrigação. A certeza de que os investimentos sobre os bens 

ou sua valorização integrarão o patrimônio de quem os efetuou; a possibilidade de destruir 

a substância do direito subjetivo sem necessidade de prestar contas a ninguém; a 

possibilidade de alienar ou de oferecer garantias especiais de reforço; mas, sobretudo, a 

segurança de que transferências contratuais ou judiciais posteriores a respeito do direito 

subjetivo patrimonial não serão oponíveis, são fatores para a escolha da técnica do contrato 

de disposição1027. 

 

18.  Funções do poder de dispor 

 

O poder de dispor é a capacidade dos respectivos titulares de, mediante o 

exercício desse mesmo poder, elaborar eficazmente um contrato de disposição1028.  É o 

                                                 
1027  Em sentido semelhante, F. C. PONTES DE MIRANDA: “Os direitos de crédito são direitos que tendem 

a ser solvidos; portanto, a se extinguirem. Tal finalidade se verifica do lado do credor como do lado do 
devedor. O credor pode exigir a solução, pode exercer a sua pretensão à tutela jurídica e ir até a 
execução forçada; o devedor pode solver, ainda contra a vontade do devedor, e. g., consignando. Os 
próprios sistemas jurídicos repelem negócios jurídicos sem limite de tempo, se geram créditos. 
Diferente é o que se passa com os direitos reais e os demais direitos absolutos: têm estabilidade que 
falta aos direitos de crédito; esses facilitam prometerem-se meios que não estão no patrimônio do 
devedor, ou de que não quer ele lançar mão; servem à reparação de danos e a contraprestações de uso, 
ou de coisas. Os direitos reais agarram a coisa; os direitos de crédito, não, ainda quando se haja 
prometido a propriedade. O credor, em virtude do seu direito de crédito, exige, pede a coisa; não a pode 
apreender e apossar-se dela” (Tratado de direito privado. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970, p.248, 
v.5, sem grifos no original). 

 Há um erro grave nessa comparação, que não consiste tanto no conteúdo do que está dito, mas, 
sobretudo, no método: uma proposta é confrontar créditos e direitos reais a fim de se saber a que título é 
melhor ter um bem da vida patrimonial; outra, é comparar duas eficácias contratuais, que independem 
da figura de direito subjetivo patrimonial em questão. Eficácia obrigacional e eficácia dispositiva não 
têm que ver com as posições jurídicas, respectivamente, criadas e transmitidas, muito especialmente no 
segundo caso: os contratos dispositivos transmitem tanto créditos quanto direitos reais. E muitas das 
características atribuídas aos direitos reais decorrem não de sua configuração legal, mas sim da 
disciplina dos contratos dispositivos, a qual é comum também aos créditos. 

1028  J. VON STAUDINGER e J. KOHLER. J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen: Allgemeiner Teil §§ 134-163. Berlin: Sellier-de Gruyter, 
2003, p.197, v.4; cf. tb. A. VON TUHR. Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. 
Berlin: Duncker und Humblot, 1957, p.365, v.2, t.1; K. LARENZ, M. WOLF. Allgemeiner Teil des 
bürgerlichen Rechts. 9. ed. München: C. H. Beck, 2004, p.412; D. MEDICUS. Allgemeiner Teil des 
BGB: Ein Lehrbuch. 6. ed. Heidelberg: C. F. Müller, 1994, p.87; W. FLUME. Allgemeiner Teil des 
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epicentro de uma das mais importantes e menos assinaladas tensões no sistema do direito 

patrimonial privado1029: de um lado, está em correspondência direta com o princípio de 

autodeterminação em uma ordem jurídica que, como a brasileira, é fundada na autonomia 

privada; de outro lado, significa perigo constante para o tráfico jurídico, porque apresenta, 

inevitavelmente, uma eficácia adversus omnes. No esquema contratual, o poder de dispor é 

fator de eficácia não apenas da declaração jurídico-negocial de dispor, mas também da 

aquisição contratual derivada, de maneira que os adquirentes subseqüentes precisam, 

agora, se ajustar aos fatores de disponibilidade e, portanto, de adquiribilidade definidos em 

um contrato de disposição anterior. Por meio do exercício do poder de dispor, intervém-se, 

nesses termos, na capacidade jurídica alheia, mais precisamente no poder de adquirir, isto 

é, no “direito de ter direitos” de todos os agentes privados potenciais adquirentes, 

indeterminadamente. Como tal, poder de dispor consiste em heteronomia privada; é a 

categoria que concentra todo o discurso sobre a absolutidade dos direitos subjetivos 

patrimoniais, a chamada eficácia erga omnes. 

 

O poder de dispor se afigura, nesses termos, como um elemento-chave para a 

dogmática dos contratos de disposição. Como fator de eficácia desses últimos – e, portanto, 

como fator de eficácia das aquisições contratuais derivadas – exerce seis funções. Quatro 

foram identificadas e assim denominadas por C. BERGER: função de outorga 

(Zuweisungsfunktion), função de defesa (Abwehrfunktion), função de autorização 

(Ermächtigungsfunktion) e função de segurança (Sicherungsfunktion)1030: 

 

(i) pela função de outorga, o poder de dispor reconhece e promove a autonomia 

do titular. Trata-se do fundamento da eficácia da transmissão contratual, buscada pela 

declaração jurídico-negocial do titular-sucedido; 

 

(ii) pela função de defesa, o poder de dispor impede, ao menos por princípio, 

que os não-titulares ou os não-autorizados ao exercício do poder de dispor logrem a 

eficácia de disposição. O poder de dispor protege patrimonialmente, assim, os titulares e, 

                                                                                                                                                    
bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft. 3. ed. Berlin: Springer, 1979, p.142; F. C. PONTES DE 
MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.325-30, v.5. 

1029  Cf. C. BERGER. Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, 
p.16. 

1030  Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, p.10-1. 
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por conseqüência, seus respectivos credores contra os terceiros que “dispõem” a non 

domino. Quem tem poder de dispor está imune contra a disposição tentada pelo outro; 

 

(iii) pela função de autorização, o poder de dispor fundamenta a eficácia dos 

negócios jurídicos de procura (Ermächtigung) celebrados pelo titular em favor do 

outorgado. O poder de dispor confere um poder de dar legitimação a um não-titular para 

que esse último o exerça; torna-se, destarte, legitimado a exercer eficazmente o poder de 

dispor, em nome alheio e em interesse alheio ou mesmo próprio1031. 

 

(iv) por fim, pela função de segurança, o poder de dispor promove a segurança 

da administração das massas patrimoniais, na medida em que legitima com exclusividade o 

administrador, o síndico ou o inventariante, o que evita decisões descentralizadas e 

depreciações da mesma massa patrimonial; o titular perde, nesses casos, o poder de dispor, 

em favor do administrador, do síndico ou do inventariante. 

 

A quinta função, pouco assinalada, porque óbvia e imbricada nas duas 

primeiras, é a função de autenticidade: “o poder de dispor compete ao titular do 

direito”1032. Poder de dispor é a medida da titularidade de um direito subjetivo 

patrimonial. Sabe-se quem é titular, conhecendo-se quem pode dispor ou quem está imune 

contra a disposição de um direito subjetivo patrimonial1033. Com efeito, o poder de dispor 

demonstra o status de atribuição da posição jurídica subjetiva patrimonial disponível e 

deflagra a titularidade dessa mesma posição. O usufrutuário e o nu-proprietário são 

titulares de uma mesma propriedade, na medida em que o primeiro pode renunciar e está 

imune às alienações, renúncias e outras gravações que se fizerem pelo segundo, quer dizer, 

os negócios jurídicos de disposição celebrados pelo segundo são ineficazes relativamente 

ao primeiro. Afirmar que o usufrutuário é titular de um direito subjetivo real limitado é 

                                                 
1031  Sendo que “a procuração irrevogável para dispor é ato de disposição” (F. C. PONTES DE MIRANDA. 

Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.324, v.5). 
1032  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.325, v.5. 
1033  “Corresponda a propriedade a um latente poder de defesa [Abwehrbefugnis], estatuído a um sujeito em 

relação a um objeto, só pode ser transmitida a um outro sujeito uma propriedade assim compreendida, 
se o poder de defesa for atribuído ao adquirente e arrebatado ao alienante” (D. H. MOLKENTELLER. 
Die These vom dinglichen Vertrag: Zur formalen Struktur der Eigentumsübertragung nach § 929 Satz 1 
BGB. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1991, p.381); “o poder de disposição tem a função, a favor dos 
respectivos titulares, de atribuição dos bens jurídicos, no sentido de uma autorização dos titulares ao 
exercício de atos jurídico-negociais e de uma exclusão de terceiros da disposição” (J. VON 
STAUDINGER e J. KOHLER. J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit 
Einführungsgesetz und Nebengesetzen: Allgemeiner Teil §§ 134-163. Berlin: Sellier-de Gruyter, 2003, 
p.197, v.4). 
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afirmar que alguma outra pessoa é titular do correlato direito subjetivo real restringido; 

mas a verdade é que o objeto de direito de segunda ordem, isto é, o direito subjetivo 

patrimonial é um só e mesmo: a titularidade é que foi fragmentada, cabendo o poder de 

dispor, que a deflagra, a cada um dos titulares. É nesse sentido que o objeto dos contratos 

de disposição consiste, como se observou, na modificação do poder de dispor e, como tal, 

na alteração da titularidade das posições jurídicas subjetivas patrimoniais disponíveis. 

 

Nesses termos, para o pensamento jurídico, transmitir um direito subjetivo 

patrimonial, como a modalidade contratual do dispor, é, simultaneamente, resultado e 

modificação do exercício do poder de dispor sobre esse mesmo direito. Alteração da 

titularidade de uma posição jurídica subjetiva patrimonial disponível é sinônimo do 

exercício e simultaneamente da modificação do poder de dispor sobre essa mesma posição. 

As possibilidades de exercício do poder de dispor são a medida e o fundamento do status 

de atribuição das posições jurídicas subjetivas patrimoniais disponíveis. Para o pensamento 

jurídico, se é titular de uma posição jurídica subjetiva patrimonial disponível ou porque se 

pode exercer, em nome próprio, o poder de dispor sobre ela, ou porque, se não se pode 

exercê-lo, se está imune ao respectivo exercício1034. São os lados positivo e negativo da 

titularidade. A regulação do status de atribuição das posições jurídicas subjetivas 

patrimoniais disponíveis é efetuada por normas jurídicas secundárias, que atribuem ou um 

poder formativo, no primeiro caso, ou uma imunidade, no segundo, sem que isso exclua 

que, normalmente, tenham-se ambos. É essa situação de normalidade a do titular pleno, por 

oposição àqueloutra, dos titulares restringidos. 

 

O poder de dispor é, nesse sentido, a principal posição jurídica subjetiva ativa 

elementar da titularidade – ou propriedade, em sentido amplíssimo – das posições jurídicas 

subjetivas patrimoniais disponíveis; aliás, é a sua presença na composição dessas últimas 

que lhes confere, precisamente, o caráter da disponibilidade. O credor pode dispor de (= 

tem poder de dispor sobre) seu crédito, quer dizer, pode aliená-lo (art. 286 CC) e gravá-lo 

(arts. 1.390 e 1.451 CC), isto é, transmiti-lo – translativamente, no primeiro caso, 

constitutivamente, no segundo caso – e também renunciá-lo (art. 385 CC). O proprietário, 

                                                 
1034  Cf. B. WINDSCHEID. Lehrbuch des Pandektenrechts. 6. ed. Frankfurt am Main: Rütten und Loening, 

1887, p.560, v.1. Sem razão, F. C. PONTES DE MIRANDA, quem confunde titularidade do poder de 
dispor e legitimação para o respectivo exercício (Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 
1955, p.325-6, v.5). Sobre a distinção, rica em conseqüências práticas para a matéria dos títulos de 
crédito, cf. T. ASCARELLI. Teoria geral dos títulos de crédito. 2. ed. Trad. Nicolau Nazo. São Paulo: 
Saraiva, 1969, p.225-37. V. tb. § 10º, infra. 
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em sentido estritíssimo, também pode dispor de (= tem poder de dispor sobre) seu direito 

subjetivo real (arts. 1.225 a 1.227 e 1.275, I, II e III CC). Ao exercerem seu poder de 

dispor, os titulares das posições jurídicas subjetivas patrimoniais disponíveis celebram 

negócios jurídicos de disposição; na medida em que sejam transmissivos, seu suporte 

fático é, geralmente, bilateral1035: em nome da contratualidade, vem marcado pela 

declaração jurídico-negocial consentinte do adquirente, daí qualificarem-se esses mesmos 

negócios como contratos de disposição. Ora, a eficácia dos contratos de disposição – isto 

é, a transmissão, translativa ou constitutiva – como manifestação do exercício do poder de 

dispor, é a imediata modificação desse último1036: ou o sucedido o perde em favor do 

sucessor, porque lhe transmitiu todo o direito subjetivo patrimonial sobre o qual recaía seu 

poder de dispor, ou o sucedido o restringe – fragmenta – em favor do sucessor, porque lhe 

transmitiu direitos subjetivos restringentes. 

 

Daí decorre a sexta e última função do poder de dispor: a do reconhecimento e 

da promoção de heteronomia privada. Restrições ao poder de dispor significam, como já 

por diversas vezes assinalado1037, impedimentos ao poder de adquirir e, portanto, 

acometimento da esfera jurídica de um conglomerado indeterminado de potenciais 

adquirentes, no seu aspecto mais essencial: a capacidade jurídica. Ao celebrar um acordo 

de constituição de hipoteca, não é apenas a esfera jurídica dos contratantes que é afetada; 

todos os futuros adquirentes (derivados) tiveram seu poder de adquirir reconfigurado. Não 

apenas pelos fundamentos ético-jurídicos dos ordenamentos jurídicos contemporâneos, 

mas também pelas conseqüências perniciosas na eficiência do aparato judicial constritivo 

do patrimônio, restrições ao poder de dispor têm de ser só em numerus clausus permitidas. 

Permiti-las em numerus clausus significa proibir, absolutamente, que os titulares possam, 

mediante seu ato de autonomia, exercer heteronomia privada além dos limites 

reconhecidos pelo ordenamento jurídico, isto é, além dos tipos vinculativos e fixos de 

contratos de disposição. Pela legitimidade política desses últimos, significa, outrossim, que 

uma outra dimensão fundamental para a segurança do tráfico jurídico é promovida: os 

interesses econômico-sociais típicos da circulação econômica demandam a estabilidade da 

eficácia real para mais de um tipo de relação de intercâmbio, como fora sublinhado por F. 

                                                 
1035  Exceção feita ao negócio jurídico testamentário. 
1036  Cf. C. COUTO E SILVA. A obrigação como processo. São Paulo: Bushatsky, 1976, p.53. 
1037  V. §§ 5o e 6o, supra. 
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CARNELUTTI1038. Numerus clausus dos contratos de disposição é um regime do 

paradoxo do poder de dispor: disciplina atos privados que auto e heterodeterminam, 

simultaneamente. Esse paradoxo não poderia deixar de se manifestar na qualidade desse 

próprio regime, segundo a teleologia do direito patrimonial privado. 

 

§ 10º A PERSPECTIVA NEGATIVA DO REGIME DE NUMERUS CLAUSUS DOS 

CONTRATOS DE DISPOSIÇÃO: LIMITES À AUTONOMIA 

CONTRATUAL 

 

O regime de numerus clausus dos contratos de disposição é parte de um projeto 

legal mais amplo de definição de poderes sobre o patrimônio. Como observado, em uma 

ordem jurídica de circulação econômica, na qual todos os sujeitos de direito são captados 

como potenciais credores e sucessores uns dos outros, é intrínseca, no patrimônio, uma 

dimensão social, no sentido de que concerne a um conglomerado indeterminado de agentes 

privados não apenas legitimamente interessados em adquirir, mas titulares de um “direito 

de adquirir”, mediante contrato ou execução judicial, posições jurídicas subjetivas 

patrimoniais, alheias ou originais. Consoante esse projeto legal, todos os efeitos jurídicos 

sobre o patrimônio dos sujeitos de direito têm de ser submetidos a uma disciplina 

imperativa, centralizada e formal. A. VON TUHR propõe uma tipologia dos efeitos 

jurídicos sobre o patrimônio (Einwirkung auf ein Vermögen): “a disposição é a mais 

importante, mas não é a única espécie de eficácia patrimonial. Outras eficácias são: o 

aumento do passivo patrimonial (mediante o surgimento de deveres prestacionais, pelos 

quais o patrimônio responde) e o crescimento de um patrimônio, mediante a aquisição de 

direitos ou a extinção de deveres ou gravames. Também esses negócios jurídicos exigem, 

além da capacidade de exercício, uma ligação da parte com o patrimônio que deve ser 

afetado pela eficácia do negócio. A exemplo do poder de dispor, essa ligação pode ser 

denominada poder de se obrigar (Verpflichtungsmacht) e poder de adquirir 

(Erwerbsmacht)”1039. 

 

                                                 
1038  V. §1o, supra. 
1039  Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. Berlin: Duncker und Humblot, 1957, p.395, 

v.2, t.1. 
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Os ordenamentos jurídicos estabelecem limites (legais) aos poderes de dispor, 

de se obrigar e de adquirir. Não se trata de falta de capacidade jurídica1040: decorre de uma 

concreta situação jurídica na qual se encontra o sujeito e em virtude da qual o ordenamento 

jurídico estabelece impedimentos ao exercício desses poderes, invariavelmente para a 

proteção de uma classe de sujeitos de direito. São faltas de legitimidade, de dispor, de 

adquirir ou de se obrigar. Assim, por exemplo, os ascendentes – ainda que capazes de 

exercício – não têm legitimidade de se obrigar a alienar direitos subjetivos patrimoniais a 

um de seus descendentes, salvo mediante o assentimento dos demais descendentes e do 

cônjuge (art. 496 CC). O limite é ao poder de se obrigar e também ao poder de dispor dos 

ascendentes: o enunciado abrange qualquer transmissão onerosa (contrato de disposição), 

independentemente do negócio jurídico básico; constituição de usufruto ou de superfície 

seria igualmente anulável, assim como seria anulável o acordo de transmissão da 

propriedade conexo a qualquer contrato obrigacional oneroso. Em razão de o negócio 

jurídico entre ascendente e descendente ser bilateral, não se vê como o poder de adquirir 

dos descendentes não seja, outrossim, afetado. Ao contrário, os limites ao poder de dispor 

não atingem, como regra, o poder de se obrigar: os cônjuges, exceto no regime da 

separação absoluta de bens, não têm legitimidade, sem o assentimento do outro, de dispor 

(alienar ou gravar) sobre seus bens imóveis (art. 1.647, I, CC); o contrato de compra e 

venda, ainda que sem o assentimento, existe, vale e é eficaz1041. O acordo de transmissão 

da propriedade, ou o acordo de constituição de penhor, entre outros, é anulável. Situação 

menos fácil de identificar é a dos limites ao poder de adquirir1042, que aparecem mais a 

respeito dos direitos acessórios1043. De qualquer maneira, só créditos podem ser 

contratualmente adquiridos sem a participação do adquirente, e apenas mediante o tipo do 

contrato a favor de terceiro (art. 436, parágrafo único, CC). Quer dizer, não há legitimação 

para adquirir, se não se toma parte dos contratos de atribuição patrimonial; eles são 

ineficazes em relação a quem, deles, não é parte1044. O mesmo raciocínio é adequado, com 

maior razão, para a legitimação de se obrigar e de dispor, as quais implicam agravamentos 

patrimoniais. 

 
                                                 
1040  Cf. A. VON TUHR. Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. Berlin: Duncker und 

Humblot, 1957, p.366-74, v.2, t.1. 
1041  Cf. A. VON TUHR. Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. Berlin: Duncker und 

Humblot, 1957, p.395, v.2, t.1. 
1042  Assim, o art. 497 CC. 
1043  V. § 5o, tít. 13, supra. 
1044  A. VON TUHR. Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. Berlin: Duncker und Humblot, 

1957, p.396, v.2, t.1. 
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Paralelamente aos limites, os ordenamentos jurídicos permitem restrições – 

que, em sentido técnico, significam estipulações jurídico-negociais restritivas – ao poder 

de dispor, as quais, no esquema contratual, implicam reflexamente restrições ao poder de 

adquirir, se bem que, em regra, de sujeitos indeterminados. Restrições ao poder de se 

obrigar e ao poder de adquirir, de sujeito determinado, nunca são permitidas, muito embora 

falte texto legal que o diga1045-1046-1047. Daí que, de um lado, o discurso sobre o numerus 

clausus tenha ficado sempre confinado, corretamente, nas fronteiras do poder de dispor, e, 

de outro lado, tenha-se associado, exclusivamente e açodadamente, poder de se obrigar e 

poder de adquirir à capacidade jurídica, sendo o poder de dispor um simples poder sobre 

uma outra posição jurídica subjetiva, que se desprende dela e põe o titular em uma certa 

posição para com ela, sem que seja atributo do próprio sujeito de direito1048. Se, como 

parece ser, essa prevenção é pelo receio de reconhecer, conquanto com base na lei, a 

                                                 
1045  A. VON TUHR. Die unwiderrufliche Vollmacht. In: F. MEILI (hrsg.). Festschrift für Paul Laband. 

Zürich: Füssli, 1908, p.61; L. ENNECCERUS, H. C. NIPPERDEY. Allgemeiner Teil des bürgerlichen 
Rechts. 15. ed. 1960, p.891, v.2. 

1046  Nessa perspectiva, R. LIEBS (Die unbeschränkbare Verfügungsbefugnis. In: Archiv für die civilistische 
Praxis 175, 1975, p.6) analisa a cláusula de exclusividade inserida em um contrato de fornecimento. 
Essa cláusula estabelece uma proibição, ao fornecido, de adquirir bens prestados por outros agentes, ou 
ao fornecedor, de alienar bens, elaborados sob orientação do fornecido, a outros agentes. Qual é a 
eficácia dessa cláusula contratual? 
Se se sustenta que o contrato celebrado em descumprimento a essa estipulação contratual é ineficaz 
(nulo jamais poderia ser), pressupõe-se que o poder de se obrigar do autor do ato ilícito relativo foi 
restringido. Nesse sentido, o prejudicado poderia pedir a declaração de ineficácia daquele segundo 
contrato, do qual não é parte, fazendo, ainda, com que o status quo ante das partes fosse reestabelecido 
e, portanto, demandando diretamente em relação ao terceiro. Se se sustenta que o mesmo contrato é 
eficaz, pressupõe-se que não houve restrição ao poder de o fornecido ou o fornecedor se obrigar e, 
portanto, o prejudicado pode demandar, exclusivamente, perdas e danos em relação ao autor ilícito 
relativo. Essa última sustentação é correta: “pode-se obrigar a não celebrar um tal negócio jurídico ou a 
celebrá-lo só sob certas hipóteses; entretanto, o negócio jurídico celebrado em violação desse dever 
contratual é válido” (A. VON TUHR. Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. Berlin: 
Duncker und Humblot, 1957, p.397, v.2, t.1). 
Abrem-se, todavia, alguns questionamentos em relação ao terceiro. Se o terceiro soubesse da existência 
da cláusula contratual, seria invocável, por analogia e interpretação extensiva, o art. 159 do CC? É 
possível inferir do princípio da boa-fé objetiva um dever de diligência desse terceiro, no sentido de ter 
de investigar se viola algum dever contratual alheio e, em caso de não o fazer, ou não o fazer 
adequadamente, poderia em face dele ser sustentada um exercício inadmissível de posição jurídica, em 
face do art. 187 do CC, para o caso de ele exercer suas pretensões contratuais em face do contratante 
que violou a cláusula de exclusividade, por exemplo, executando obrigações assumidas? Se sim, quais 
seriam as diferenças entre essa situação e a da restrição ao poder de se obrigar? V. § 11º, tít. 21, infra. 

1047  Um dos problemas centrais do contrato normativo, ou contrato-tipo, na análise de F. MESSINEO, é a 
sua “eficácia real”, quer dizer, sua eficácia sobre os poderes do patrimônio; o autor não tarda a negá-la, 
e, embora não o diga expressamente, o fundamento é a falta de permissão legal para a restrição ao poder 
de se obrigar: “o contrato normativo pode ser somente obrigacional, isto é, a eficácia obrigacional (as 
partes, ou os terceiros interessados, têm a obrigação de inserir, nos futuros contratos dos quais 
participem, o conteúdo estabelecido pelo contrato normativo); não, portanto, a eficácia real. Essa 
segunda configuração, de mais vasto conteúdo, que aplicável em outras situações, não se adapta ao 
contrato normativo, pois, como foi observado, a vontade humana não pode operar sobre si mesma, 
paralisando-se para o futuro” (Il contratto in genere. Milano: Giuffrè, 1968, p.666, v.1). 

1048  L. ENNECCERUS, H. C. NIPPERDEY. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. 15. ed. Tübingen: J. 
C. B. Mohr, 1960, p.892, v.2. 
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possibilidade de modelagem autônomo-privada da capacidade jurídica, dever-se-ia ter 

sustentado que o poder de adquirir também não integra essa última, visto que é, como 

observado, afetado pelas restrições ao poder de dispor, quando analisada a eficácia dos 

futuros esquemas contratuais. A verdade é que os três poderes são manifestações da 

capacidade jurídica. 

 

Agora se pode precisar, definitivamente: as restrições ao poder de dispor, ao 

atingirem a eficácia dos contratos de disposição (subseqüentes) e, assim, restringirem, 

igualmente, o poder de adquirir do alter, são definições jurídico-negociais de falta de 

legitimação, de dispor e de adquirir. Não é, assim, exatamente (toda) a capacidade jurídica 

que é modificada, mas sim duas de suas manifestações: o poder de dispor de quem sofre, 

concretamente, a restrição, e o poder de adquirir dos adquirentes subseqüentes. Nas outras 

situações jurídicas, esses sujeitos de direito continuam sendo capazes; a “capitis 

deminutio” não é geral, mas concreta: diz respeito a uma determinada relação jurídica. 

Nada obstante, a reserva de lei para a definição das hipóteses de falta de legitimação de 

dispor e de adquirir é irrefragável, pois esses poderes são manifestações da capacidade 

jurídica. Impedimentos às manifestações dessa última não podem ser impostos não apenas 

para si mesmo, mas também, com maior razão, para os outros que não participam do 

contrato que tenha tal eficácia. 

 

Como se observou, essa última eficácia concerne, outrossim, ao patrimônio, 

que tem uma dimensão social. Regular os poderes que determinam a eficácia dos negócios 

jurídicos sobre o patrimônio é matéria reservada à lei. A definição do patrimônio tem de 

ser espelho de uma zona de livre contração de obrigações e de livre realização de 

disposições. Na medida em que as restrições ao poder de se obrigar não são, simplesmente, 

permitidas, ao passo em que as restrições ao poder de dispor e, por reflexo, ao poder de 

adquirir o são, a construção legal de uma zona de disponibilidade das posições jurídicas 

subjetivas patrimoniais se impõe. Seus limites são precisamente estabelecidos pelas 

situações nas quais o legislador tenha determinado os seguintes campos: (i) 

indisponibilidade de certas posições jurídicas patrimoniais (ausência de poder de 

dispor)1049, (ii) falta de legitimidade de dispor, isto é, a imposição legal de que em dados 

                                                 
1049  Assim, por exemplo, a) os direitos subjetivos reais do usufrutuário (art. 1.394, primeira parte, CC), do 

usuário (art. 1.394, primeira parte, c.c. art. 1.413 CC) e do habitante (art. 1.394, primeira parte, c.c. art. 
1.416 CC); os créditos e, por analogia, as posições jurídicas subjetivas obrigacionais (v. g., 
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casos certas posições jurídicas subjetivas patrimoniais sejam indisponíveis (limites ao 

poder de dispor), e (iii) permissão de definição autônomo-privada de falta de legitimação 

de dispor, isto é, predisposição dos tipos de contrato de disposição (restrições ao poder de 

dispor)1050. Na ampla zona que se estende fora desses três campos, os agentes privados não 

podem suprimir ou restringir a disponibilidade de posições jurídicas subjetivas 

patrimoniais, quer dizer, o poder de dispor é irrestringível: há, no máximo, obrigação de 

não dispor; jamais restrição de dispor. 

 

Tem-se de distinguir, então, o que é abstratamente indisponível (i), o que é 

concretamente indisponível (ii), o que é disponível, mas pode ser indisponibilizado (iii) e o 

que é disponível. O âmbito de aplicação do princípio da irrestringibilidade são os dois 

últimos campos. Nos campos (i) e (ii), ele não tem sentido, pois a própria lei suprime ou 

limita o poder de dispor; no campo (iii) ele não reconhece um tipo de contrato de 

disposição em gênero e proíbe a configuração autônomo-privada dos tipos especiais de 

contratos de disposição predispostos pela lei; no último campo, enfim, ele pré-exclui os 

contratos de disposição: ainda que declarados pelos contratantes, eles não têm entrada no 

mundo jurídico. Dizer, assim, que os agentes privados não podem recorrer a um contrato 

de disposição em gênero, nem alterar os tipos de contratos predispostos, no primeiro caso; 

e não podem celebrar contratos de disposição, ainda que o declarem, no segundo caso, 

significa que esses mesmos agentes privados têm autonomia contratual limitada nesses 

campos. Mais: que, nesses campos, os agentes privados não podem configurar 

contratualmente um poder jurídico – o poder de dispor – que integra a sua esfera jurídica. 

Nesses campos, portanto, a limitação na sua autonomia contratual é significativa, ainda 

mais considerando que o poder de dispor é outorgado exatamente para que seja afirmada a 

autonomia do titular1051. 

 

 

 

                                                                                                                                                    
participações societárias) a cuja cessão opõe-se a natureza da obrigação ou a lei (art. 286, primeira 
parte, em parte, CC); a posição jurídica de associado (art. 56 CC); o “direito” de preferência (art. 520 
CC); o direito de seqüência dos autores (art. 38 Lei 9.610/98); o direito sobre herança de pessoa viva 
(art. 426 CC). 

1050  Cf. R. LIEBS. Die unbeschränkbare Verfügungsbefugnis. In: Archiv für die civilistische Praxis 175, 
1975, p.6. 

1051 Cf. J. VON STAUDINGER, H. H. SEILER. J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen: Einleitung zum Sachenrecht §§ 854-882. Berlin: 
Sellier-de Gruyter, 2007, p.24. 
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19.  Tipicidade vinculativa e fixa 

 

Posto o princípio da irrestringibilidade do poder de dispor, o legislador 

pressupôs o poder de dispor. Poderia tê-lo, simplesmente, negado, não o ter conferido. 

Seria conhecida uma outra propriedade, que se bastaria no uso e na fruição dos bens; um 

outro crédito, necessariamente sempre ligado à personalidade dos com ele envolvidos e, 

como tal, incedível. A história conhece essas situações1052. Acoplado, contudo, o poder de 

dispor na titularidade dos direitos subjetivos patrimoniais, ou o legislador predispõe só um 

tipo de disposição contratual, e a autonomia do titular se bastaria na decisão de alienar ou 

de não alienar, e o poder de dispor jamais seria restringível; ou, simplesmente, estabelece 

um tipo de disposição contratual em gênero, um contrato de disposição atípico: o poder de 

dispor seria arbitrariamente restringível, e as conseqüências para os futuros adquirentes já 

foram exploradas1053. 

 

O regime de numerus clausus é o meio termo. Equilibra a autonomia do titular 

– reconhecendo-lhe a possibilidade de mais de um tipo de disposição contratual e, assim, a 

possibilidade de restringir o poder de dispor – com os interesses do tráfico jurídico. Para 

alcançar seu significado, observa-se que, do princípio de irrestringibilidade do poder de 

dispor, deriva uma nítida proibição dos contratos de disposição constitutiva1054. As 

permissões legais à celebração desses contratos são tratadas, por isso, como excepcionais, 

e se identificam nos tipos de contratos de disposição constitutiva predispostos, em numerus 

clausus, pelo ordenamento jurídico1055-1056. Quem quer que decida fragmentar – suprimir 

ou restringir – o poder de dispor sobre uma posição jurídica subjetiva patrimonial 

disponível (= alterar a titularidade ou o status de atribuição dessa mesma posição = 

                                                 
1052  Cf. C. A. MOTA PINTO. Cessão de contrato. São Paulo: Saraiva, 1985, p.159-82; H. 

HATTENHAUER. Die Entdeckung der Verfügungsmacht: Studien zur Geschichte der 
Grundstücksverfügung im deutschen Recht des Mittelalters. Hamburg: Joachim Heitmann, 1969, p.38-
53 

1053  V. Cap. II, supra. 
1054  Cf. H. WESTERMANN et alii. Sachenrecht: Ein Lehrbuch. 7. ed. Heidelberg: C. F. Müller, 1998, p.24. 
1055  “Da eficácia da disposição falam exclusivamente os suportes fáticos [dos negócios jurídicos] de 

disposição legalmente estabelecidos” (C. BERGER. Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. 
Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, p.73). 

1056  O legislador do § 137 BGB poderia ter, didaticamente, acrescentado ao final do enunciado “salvos os 
negócios jurídicos, excepcional e taxativamente previstos na parte especial desta lei, a cuja celebração 
permite-se uma eficácia supressiva ou restritiva”, o que, de qualquer forma, é perfeitamente 
subentendido (Cf. J. VON STAUDINGER, J. KOHLER. J. von Staudingers Kommentar zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen: Allgemeiner Teil §§ 134-163. 
Berlin: Sellier-de Gruyter, 2003, p.192, v.4). 
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transmitir essa mesma posição) está adstrito a recorrer a um desses tipos1057. F. BAUR 

chama essa primeira característica desse regime jurídico tipicidade vinculativa 

(Typenzwang) ou “fechada”: não há contrato de disposição em gênero; há os tipos 

especialmente predispostos. Os essentialia negotii são, exclusivamente, os especiais. 

Fosse, entretanto, seu conteúdo arbitrariamente modificável, a porosidade dos tipos 

remeteria, tecnicamente, a um contrato em gênero1058. As regras têm de ser, por isso, 

cogentes: escolhido o tipo contratual (um dos essentialia negotii), os contratantes não 

podem alterar seu tipo normativo, senão quando a lei expressamente o permite. F. BAUR 

chama essa segunda característica desse regime jurídico tipicidade fixa 

(Typenfixierung)1059: os naturalia negotii são, por princípio, inderrogáveis e os 

accidentalia negotti são, por princípio, proibidos. Fora desses marcos não há contratos de 

disposição; pode haver contratos obrigacionais, ainda que de igual conteúdo: o objeto, os 

efeitos previstos nas regras jurídico-negociais são, contudo, outros; não há eficácia real. 

 

É esse o significado de a predisposição dos contratos de disposição ser em 

numerus clausus. Na medida em que os tipos desses contratos são legalmente predispostos 

em número fechado, a qualquer contrato que escape da tipificação legal, ainda que por 

meio dele os contratantes tenham declarado, inequívoca e perfeitamente, sua vontade 

jurídico-negocial daqueles efeitos, não será reconhecida, pelo ordenamento jurídico, a 

atribuição patrimonial autonomamente programada. Está-se no campo do disponível. Em 

sede de disposição contratual, a autonomia contratual circunscreve-se (i) à decisão de 

celebrar ou não celebrar contrato de disposição; (ii) tendo decidido pela celebração, 

escolher um dos tipos especiais predispostos pelo ordenamento jurídico (essentialia 

negotii); e (iii) escolhido um dos tipos, derrogar os naturalia negotti, se excepcionalmente 

derrogáveis, e inexar ou anexar os accidentalia negotii, se excepcionalmente permitidos. 

Em comparação com os contratos obrigacionais, a autonomia é, sensivelmente, 

limitada1060. 

 

Por isso, as questões que se apresentam são diferentes: trata-se de saber (a) 

quais pessoas podem ser partes de um contrato de disposição, ou seja, quais pessoas podem 

                                                 
1057  Cf. C. BERGER. Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, 

p.72. 
1058  Cf. H. P. WESTERMANN. Vertragsfreiheit und Typengesetzlichkeit im Recht der 

Personengesellschaften. Berlin: Springer, 1970, p.115-22. 
1059  Cf. F. BAUR, J. F. BAUR, R. STÜRNER. Sachenrecht. 17. ed. München: C. H. Beck, 1999, p.3. 
1060  V. tít. 17 e §§ 5o e 6o supra. 
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ser, por ele, diretamente afetadas; (b) quais as posições jurídicas subjetivas podem ter o 

respectivo poder de dispor gravado; e (c) qual a configurabilidade dos contratos de 

disposição1061. Nesse último caso, inclui-se o questionamento sobre se, nos esquemas de 

contratos de disposição conexos a deveres comportamentais (paradigma: alguns acordos de 

constituição de direitos subjetivos reais limitados), os contratantes podem modificar esse 

último conteúdo, incluindo poderes e deveres além do tipo legal, ou reduzindo poderes e 

deveres previstos no tipo legal1062. Assim: 

 

(a) partes dos contratos de disposição são o titular sucedido, que perde, total ou 

parcialmente, o poder de dispor, e o sucessor, que adquire, total ou parcialmente, o poder 

de dispor. No suporte fático do contrato de disposição, o ordenamento legal inclui, algumas 

vezes, uma determinada qualidade do sucessor. Por exemplo, a convenção de 

incedibilidade do crédito é necessariamente estipulada com o devedor da mesma relação 

jurídica: contratos cujo conteúdo seja a regra de não dispor de um crédito, celebrado entre 

credor e terceiro à relação jurídica, tem objeto exclusivamente obrigacional. Não há 

pactum de non cedendo; não há disposição1063. Sorte semelhante tem o direito real de 

aquisição do promitente-comprador: sucessor é, necessariamente, a parte do contrato de 

compromisso de compra e venda que figura na posição de promitente-vendedor. Isso não 

se passa, contudo, com os direitos reais de garantia: o credor pignoratício, ou hipotecário, 

ou anticrético, não precisa, necessariamente, estar em relação jurídica obrigacional 

(principal) com o proprietário que dá em penhor, ou hipoteca, ou anticrese, muito embora 

essa relação jurídica obrigacional seja causa pressuposta dos acordos de constituição 

(contratos de disposição) de tais direitos; 

 

(aa) só o sucessor adquire, positiva ou negativamente, o poder de dispor e, 

portanto, só a ele cabe decidir renunciá-lo ou não, chegando até, se for o caso de 

                                                 
1061  Cf. C. BERGER. Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, 

p.333. 
1062  Cf. T. H. D. STRUYCKEN. De Numerus Clausus in het Goederenrecht. Amsterdam: Kluwer, 2007, 

p.820. 
1063  Cf. C. W. CANARIS. Die Rechtsfolgen rechtsgeschäftlicher Abtretungsverbote. In: U. HULBER, E. 

JAYME. Festschrift für Rolf Serick zum 70. Geburtstag. Heidelberg: Recht und Wirtschaft, 1992, p.13-
22; C. BERGER. Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, 
p.334: “pelos §§ 413, 399 S. 2 BGB, não se trata de permitir que a restrição à disposição seja estipulada 
com terceiros, os quais não estão em nenhuma relação com o direito. Apenas os envolvidos com o 
direito podem estabelecer as restrições à transmissão, tão perigosas para o tráfico, porque apenas eles 
têm, nisso, um interesse originário e fundado na sua autodeterminação. De resto, entretanto, o § 137 
BGB encontra aplicação nesses direitos relacionalmente estruturados: encontre-se uma restrição à 
disposição estipulada com um não envolvido, ela vincula, em todo caso, obrigacionalmente”. 



Numerus clausus dos direitos reais e autonomia nos contratos de disposição 
 

 276 

fragmentação do poder de dispor, a decidir consolidar a posição jurídica subjetiva do 

sucedido. Não pode haver atribuição de poder a terceiros; v. g., alguém com competência 

para co-determinar a resilição de uma restrição ao poder de dispor1064; 

 

(b) os direitos subjetivos patrimoniais são complexos de posições jurídicas 

subjetivas ativas. Restrições ao poder de dispor podem concernir a apenas algumas delas, 

e, por vezes, é permitido que só algumas delas sejam atingidas por essas mesmas 

restrições. É necessário separar o que é ligado à personalidade dos envolvidos com o 

direito subjetivo daquilo que é ligado ao patrimônio. O crédito e as participações 

societárias podem ser incedíveis; essa incedibilidade atingirá a pretensão creditícia, no 

primeiro caso, e a pretensão aos dividendos e o direito de recesso, no segundo? Já foi 

observado que não1065, e a questão é de todo relevante para a eficiência das execuções 

judiciais: não se vê por que um credor prejudicado pelo inadimplemento do devedor não 

possa pedir a penhora daquelas pretensões, para que receba diretamente seu objeto, sem 

passar pelo patrimônio do devedor1066; 

 

(c) a margem de modificação dos tipos de contratos de disposição é pequena. 

No entanto, na medida em que o ordenamento jurídico é refratário à regulação autônomo-

privada do poder de dispor, toda modificação orientada a diminuir a eficácia de uma 

restrição ao poder de dispor é admissível. Inexação de termos e condições para a irradiação 

dos efeitos das restrições ao poder de dispor, ou previsão de períodos de tempo em que elas 

sejam eficazes, é, por conseguinte, permitida1067. Entretanto, o argumento “quem pode o 

mais pode o menos” não é, especialmente no pactum de non cedendo, admitido1068: 

“diretrizes do tráfico jurídico levam a uma interpretação restrita do § 399 S. 2 BGB, 

quando as restrições de cessão levarem a uma eficácia externa. Sem reservas, restrições de 

cessão devem ser reconhecidas apenas como proibições obrigacionais de dispor, na relação 

entre credor e devedor (...). Nenhuma eficácia direta se desenvolve a partir das restrições 

                                                 
1064  Cf. C. BERGER. Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, 

p.263-4, 334-5. 
1065  V. § 6o, tít. 16, supra. 
1066  Cf. C. BERGER. Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, 

p.364-8. 
1067  T. H. D. STRUYCKEN. De Numerus Clausus in het Goederenrecht. Amsterdam: Kluwer, 2007, p.822. 
1068  Cf. C. W. CANARIS. Die Rechtsfolgen rechtsgeschäftlicher Abtretungsverbote. In: U. HULBER, E. 

JAYME. Festschrift für Rolf Serick zum 70. Geburtstag. Heidelberg: Recht und Wirtschaft, 1992, p.13-
22; H. DÖRNER. Dynamische Relativität: Der Übergang vertraglicher Rechte und Pflichten. 
München: C. H. Beck, 1985, p.142. 
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de cessão, se previrem um procedimento para a cessão, especialmente a exigência de forma 

ou de notícia. Também não é permitido vincular a decisão sobre a cessão ao assentimento 

de terceiro”1069. O suporte fático do art. 286, primeira parte, em parte, CC não pode ser 

modificado pelos contratantes: ou se convenciona a incedibilidade, ou se sujeita a eficácia 

da cessão ao assentimento do devedor1070. Qualquer pacto que extrapole essas fronteiras 

tem objeto somente obrigacional; a eficácia cinge-se entre credor e devedor: o cessionário 

não é prejudicado1071; 

 

(cc) pode-se precisar, agora, que alguns dos direitos subjetivos reais limitados 

apresentam uma peculiaridade: eles são integrados a deveres comportamentais1072. Isso não 

acontece com todos os direitos subjetivos reais: falta, em regra, aquela peculiaridade nos 

direitos reais de garantia. Exatamente por isso, o que há de comum em todos os direitos 

subjetivos reais é a circunstância de serem constituídos por contratos de disposição: a 

regulação autônomo-privada ao poder de dispor é a marca constante, sublinhada desde o 

início. De qualquer maneira, são exemplos de direitos subjetivos reais limitados integrados 

com deveres comportamentais: o segundo adquirente do direito real de superfície adquire 

créditos e débitos estipulados com o proprietário pelo primeiro superficiário; o adquirente 

da propriedade do prédio serviente adquire os deveres de realização de obras para 

conservação e uso da servidão, estipuladas pelo proprietário anterior com o proprietário do 

prédio dominante (arts. 1.381, 1.382 CC); o adquirente da nua-propriedade adquire os 

deveres de reparação dos danos extraordinários sofridos pela coisa dada em usufruto (art. 

1.404 CC); o adquirente da propriedade sobre a coisa móvel dada em penhor (regular) 

adquire o dever de reparar o dano sofrido em virtude de vício da coisa empenha (art. 1.433, 

III, CC). 

 

Esses deveres comportamentais não podem ser alargados pelas partes dos 

contratos de disposição a eles conexos, nem podem ser incluídos outros além dos 

                                                 
1069  C. BERGER. Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, p.262-4. 
1070  C. BERGER. Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, p.263. 
1071  Cf. E. WAGNER. Vertragliche Abtretungsverbot um System zivilrechtlicher Verfügungshindernisse. 

Tübingen: J. C. B. Mohr, 1994, p.468. 
1072  Cf. P. HECK. Grundriss des Sachenrechts. Aalen: Scientia, 1960, p.87-91; J. VON STAUDINGER, H. 

H. SEILER. J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und 
Nebengesetzen: Einleitung zum Sachenrecht §§ 854-882. Berlin: Sellier-de Gruyter, 2007, p.20-3; W. 
WIEGAND. Die Entwicklung des Sachenrechts im Verhältnis zum Schuldrecht. In: Archiv für die 
civilistische Praxis 190, 1990, p.112-3; W. WIEGAND. Sachenrecht im Obligationenrecht. In: P. 
CARONI. Das Obligationenrecht 1883-1983. Bern: Haupt, 1984, p.112-9. 



Numerus clausus dos direitos reais e autonomia nos contratos de disposição 
 

 278 

expressamente previstos na lei1073. Sua supressão é, contudo, permitida1074, assim como 

também o é a estipulação de que terão eficácia exclusivamente obrigacional, sem atingir os 

adquirentes subseqüentes. Nos tipos em que apenas uma das partes tem poder de dispor 

transmissivo (v. g. usufruto), direitos subjetivos podem ser pactuados. Princípio, em 

matéria de servidões, é a proibição daquelas positivas (servitus in faciendo consistere 

nequit), com a exceção dos citados arts. 1.381 e 1.382 CC1075. A realização de contratos de 

disposição com função econômico-social diferente da causa abstrata é, em princípio, 

permitida: o caso mais conhecido é o do usufruto, que pode ter funções exclusivamente de 

garantia1076. 

 

Esses deveres comportamentais não são “obrigações” propter rem. A própria 

res (direito subjetivo patrimonial adquirido) está gravada. Não há sub-rogação em uma 

relação jurídica obrigacional paralela, cujo conteúdo acompanharia, ex lege, a res. A 

circunstância de o adquirente poder renunciar, simultaneamente, a sua titularidade e o seu 

dever comportamental faz estranha a noção de vínculo obrigacional nesses esquemas. 

 

20.  Sanções decorrentes do numerus clausus 

 

As sanções decorrentes do regime de numerus clausus dos contratos de 

disposição são de duas ordens: inexistência dos contratos de disposição que não se 

enquadram nos tipos vinculativos e fixos, com a conseqüente existência, em princípio, de 

contratos obrigacionais de igual conteúdo, o que pode ser compreendido como não-

irradiação de eficácia real e irradiação de eficácia obrigacional das declarações jurídico-

negociais; e ineficácia relativa dos contratos de disposição subseqüentes a um contrato de 

disposição antecedente conforme ao regime de numerus clausus e, assim, existente, válido 

e eficaz.  Põem-se, nesses termos, o problema das conseqüências jurídicas de uma 

declaração jurídico-negocial contrária à tipicidade vinculativa e fixa a qual pré-exclui a sua 

entrada no mundo jurídico como contrato de disposição; e o problema das conseqüências 

jurídicas de uma declaração jurídico-negocial contrária a uma restrição jurídico-negocial 

ao poder de dispor. Tem-se, primeiramente, de distinguir entre as sanções pressupostas (i) 

                                                 
1073  T. H. D. STRUYCKEN. De Numerus Clausus in het Goederenrecht. Amsterdam: Kluwer, 2007, p.821. 
1074  T. H. D. STRUYCKEN. De Numerus Clausus in het Goederenrecht. Amsterdam: Kluwer, 2007, p.821. 
1075  Cf. F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1959, p.212-3, 

v.18. 
1076  T. H. D. STRUYCKEN. De Numerus Clausus in het Goederenrecht. Amsterdam: Kluwer, 2007, p.825. 
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pelo princípio da disponibilidade das posições jurídicas subjetivas patrimoniais e (ii) pelo 

princípio de não-impedimento legal do poder de dispor1077; na seqüência, vêm as sanções 

do princípio da irrestringibilidade do poder de dispor: aos contratos de disposição 

contrários ao que foi indisponibilizado1078 e aos contratos de disposição que escapam à 

tipicidade vinculativa e fixa. 

 

As imposições legais de indisponibilidade – geralmente, inalienabilidade – das 

posições jurídicas subjetivas patrimoniais são exceções ao princípio da disponibilidade das 

posições jurídicas subjetivas patrimoniais e estabelecem o campo do abstratamente 

indisponível. São definições legais de impossibilidade do objeto dos contratos de 

disposição, e, nesse sentido, uma das possíveis descrições do suporte fático, a que esses 

textos normativos remetem, é a conclusão de um contrato de disposição cujo objeto 

consista na transmissão, translativa ou constitutiva, de uma posição jurídica subjetiva 

patrimonial indisponível; se concretizado esse suporte fático, a conseqüência é a nulidade 

do contrato de disposição (art. 166, II, CC)1079. E, porque ninguém pode se obrigar a fazer 

ou deixar de fazer o juridicamente impossível, há contaminação do contrato obrigacional 

subjacente, por ilicitude do respectivo objeto1080. 

 

Os limites (legais) – geralmente, proibições legais de alienar – ao exercício do 

poder de dispor são exceções ao princípio de não-impedimento legal do poder de dispor e 

estabelecem o campo do concretamente indisponível. São definições legais de falta de 

legitimidade, e, nesse sentido, uma das possíveis descrições do suporte fático, a que esses 

textos normativos remetem, é a conclusão de um contrato de disposição cuja parte 

disponente esteja proibida (não tenha legitimidade) de dispor; se concretizado esse suporte 

fático, a conseqüência é a invalidade do contrato de disposição: será nulo (art. 166, VII, 

CC) ou anulável (art. 171, caput, CC). Nesse último caso, os contratos obrigacionais não 

são afetados1081. Conquanto o CC determine a nulificação como sanção residual (art. 166, 

VII), parece mais adequado entender que estipulações contratuais contrárias à falta de 

legitimidade de dispor, quando a lei não tenha expressamente se referido à nulidade, são 
                                                 
1077  V. § 5o, tít. 12, supra. 
1078  V. §§ 5º e 6º, supra. 
1079  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954, p.142, v.2; F. 

C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.327, v.5. 
1080  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.154, v.4; 

cf. tb. B. FOËX. Les “numerus clausus” des drois réels en matière mobilière. Lausanne: Payot, 1987, 
p.42-5. 

1081  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.328, v.5. 
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anuláveis, e não nulas1082: na medida em que se busca proteger uma determinada classe de 

sujeitos de direito, a disciplina da anulabilidade é mais côngrua com essa proteção, em 

virtude da possibilidade de confirmação (art. 172 CC). 

 

As restrições (jurídico-negociais) ao poder de dispor são exceções ao princípio 

da irrestringibilidade do poder de dispor e estabelecem o campo do disponível, mas 

indisponibilizável. Trata-se, aqui, por óbvio, das restrições em sentido estrito, portanto 

dotadas de eficácia real, e não meramente obrigacional. São definições autônomo-privadas 

de falta de legitimação, e, nesse sentido, uma das possíveis descrições do suporte fático, a 

que esses textos normativos remetem, é a conclusão de um contrato de disposição 

(subseqüente) cuja parte disponente esteja proibida (não tenha legitimação) de dispor; se 

concretizado esse suporte fático, a conseqüência é a ineficácia relativa do contrato de 

disposição subseqüente1083-1084. F. C. PONTES DE MIRANDA está, nesse ponto, 

parcialmente equivocado: sustenta, com razão, a ineficácia relativa que decorre da 

constituição de direitos subjetivos reais (limitados), isto é, às restrições ao poder de dispor 

sobre a propriedade1085. No entanto, a respeito do pactum de non cedendo, a confusão é 

grande: “a cessão de crédito que se fez sem poder ser feita é nula ou ineficaz? (...) De lege 

ferenda (...) a infração da proibição negocial mereceria a sanção menor de ineficácia. De 

lege lata, o Código Civil (...) considera causa de nulidade o ser ilícito ou impossível o 

objeto do negócio jurídico”1086, afinal “a convenção entre o devedor e o credor anterior, 

simultânea ou posterior ao contrato, estabelece a incedibilidade, o que significa atribuir-se 

qualidade objetiva ao crédito”1087; “o crédito fica privado de cedibilidade, em vez de 

apenas ser obrigado o credor a não ceder (...). Não se trata de simples proibição de alienar, 

                                                 
1082  Cf. A. JUNQUEIRA DE AZEVEDO. Negócio jurídico e declaração negocial: Noções gerais e 

formação da declaração negocial. São Paulo: Saraiva, 1986, p.154-9; F. C. PONTES DE MIRANDA 
postula ineficácia relativa (Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p. 328, v.5). 

1083  Cf. C. W. CANARIS. Die Rechtsfolgen rechtsgeschäftlicher Abtretungsverbote. In: U. HULBER, E. 
JAYME. Festschrift für Rolf Serick zum 70. Geburtstag. Heidelberg: Recht und Wirtschaft, 1992, p.13-
22. 

1084  Mesmo as clausulações testamentárias implicam ineficácia relativa, e não nulidade (F. C. PONTES DE 
MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.83, v.14). A razão é que o 
falecimento do herdeiro, protegido pela clausulação, implica a irradiação dos efeitos do contrato de 
disposição anteriormente por ele celebrado (cf. F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito 
privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.84, v.14). 

1085  Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.39, v.5; Tratado de direito privado. Rio de 
Janeiro: Borsoi, 1957, p. 8-20, 31, v.18: “o adquirente do domínio suporta os direitos reais limitados 
que gravavam o bem. Quem adquire a propriedade móvel empenhada adquire-a detracto o penhor. 
Quem adquire o prédio hipotecado ou sujeito a servidão adquire-o com a hipoteca ou a servidão”. Cf. tb. 
art. 677 CC 1916. 

1086  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.282, v.23. 
1087  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.280, v.23. 
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mas sim de inalienabilidade do direito”1088. Entretanto, “a ratificação pelo devedor 

eficaciza a cessão de crédito com infração da incedibilidade de origem negocial”1089. Como 

é possível a ratificação do devedor eficacizar o nulo, por impossibilidade do objeto? O 

equívoco, vindo da boca de quem vem, não poderia ter sido maior1090. 

 

O problema cinge-se, na verdade, ao plano da eficácia, por três razões. Em 

primeiro lugar, trata-se da transmissão de direitos subjetivos, portanto de efeitos jurídicos. 

O fenômeno disciplinado é, todo ele, eficacial: quem dispõe ou não é titular, ou não é 

titular pleno1091. Falta aos contratos de disposição o fator de eficácia poder de dispor. Em 

segundo lugar, só excepcionalmente podem os agentes privados definir, por negócios 

jurídicos, requisitos de validade (v. g. art. 109 CC). Em terceiro e último lugar, a 

possibilidade de distratar ou resilir a restrição ao poder de dispor, a qualquer momento, 

remeteria ou à anulabilidade ou à ineficácia. A inadequação da primeira está em que o 

contrato de disposição, celebrado em contrariedade a um contrato de disposição anterior 

existente, válido e eficaz, seria inválido, mas eficaz (= anulável). A ineficácia, buscada por 

quem celebra o primeiro contrato de disposição, tem de ser ab initio. Mais do que isso: se é 

anulável o segundo contrato de disposição, sobre uma posição jurídica subjetiva 

patrimonial cujo poder de dispor fora restringido, sob qual fundamento também o seriam o 

terceiro e os seguintes contratos de disposição? A sanção é a ineficácia, e o fundamento é o 

art. 1.268, § 1º, CC, por interpretação extensiva: o direito subjetivo patrimonial – não 

apenas a propriedade, em sentido estrito – pode ser tornar, a qualquer momento, 

disponível. 

 

Sobre ser a ineficácia absoluta ou relativa, a questão é levantada por C. W. 

CANARIS nos seguintes termos: mediante a ineficácia absoluta “o crédito permanece por 

completo no patrimônio do cedente, de modo que pode ser penhorado por seus credores e, 

na hipótese de concurso, cai na massa. Se o credor ceder o crédito mais de uma vez e 

                                                 
1088  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.280, v.23. 
1089  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.280, v.23. 
1090  Ainda mais quando, anteriormente, já deixara claro quanto às violações às proibições legais de alienar: 

“se a proibição de alienar só tem por fito a proteção de alguma pessoa determinada, ou de determinadas 
pessoas, a disposição, que infringe a lei, é ineficaz quanto a essa, ou essas pessoas, mas eficaz quanto às 
outras (ineficácia relativa). Se essas pessoas, podendo, assentem, há toda a eficácia do ato de disposição. 
Também se dá a completa eficácia se a proibição cessa, ou se o direito protegido se extingue” (F. C. 
PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.328, v.5) 

1091  Cf. F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.326, 
v.5. 
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distratar com o devedor a convenção de incedibilidade, a primeira cessão não se torna 

eficaz, mas sim aquela que o devedor, conforme seu arbítrio, autorizou, sem nenhuma 

correspondência com o princípio da prioridade”1092. O pano de fundo é um problema 

prático, de grande relevância econômica: além dos impactos na atividade de factoring, 

empresários de pequeno e médio porte que são titulares de créditos incedíveis, em razão de 

estipulação de pactum de non cedendo, não podem dá-los em usufruto ou penhor, quer 

dizer, não podem celebrar, sobre eles, contratos de disposição. Exclui-se, nesses termos, 

seu acesso a financiamentos, cuja celebração é invariavelmente dependente, pelos usos e 

costumes do mercado financeiro, da celebração de contratos (acessórios) de reforço de 

garantia1093. Não sem razão o reformado Código Comercial alemão (HGB) estabelece, no § 

354 a S. 1, ao contrário do § 399 S. 2 BGB, a ausência de eficácia real da convenção de 

incedibilidade de créditos, quando esses últimos são originados de contratos empresariais: 

“se a cessão de um crédito de dinheiro for excluída, mediante convenção com o devedor 

conforme o § 399 BGB, e se o negócio jurídico que fundamenta esse crédito for, para as 

duas partes, um negócio comercial, ou se o devedor for uma pessoa jurídica de direito 

público ou um patrimônio especial de direito público, a cessão será, apesar disso, 

eficaz”1094. Novamente, em uma pauta de interpretação inspirada pela promoção e pela 

segurança do tráfico jurídico, a sanção de ineficácia da convenção de incedibilidade do 

crédito é, somente, relativa: não pode ser dado às partes o poder de derrogar a regra da 

prioridade. Termine a eficácia do pactum de non cedendo – por advento do termo, 

verificação da condição ou por declaração de vontade do devedor – a primeira cessão se 

pleni-eficaciza e prefere a todas as outras que foram, eventualmente, celebradas: dá-se a 

pós-eficacização. 

 

Por seu turno, os contratos obrigacionais contrários a precedentes contratos de 

disposição conformes ao numerus clausus, ainda que de igual conteúdo, são existentes, 

válidos e eficazes; assim como o são aqueles que, sem se enquadrar, por declaração de 

vontade das partes1095 ou por incompatibilidade entre essa e os essentialia negotii dos tipos 

                                                 
1092  Die Rechtsfolgen rechtsgeschäftlicher Abtretungsverbote. In: U. HULBER, E. JAYME. Festschrift für 

Rolf Serick zum 70. Geburtstag. Heidelberg: Recht und Wirtschaft, 1992, p.10. 
1093  C. W. CANARIS. Die Rechtsfolgen rechtsgeschäftlicher Abtretungsverbote. In: U. HULBER, E. 

JAYME. Festschrift für Rolf Serick zum 70. Geburtstag. Heidelberg: Recht und Wirtschaft, 1992, p.9. 
1094  Cf. C. BERGER. Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, 

p.280-5; C. W. CANARIS. § 354 a. In: C. W. CANARIS et alii (hrsg.). Handelsgesetzbuch Staub. 4. 
ed. Berlin: De Gruyter, 2004, p.227-35, v.4. 

1095  A questão é de interpretação do contrato, pois é possível que os agentes privados tenham declarado 
apenas a vontade de efeitos obrigacionais, ainda que seu conteúdo seja correspondente a um tipo de 
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especiais de contratos de disposição predispostos, estabelecem obrigações de não alienar, 

ou qualquer outra “restrição” obrigacional ao poder de dispor1096. Mesmo nesses casos, a 

lei e a doutrina reagem a essas tentativas de regulação autônomo-privada, meramente 

obrigacionais, do poder de dispor. O art. 1.475 CC, por exemplo, não apenas reforça o 

princípio da irrestringibilidade do poder de dispor, como também implica que, em matéria 

de hipoteca, seja nula toda estipulação negocial “restritiva” do poder de dispor do 

proprietário de bem imóvel hipotecado: simples obrigações de não alienar, acompanhadas 

ou não de penas convencionais, não se irradiam em face desse texto legal. Paralelamente, 

sustenta-se que toda “restrição”, real (restrição, em sentido estrito) ou obrigacional, ao 

poder de dispor, submeta-se à análise da causa: “a cessão de crédito deve servir 

exclusivamente à proteção do devedor e, portanto, somente até o ponto em que ela 

corresponder a essa finalidade é que pode impedir a aplicação dos enunciados sobre 

arrecadação falencial”1097; “os ordenamentos modernos não tutelam os vínculos 

[obrigacionais] perpétuos. Os modos nos quais se manifesta a contrariedade a esses 

vínculos são a previsão de um termo para a relação, ao qual deve ser equiparada a 

faculdade de uma parte voltar-se ao juiz para obter um termo, e um direito de extinguir o 

contrato”1098; “porque o pacto importa um sacrifício para o proprietário, deve ocorrer que 

esse sacrifício seja balanceado por uma vantagem individual concreta, obtida pela outra 

parte”1099; e assim por diante1100. 

 

Nesse sentido, toda “regulação” autônomo-privada do poder de dispor, real ou 

obrigacional, enseja, em si, um problema: a obrigação de não alienar, ou de não alienar de 

determinado modo, tem de passar por requisitos de validade e fatores de eficácia especiais, 

quer dizer, requisitos e fatores que não se impõem para qualquer regra jurídico-negocial 

obrigacional (conteúdo do contrato obrigacional)1101. Ainda assim, o modelo de tipicidade 

                                                                                                                                                    
contrato de disposição. Na dúvida, deve-se decidir pelo contrato obrigacional, em razão da proteção dos 
potenciais adquirentes. 

1096  Cf. F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.330, 
v.5. 

1097  C. W. CANARIS. Die Rechtsfolgen rechtsgeschäftlicher Abtretungsverbote. In: U. HULBER, E. 
JAYME. Festschrift für Rolf Serick zum 70. Geburtstag. Heidelberg: Recht und Wirtschaft, 1992, p.11. 

1098  M. FRANZONI. Degli effetti del contratto. In: P. SCHLESINGER. Il Codice Civile: Commentario. 
Milano: Giuffrè, 1999, p.426, v.2. 

1099  E. BOCCHINI. Limitazioni convenzionali del potere di disposizione. Napoli: Jovene, 1977, p.63. 
1100  Sobre a relação entre o art. 1.379 Codice Civile e a cláusula “interessi meritevoli di tutela”, cf. M. 

FRANZONI. Degli effetti del contratto. In: P. SCHLESINGER. Il Codice Civile Commentario. Milano: 
Giuffrè, 1999, p.429, v.2. 

1101  Isso tem uma implicação importante na eficácia contra o terceiro-adquirente: se o contrato de disposição 
de que esse último é parte, não é afetado, o exercício dos direitos adquiridos pode ser, além de se pôr a 
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contratual correspondente ao regime de numerus clausus dos contratos de disposição é, no 

direito positivo, o de um código binário ou contratos (típicos) de disposição ou contratos 

obrigacionais1102. Os contratos de disposição que não se enquadram nos tipos vinculativos 

e fixos especialmente predispostos pelo ordenamento jurídico têm a sua entrada no mundo 

jurídico pré-excluída, quer dizer, os contratos de disposição atípicos são inexistentes: eles 

não existem como contratos de disposição; mas existem como contratos obrigacionais, e, 

nessa categoria, podem valer e ser eficazes1103. Os contratos de disposição atípicos não são 

simplesmente nulos, por impossibilidade ou ilicitude do objeto: nulos podem ser os 

contratos obrigacionais. A conversibilidade, se pressupõe não uma transmutação e sim 

uma preservação (Aufrechterhaltung) do negócio jurídico, com a revelação do seu lado 

aproveitável1104, é menos do que realmente ocorre por meio da aplicação do regime de 

numerus clausus: basta-se pensar na ausência de previsão de deveres prestacionais nas 

regras do contrato de disposição, contrariamente ao que se passa na estipulação de uma 

obrigação de não-fazer; in casu, não alienar. De qualquer maneira, o art. 170 CC deve ser 

aplicado, por analogia. 

 

§ 11º  A PERSPECTIVA POSITIVA DO REGIME DE NUMERUS CLAUSUS DOS 

CONTRATOS DE DISPOSIÇÃO: TÉCNICA AUTÔNOMA DE 

OPONIBILIDADE DE INTERESSES ECONÔMICO-SOCIAIS AOS 

TERCEIROS-ADQUIRENTES 

 

Os contratos de disposição são instrumentos predispostos para a afirmação da 

autonomia do titular, na medida em que, por meio deles, exerce-se, em esquemas jurídico-

negociais, o poder de dispor, não só translativo, mas também constitutivo. São, mais do 

                                                                                                                                                    
questão de sua contribuição para o inadimplemento da obrigação de não-fazer, estendendo-lhe o dever 
de indenizar por ato ilícito absoluto. Daí que, se as “restrições” não tiverem fundamento senão em puras 
idiossincrasias, não se irradiam delas standards de conduta que levariam a uma preclusão material das 
posições jurídicas subjetivas patrimoniais adquiridas ou a uma responsabilidade civil de terceiro por 
lesão a direito de crédito (cf. M. FRANZONI. Degli effetti del contratto. In: P. SCHLESINGER. Il 
Codice Civile Commentario. Milano: Giuffrè, 1999, p.429, v.2). V. § 11º, tít. 21, infra. 

1102  Cf. J. VON STAUDINGER, J. KOHLER. J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen: Allgemeiner Teil §§ 134-163. Berlin: Sellier-de Gruyter, 
2003, p.187, v.4. 

1103  “Art. 3.706: Julgar-se-á não-escrita, para valer somente como constitutiva de direitos pessoais (art. 19), 
se por tal puder valer, toda estipulação ou disposição de última vontade, que constitua direitos reais, ou 
que modifique os permitidos ao contrário das disposições que os regulam” (A. TEIXEIRA DE 
FREITAS. Código Civil: Esboço. Rio de Janeiro: Tipografia Universal de Laemmert, 1864). 

1104  W. FLUME. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft. 3. ed. Berlin: Springer, 
1979, p.592. 
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que isso, as manifestações embrionárias do fenômeno que hoje se conhece por autonomia 

contratual1105: a noção moderna, contraposta, de contrato obrigacional é uma construção 

mais recente, do jusracionalismo, que expande a autonomia contratual a novos campos e 

com mais intensidade; basta lembrar, a despeito das controvérsias, uma expressiva corrente 

que percebe o vinculum iuris, nas diversas fases do direito romano, quase que 

exclusivamente na sua dimensão real, quer dizer, mesmo os esquemas que hoje chamar-se-

iam obrigacionais consistiam em uma simples disposição de parte da liberdade do tradens 

a favor do accipiens, quem se haveria tornado, dessarte, titular do próprio corpo humano 

do primeiro1106. De todo modo, é ínsita à categoria do contrato de disposição uma 

perspectiva, positiva, de promoção da autonomia contratual, o que se revela, outrossim, no 

seu regime de numerus clausus, sob um duplo aspecto.  

 

Em primeiro lugar, como se assinalou, o numerus clausus dos contratos de 

disposição identifica-se pela promoção da eficácia obrigacional dos contratos. Mediante o 

modelo de tipicidade, estabelecido pelo regime de numerus clausus, não apenas os 

contratos de disposição atípicos são existentes como contratos obrigacionais – e, nessa 

categoria, potencialmente válidos e eficazes – como também é feita irrelevante a 

titularidade do direito subjetivo patrimonial, tomado como objeto da prestação (= objeto 

mediato da obrigação), para a existência, a validade e a eficácia do contrato obrigacional. 

Nesses termos, quem vende aquilo de que não é proprietário não deixa, nem por isso, de 

estar obrigado1107; e o proprietário que se obriga a não exercer seu poder de dispor ou a não 

exercer quaisquer de suas posições jurídicas subjetivas (usus, fructus e abusus) não é, nem 

por isso, beneficiado por um “conteúdo, constitucional e necessariamente mínimo”1108, de 

seu direito subjetivo. Reafirme-se que, nesses termos, o vínculo é obrigacional, e é, pois, só 

o proprietário que se vincula; não seu sucessor (inter vivos), absolutamente estranho ao 

objeto do contrato obrigacional: não há vínculo real. 

 

                                                 
1105  H. HATTENHAUER. Die Entdeckung der Verfügungsmacht: Studien zur Geschichte der 

Grundstücksverfügung im deutschen Recht des Mittelalters. Hamburg: Joachim Heitmann, 1969, p. 144; 
cf. tb. D. WILLOWEIT. Dominium und Proprietas: Zur Entwicklung des Eigentumsbegriffs in der 
mittelalterlichen und neuzeitlichen Rechtswissenschaft. Historisches Jahrbuch im Auftrag der Görres-
Gesellschaft. N. 94, 1974, München, p.147-52, 155. 

1106  Cf. M. KASER. Das römische Privatrecht: Das altrömische, das vorklassische und klassische Recht. 2. 
ed. München: C. H. Beck, 1971, p.479-83; M. KASER. Das römische Privatrecht: Die nachklassischen 
Entwicklungen. 2. ed. München: C. H. Beck, 1975, p.329-31; R. ZIMMERMANN. The Law of 
Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition. Oxford: Clarendon, 1996, p.1-10. 

1107  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1960, p.231, v.39. 
1108  V. § 5º, tít. 12, supra. 
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Em segundo lugar, o regime de numerus clausus satisfaz aquela exigência de 

heteronomia privada, sugerida por F. CARNELUTTI1109, indispensável para a segurança 

jurídica da circulação econômica. O regime de numerus clausus é, todo ele, orientado à 

segurança do tráfico jurídico: no seu aspecto negativo, de limitação da autonomia 

contratual, em virtude da tipicidade vinculativa e fixa, tutela a segurança da aquisição1110; 

no seu aspecto positivo, de reconhecimento da heteronomia privada, em virtude da 

promoção da autonomia do titular, precisamente de seu poder de dispor constitutivo, tutela 

a estabilidade, adversus omnes, de determinadas relações jurídicas. Consiste, como tal, em 

uma técnica de oponibilidade de interesses econômico-sociais aos terceiros-adquirentes e 

às partes de contratos obrigacionais, a qual, por integrar-se em um esquema contratual, 

consagra uma margem de autonomia na configurabilidade desses mesmos esquemas. 

 

O problema típico pressuposto à celebração dos contratos de disposição é o 

seguinte: o agente privado, interessado na extração de utilidades advindas do exercício de 

um direito subjetivo patrimonial, pode preterir a um outro agente privado que tenha, em 

relação ao primeiro, um título de precedência. Quer dizer, se o primeiro agente privado não 

se tornou titular desse mesmo direito subjetivo patrimonial, é imanente à sua posição 

jurídica subjetiva o risco de o titular, com quem só obrigacionalmente contratou, perder a 

titularidade, seja porque celebrou um contrato de disposição com um segundo agente 

privado, seja porque deixou de cumprir outras de suas obrigações e, tendo sido executado 

por seus credores, esses últimos constringiram judicialmente o direito subjetivo 

patrimonial. Esses adquirentes, que se tornaram titulares, preferem ao primeiro contratante, 

o qual, ao menos potencialmente, perderá o exercício do direito subjetivo patrimonial a 

esses mesmos adquirentes; contra esses últimos, não tem nada a pretender: eles estão 

imunes. Em princípio, tem só pretensão indenizatória, nos termos do art. 389 CC, e, em 

princípio, apenas contra quem contratou e cometeu o ato ilícito relativo. 

 

Os contratos de disposição são as principais técnicas jurídicas de 

amortecimento de tal risco, porque reagem contra (ineficacizam) quaisquer aquisições, 

contratuais (contratos de disposição) ou judiciais, subseqüentes: conferem, ao primeiro 

contratante, imunidade contra disposição e contra execuções judiciais. Conferem-lhe, 

outrossim, pretensões a sujeitos passivos totais: se, anteriormente, um contrato só 

                                                 
1109  V. § 1º, supra. 
1110  V. §§ 5º, tít. 13, e 6º, tít. 14, supra. 
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obrigacional fora celebrado entre o titular anterior e um terceiro, nada obsta que exclua 

esse último do exercício do direito subjetivo real ou do crédito, bem como que pretenda à 

incorporação em seu próprio patrimônio, por meio da teoria da destinação, de todas as 

vantagens patrimoniais auferidas com o exercício do seu direito, por terceiro1111. O 

pressuposto e o fim dos contratos de disposição são, assim, a precedência do titular e as 

imunidades contra disposição e contra execuções judiciais. É nesses termos que são uma 

técnica de oponibilidade de interesses econômico-sociais não apenas às partes de contrato 

obrigacional, mas também às partes de contratos de disposição subseqüentes e aos credores 

do titular anterior, isto é, aos terceiros-adquirentes: se há regra da prioridade e se prior in 

tempore potior iure, todos eles estão juridicamente vinculados. A relação jurídica é 

absoluta e o poder de adquirir dos potenciais adquirentes subseqüentes fora modificado. 

Quem quer oponibilidade em face de todos esses agentes privados tem de celebrar contrato 

de disposição. 

 

Por conseguinte, se, de um lado, o regime de numerus clausus dos contratos de 

disposição preme o poder de autodeterminação dos agentes privados, ele, de outro lado, 

recompensa esses últimos: ao se apresentarem como instrumentos de alteração autônomo-

privada da ordem preestabelecida de atribuição dos bens econômicos1112 e, por isso, de 

modificação heterônoma do poder de adquirir de um conglomerado indeterminado de 

agentes privados, por meio da celebração de contratos de disposição eficazes exerce-se um 

poder de heterodeterminação em face de outros agentes privados; um poder jurídico 

incrível, porque, aqui, não se precisa sequer buscar o consentimento, camuflado ou não, de 

um outro agente privado para ele se submeta ao vínculo real, efeito mínimo de um contrato 

constitutivo de uma relação jurídica absoluta. Revelam-se os contratos de disposição, dessa 

maneira, como mecanismos de dissipação de custos de negociação, na medida em que os 

interesses econômico-sociais dos agentes privados são submetidos a uma determinada 

eficácia contratual, modificativa de seu poder de adquirir, sem que, para tanto, tenha sido 

necessário capturar a sua declaração jurídico-negocial consentinte com esse mesmo 

vínculo. É assim que se expõem à heteronomia privada: sem o consentimento do primeiro 

sucessor, as partes contratantes ou os adquirentes em processo de execução, em face da 

resistência aos seus interesses econômico-sociais, subordinados, que recaem sobre a 

                                                 
1111  Cf. J. M. ANTUNES VARELA. Direito das obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 1977, p.200. As 

regras sobre posse de boa-fé são exceções à teoria da destinação. 
1112  Cf. H. WESTERMANN et alii. Sachenrecht: Ein Lehrbuch. 7. ed. Heidelberg: C. F. Müller, 1998, p.20. 
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posição jurídica subjetiva patrimonial disponível transmitida, nada podem fazer, senão 

exercer seus direitos subjetivos, obrigacionais, contra, exclusivamente, aquele com quem 

se contratou.  

 

Em outras palavras, o que, em princípio, não alcançariam, logram os agentes 

privados graças à consagração legal de tipos de contratos de disposição: exatamente porque 

a lei, e somente a lei, estabelece, de forma fechada, esses mesmos tipos, legitima-se 

politicamente que possam os agentes privados, ao celebrá-los, afetar à larga o poder de 

adquirir e os interesses contratuais de outros agentes, mesmo quando esses últimos não 

tenham tomado parte da formação do contrato e, por tal circunstância, caracterizem-se 

como terceiros. Em sede de disposição, a autonomia contratual e a heteronomia privada 

caminham de mãos dadas, e o que legitima politicamente essa circunstância é, em 

contrapartida, a limitação da primeira: cingir-se às raias dos tipos fixados pelo legislador é 

legitimar a obtenção de prioridade e de imunidade contra disposição; efeitos, enfim, em 

relação a terceiros.  

 

21.  Outras técnicas jurídicas de oponibilidade de interesses econômico-sociais aos 

terceiros-adquirentes 

 

Os contratos de disposição não são as únicas técnicas jurídicas de 

oponibilidade de interesses econômico-sociais aos terceiros-adquirentes. Há outras técnicas 

cujo estudo proposto não visa a um exercício classificatório, mas, antes, a uma 

identificação das fronteiras dos contratos de disposição: esses últimos podem perder força 

diante de outras dessas técnicas que, contra ele, se chocam. 

 

Ao lado dos contratos de disposição, apresentam-se duas outras técnicas de 

oponibilidade de interesses econômico-sociais aos terceiros-adquirentes: as posições 

jurídicas subjetivas obrigacionais propter rem ou sub-rogação legal em relações jurídicas 

obrigacionais, de que já se tratou, e algumas eficácias decorrentes do princípio de boa-fé 

objetiva, a que já se acenou. Será observado como elas se manifestam e reagem, de alguma 

forma, contra a eficácia dos contratos de disposição, sublinhando-se as situações em que o 

regime de numerus clausus é colocado no limite. 
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21.1. Posições jurídicas subjetivas obrigacionais propter rem 

 

“Obrigações” propter rem são previstas por normas exclusivamente legais que 

descrevem, em seu suporte fático, pelo menos um contrato de disposição e, em suas 

conseqüências, a aquisição de pelo menos uma posição jurídica subjetiva obrigacional que 

não integra o objeto da declaração jurídico-negocial. Essa última aquisição é ex lege e 

independe da declaração jurídico-negocial não de adquirir – essa é necessária, pois um 

contrato de disposição é sempre pressuposto – mas de adquirir a própria “obrigação” 

propter rem. 

 

Essa última denominação é, no fundo, perniciosa, por ocultar que, no direito 

positivo, há posições jurídicas subjetivas obrigacionais, ativas e passivas, elementares e 

complexas, que são propter rem. Apenas as posições jurídicas subjetivas passivas de 

excepto podem ser propter rem; os créditos podem ser propter rem; os contratos (posições 

contratuais) podem ser propter rem; as dívidas podem ser propter rem; e as obrigações, em 

sentido estritíssimo, podem ser propter rem. Esse enviesamento é o que leva F. C. 

PONTES DE MIRANDA a rechaçar o caráter de “obrigação” propter rem na locação de 

bens imóveis, havendo somente “a transmissão legal da relação jurídica obrigacional”1113. 

É, na verdade, o mesmo fenômeno: como já observado, a posição contratual de locador de 

bem imóvel é, no direito positivo, propter rem, por sub-rogação (“transmissão”) legal1114. 

Assim, por, pelo menos noventa dias, o adquirente torna-se locador; na ausência dos 

fatores de (i) instrumento contratual de locação, (ii) redação, nesse instrumento, de 

                                                 
1113  Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1962, p.247, v.40. 
1114  O CC não disciplina expressamente o fenômeno da sub-rogação, que pode ser real ou pessoal. Na 

primeira, “um bem fica no lugar do outro, juridicamente” (F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de 
direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.400, v.5). É o que se observa, geralmente, na 
substituição de um bem por outro nas universalidades: o bem que se sub-roga conserva o mesmo regime 
jurídico do sub-rogado (id., p.401). Já a sub-rogação pessoal, de que se trata nessas linhas, é transmissão 
de posição jurídica subjetiva. É um fenômeno parcialmente disciplinado: o CC refere-se apenas à sub-
rogação como uma modalidade de adimplemento das obrigações (arts. 346-351). O terceiro que 
adimple, sem ser em nome e por conta do devedor, sucede, adquire o crédito, o qual não se extingue (F. 
C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1959, p.283, v.24). 
Sub-rogação pessoal e transmissão de posição jurídica subjetiva são o mesmo fenômeno. Uma das 
hipóteses de sub-rogação convencional (art. 347, I, CC) consiste mesmo em cessão de crédito (F. C. 
PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1959, p.287, v.24). 
Nesse sentido, sub-rogação legal é transmissão ex lege da posição jurídica subjetiva obrigacional, por 
vezes contratual, fenômeno em letra de lei, no Brasil, desde 1850: o Código Comercial estabelecia-a 
para os contratos de seguro (F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de 
Janeiro: Borsoi, 1958, p.424-5, v.23). Com efeito, esse fenômeno caracteriza-se tipicamente como 
posições contratuais propter rem, sendo aplicáveis, por analogia, as regras da cessão de créditos (cf. F. 
C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1958, p.425, v.23). 
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“cláusula de vigência”, (iii) inexação de termo final da locação e (iv) apresentação ao 

Registro de Imóveis em que o bem imóvel locado esteja matriculado, o novo locador pode 

“denunciar” o contrato de locação; na presença desses mesmos fatores, o novo locador não 

pode dispor de sua posição contratual: será locador até o dies ad quem definido no contrato 

de cuja celebração não tomou parte1115-1116-1117. 

 

As posições jurídicas subjetivas obrigacionais propter rem ou sub-rogações 

legais nas relações jurídicas obrigacionais distinguem-se dos gravames (reais) integrados a 

deveres comportamentais1118. Esses últimos pressupõem direitos subjetivos patrimoniais 

gravados; há uma única relação jurídica patrimonial, tanto que, aqui, o poder de dispor é só 

um: o adquirente da propriedade do prédio serviente pode extinguir, sobre si, os deveres 

comportamentais decorrentes da servidão dispondo dessa mesma propriedade (arts. 1.381, 

1.382 CC); o adquirente da nua-propriedade pode extinguir, sobre si, os deveres de 

reparação dos danos extraordinários sofridos pela coisa dada em usufruto, dispondo da 

nua-propriedade; entre outros. É o chamado “abandono liberatório”1119, cuja possibilidade 

de exercício assinala a diferença entre os gravames e as “obrigações” propter rem1120. 

Assim, se há sub-rogação legal em relação jurídica obrigacional, o adquirente de um 

direito subjetivo patrimonial, ao adquirir, ainda, ex lege, uma outra posição jurídica 

subjetiva obrigacional – simultaneamente e a despeito de sua declaração jurídico-negocial 

ser orientada tão só àquela primeira aquisição, daí o caráter propter rem – não pode dispor 

                                                 
1115  A parêmia emptio tollit locatio, rejeitada pela maior parte dos ordenamentos jurídicos modernos, 

sempre foi, como diz F. C. PONTES DE MIRANDA, muito mal compreendida: “se a compra e venda 
cortasse a locação, não teria o locatário qualquer ação contra o locador alienante. Em verdade, a 
alienação em nada altera a relação entre o locatário e o locador. O locatário não se torna obrigado 
perante o comprador, nem esse se faz obrigado àquele. A ação do locatário contra o locador prova, só 
por si, que se deu inexecução do contrato. Não há nada de mais em que um contraente falte à sua 
palavra ao outro contraente por negociar com terceiro” (Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: 
Borsoi, 1962, p.232, v.40). 

1116  A locação de bens móveis só implica sub-rogação do adquirente do direito subjetivo sobre a coisa 
locada, se observados os fatores do art. 576, caput e § 1º, CC. 

1117  A transmissão de posições jurídicas subjetivas negociais “é mais do que a soma das transferências [sic] 
de créditos e dívidas, pretensões e obrigações ou ações” (F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de 
direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1958, p.401, 406, v.23). Com efeito, transmitir uma posição 
jurídica subjetiva negocial abrange mais do que ceder e assumir, na medida em que todas as posições 
jurídicas subjetivas presentes e futuras transmitem-se, independentemente de sua realização e previsão. 
Ou seja, os “elementos irradiadores” são também transmitidos (F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado 
de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1958, p.402, 404, 407, v.23). 

1118  V. § 10º, tít. 19, supra. 
1119  Cf. J. M. ANTUNES VARELA. Direito das obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 1977, p.47.  
1120  V. § 6º, tít. 16, supra. 
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sobre essa última: o adquirente da propriedade sobre o prédio urbano locado permanece 

locador, ainda que renuncie ou abandone a propriedade1121. 

 

Daí que a regulação autônomo-privada do poder de dispor apresente-se apenas 

na gravações (contratos de disposição constitutiva); as posições jurídicas subjetivas 

obrigacionais propter rem implicam uma modificação dos fatores de adquiribilidade do 

direito subjetivo patrimonial que acompanham, mas esse efeito é alcançado pela escolha, 

autônomo-privada, de um tipo de contrato obrigacional em cuja disciplina legal tenha sido 

prevista a sub-rogabilidade do adquirente do direito subjetivo objeto mediato da relação 

obrigacional. Não há contrato de disposição: as partes, ao escolher um tipo de contrato 

obrigacional que preveja a sub-rogabilidade do terceiro-adquirente, ainda que observem 

adicionalmente os fatores para lograr essa eficácia, não restringem o poder de dispor1122: 

tanto assim que podem faltar imunidades contra execuções judiciais, especialmente em 

concursos1123. Consistem, apenas, nas assim chamadas “obrigações realizadas” 

(Verdinglichung obligatorischer Rechte)1124. 

 

As “obrigações realizadas” – posições jurídicas obrigacionais propter rem ou 

sub-rogação legal em relação jurídica obrigacional – contradizem os dogmas dos contratos 

de disposição1125. O princípio da separação se amargura, especialmente, nas situações de 

mediatização da posse. Os agentes privados conseguem “frustrar a eficácia” de contratos 

de disposição, sobre um determinado direito subjetivo patrimonial, posteriores a um 

                                                 
1121  Questões que se suscitam, em todas as espécies de obrigações propter rem, são, ainda, (i) se a 

responsabilidade pelo incumprimento, anterior à aquisição, também se transmite, e (ii) se a 
responsabilidade pelo incumprimento, anterior – se admitido – ou posterior à aquisição, recai sobre todo 
o patrimônio do adquirente ou apenas sobre o direito adquirido, o qual acompanha a obrigação. Não há 
critério geral; deve ser perscrutado na lei, caso por caso. No entanto, a resposta é, em princípio, negativa 
para (i) e, para (ii), apenas sobre o direito atrelado à obrigação, que o acompanha. Cf. J. M. ANTUNES 
VARELA. Direito das obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 1977, p.44-51. O autor chama “ônus reais” 
as “obrigações” propter rem que implicam uma ultratividade da responsabilidade do adquirente, sendo 
que, em princípio, “no tocante às obrigações constituídas na vigência do seu direito, o titular da coisa 
responderá com todos os seus bens, incluindo a coisa que serve de garantia real ao crédito. No que 
respeita às obrigações anteriores, o devedor responderá apenas com a coisa que serve de garantia à 
obrigação” (id., p.50). Essas postulações são artificiais, porque o legislador pode ser muito casuístico, 
sendo difícil identificar, como se observou, um critério geral; ademais, a denominação “ônus real” deve 
ser francamente evitada. A questão cinge-se ao regime de cada uma das “obrigações” propter rem, o 
qual é, no fundo, plural. 

1122  Muito embora afirme F. C. PONTES DE MIRANDA, sem razão, tratar-se de “restrição ao conteúdo do 
direito de propriedade” (Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1962, p.245, v.40). 

1123  C. W. CANARIS. Die Verdinglichung obligatorischer Rechte. In: H. H. JAKOBS et alii (hrsg.). 
Festschrift für Werner Flume zum 70. Geburtstag. Köln: Otto Schmidt, 1978, p.373-4, 381, 396-8, 405-
8, 411-3, v.1. 

1124  Cf. D. MEDICUS. Schuldrecht: Allgemeiner Teil. 17. ed. München: C. H. Beck, 2006, p.12. 
1125  Cf. J. DENCK. Relativität im Sachenrecht. In: Juristische Schulung 12, 1981, p.861. 
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contrato obrigacional, seguido da transferência da posse, que toma aquele mesmo direito 

como objeto mediato da relação jurídica constituída. Diz o art. 576, primeira parte, CC: “se 

a coisa for alienada durante a locação, o adquirente não ficará obrigado [sic] a respeitar o 

contrato”. É uma concretização da regra da prioridade dos contratos de disposição: porque 

o adquirente se tornou titular, pleno ou não, e não contratou com o locatário, ele prefere a 

esse último; está imune a qualquer posição jurídica subjetiva do locatário, o qual é parte de 

um contrato apenas obrigacional1126. Em concreto, o adquirente pode propor uma ação de 

imissão na posse contra o locatário, que é ação petitória e, diversamente da reivindicatória, 

não pressupõe a perda da posse, a qual, por óbvio, o adquirente não poderia alegar1127. 

Quer dizer, o locatário não é titular, nem mesmo em parte, do direito subjetivo sobre a 

coisa dada em locação. Mas, ainda assim, se as partes do contrato de locação observarem 

os fatores de eficácia previstos pela lei, um contrato de disposição posterior é “ineficaz” 

em relação ao locatário; se a coisa locada for bem imóvel, por pelo menos noventa dias o 

contrato de disposição posterior é “ineficaz” em relação ao locatário. 

 

Essa regra especial em matéria de locações faz pensar que essa situação é 

excepcional. Em matéria de bens móveis, ela, contudo, não é. Todo contrato obrigacional 

que embasa a mediatização da posse de um bem móvel tem por efeito, após a tradição 

(não-translativa), a “ineficácia” do contrato de disposição posteriormente celebrado, em 

relação ao possuidor direto. O sucessor adquire, mas não pode exercer suas pretensões 

absolutas em face do possuidor direto: esse último, como diz F. C. PONTES DE 

MIRANDA, “conserva, contra o adquirente, todas as objeções e exceções que teria contra 

o alienante”1128; deixa, porém, de apontar o fundamento no direito positivo. Não há a regra 

do § 986 S. 2 BGB1129, a qual faz incontroversa a questão na pátria da segurança da 

aquisição e do Trennungsprinzip1130-1131: é o alicerce para a doutrina da realização ou 

                                                 
1126  “A locação dá o uso, ou o uso e o fruto; não dá a res, a coisa, em sua substância. Construída no plano 

obrigacional – entre o dono atual da coisa (ou usufrutuário, ou enfiteuta) e locatário – a locação tinha de 
sofrer, a priori, as vicissitudes da mudança de titulares da propriedade” (F. C. PONTES DE 
MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1962, p.222, v.40). 

1127  Cf. F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1962, p.243, 
v.40. 

1128  Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsói, 1956, p.287, v.15; tb. em Tratado de direito 
privado. Rio de Janeiro: Borsói, 1955, p.173, v.10. 

1129  “O possuidor de uma coisa, que conforme o § 931 foi alienada mediante a cessão da pretensão de 
seqüela, pode opor ao novo proprietário as objeções, que a ele se atribuem, contra a pretensão cedida”. 

 “§ 931 Cessão da pretensão de seqüela – Se um terceiro estiver na posse da coisa, a transmissão pode 
ser efetuada mediante a cessão da pretensão de seqüela da coisa pelo proprietário ao adquirente”. 

1130  Cf. G. DULCKEIT. Die Verdinglichung obligatorischer Rechte. Tübingen: Mohr Siebeck, 1951, p.11-
27; D. MEDICUS. Schuldrecht: Allgemeiner Teil. 17. ed. München: C. H. Beck, 2006, p.12; W. 
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absolutização das posições jurídicas subjetivas obrigacionais1132. No CC, não é outro o 

fundamento, senão a aplicação analógica do art. 294 CC. A questão não tem nada que ver 

com a (ausência) de boa-fé do adquirente, que deixou de diligenciar sobre situação 

possessória do bem, cujo respectivo direito subjetivo fora adquirido; ou tendo diligenciado, 

não poderia desprezar os interesses do possuidor direto. As regras da cessão de crédito é 

que são invocáveis: elas disciplinam a cessão da pretensão à entrega (art. 1.267, parágrafo 

único, CC)1133, na medida em que correspondem ao modelo de contrato de disposição cuja 

eficácia independe de um ato real (“modo”), cuja prática, em virtude da mediatização da 

posse, o proprietário não pode fazer. A tradição é necessariamente ficta. O art. 294 CC, 

conjugado com o art. 1.267, parágrafo único, CC, é aplicável a todas as hipóteses de 

alienação para a tutela do possuidor direto em face do terceiro-adquirente, em todas as 

situações de desmembramento da posse de bem móvel baseada em um contrato 

obrigacional1134. De maneira que o fenômeno aparecerá no comodato e no depósito; e 

                                                                                                                                                    
RAINER WALZ. Sachenrecht für Nicht-Sachen?: Kritik einer Systemanalogie. In: Kritische 
Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft 1, 1986, p.134-5; F. BAUR, J. F. BAUR, 
R. STÜRNER. Lehrbuch des Sachenrechts. 16. ed. München: C. H. Beck, 1992, p.51; O. PALANDT et 
alii. Bürgerliches Gesetzbuch. 67. ed. München: C. H. Beck, 2008, p.1424-5; cf. ainda a crítica à G. 
DULCKEIT em F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 
1959, p.269-77, v.26. 

1131  W. RAINER WALZ analisa um acórdão do Bundesgerichthof (BGH), o qual decidiu que uma segunda 
licença não impede o titular da patente de exercer seu direito de proibir em face do terceiro, segundo 
licenciado, na medida em que a licença, inclusive a primeira, tem eficácia meramente obrigacional 
(Sachenrecht für Nicht-Sachen?: Kritik einer Systemanalogie. In: Kritische Vierteljahresschrift für 
Gesetzgebung und Rechtswissenschaft 1, 1986, p.134). Segundo o autor, em virtude da crítica a essa 
decisão, pelas suas imprevisíveis desvantagens econômicas para o comércio de patentes, deflagradas 
pelos altos custos em que o licenciado incorre para, ainda assim, suportar os riscos de observância do 
contrato por parte do titular da patente – que nesse caso quis quebrá-la – e também os riscos de quebra, 
o BGH passou considerar a proteção sucessória nas licenças mediante a interpretação analógica da 
situação do locatário e pelo parágrafo § 986 S. 2 BGB (id., ib.). 

1132  G. DULCKEIT. Die Verdinglichung obligatorischer Rechte. Tübingen: Mohr Siebeck, 1951, p.7-11. 
1133  Cf. O. PALANDT et alii. Bürgerliches Gesetzbuch. 67. ed. München: C. H. Beck, 2008, p.594.  

Sobre o revogado art. 1.078 CC 1916, que disciplinava a transferência de direitos que não são créditos, 
manifestava-se F. C. PONTES DE MIRANDA: “Sempre que a lei não estabeleça diferentemente, as 
regras jurídicas sobre a cessão de créditos incidem em matéria de cessão de outros direitos (...). Os 
direitos reais de ordinário estão sujeitos a regras jurídicas especiais quanto à transferência, sem que se 
pré-exclua a invocabilidade – no que a elas escapa – do art. 1.078 do Código Civil (...). Pode dar-se que 
o art. 1.078, 1ª parte, do Código Civil, só em parte reja a transferência. É o que se passa sempre que à 
transferência do direito se exige mais e menos do que à cessão de créditos, ou quando se exige menos 
(Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1958, p.339, 341, v.23). 

1134  Embora a situação normal do CC pressuponha a posse indireta do proprietário, isso não exclui que 
proprietários-não possuidores indiretos (por exemplo, vítimas de furto) estejam, igualmente, abarcados 
no suporte fático do art. 1.267, parágrafo único, CC: “A pretensão reivindicatória é real, porém não 
basta, só por si, para que, pela cessão, se transfira a propriedade – é preciso que haja o acordo de 
transmissão e ela (...). O elemento ‘real’ está no acordo de transmissão, que vincula, e na tradição, que 
atinge a coisa, sendo a cessão da pretensão à entrega tradição da posse mediata ou sub-rogado da 
tradição, por faltar ao proprietário a posse” (F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito 
privado. Rio de Janeiro: Borsói, 1956, p.286, v.15). Em outros termos, o proprietário-não possuidor de 
bens móveis só transmite seu direito subjetivo real, segundo o direito positivo, se, “além do acordo de 



Numerus clausus dos direitos reais e autonomia nos contratos de disposição 
 

 294 

também nos contratos obrigacionais atípicos1135. Problema enorme para a doutrina do 

numerus clausus1136. 

 

Nesses termos, o adquirente não deixa de adquirir. O contrato de disposição é 

eficaz, mesmo em face do possuidor direto. A questão é que ele adquire, além do direito 

subjetivo objeto do contrato de disposição de que fora parte, outra posição jurídica 

subjetiva obrigacional, por sub-rogação legal. A pergunta é se o adquirente sempre se sub-

roga na posição contratual do alienante, o que levaria a qualificar as posições de 

comodante, depositante, entre outras, como “posições contratuais propter rem”. Melhor é 

ver, salvo texto legal em contrário, sub-rogação apenas na posição jurídica subjetiva 

passiva de excepto, quer dizer, a posição de excepto é que é propter rem (art. 294 CC). Daí 

o adquirente não poder exercer as pretensões inerentes ao direito subjetivo patrimonial que 

adquiriu eficazmente1137: a “obrigação” é “oponível”, porque os direitos subjetivos 

adquiridos são “inoponíveis”, quer dizer, são encobertos pela exceção de direito material 

da qual o possuidor direto, que figura nos pólos da relação jurídica obrigacional, é titular. 

Em outras palavras, o adquirente adquiriu o direito subjetivo, mediante a aquisição da 

pretensão à entrega, encoberta por uma exceção de direito material. Mas qual exceção? 

 

Tem-se deixado de sublinhar uma fissura óbvia no princípio da separação: a de 

que a celebração de contratos obrigacionais, nos quais o titular seja o tradens, impede-o de 

exercer suas pretensões absolutas em face do accipiens: esse último tem uma posição 

jurídica subjetiva em tudo análoga à exceptio rei venditae et traditae1138, não apenas no 

contrato de compra e venda com base no qual já tenha se seguido a tradição e ainda não se 

                                                                                                                                                    
transmissão da propriedade, se cede a pretensão reivindicatória”, já que essa cessão não é implícita 
naquele acordo (id., p.284). 

1135  Como se percebe, é a locação de bens móveis que se tornou, em face dessa disiciplina, uma exceção, e 
uma exceção que piora a posição do locatário. 

1136  “Os pais do BGB nunca conseguiram alcançar absolutamente seu ideal” (H. HATTENHAUER. Über 
vereintes und entzweites Eigentum. In: J. F. BAUR. Das Eigentum. Göttingen: Vandenhoeck und 
Ruprecht, 1989, p.99). 

1137  “Quanto às exceções de direito material, que se parecem com os direitos formativos extintivos, têm elas 
a característica de serem oriundas de direitos contra outros direitos, direitos pelos quais alguém pode 
opor-se aos direitos de outrem, para lhes mostrar a eficácia diante daquela que levaria o excipiente a 
prestar ao excetuado (...). A exceção refere-se a certa eficácia, e só a ela; há eficácias que não se 
encobrem com exceções” (F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: 
Borsoi, 1955, p.309-10, v.5). 

1138  Cf. F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1962, p.232, 
v.39. 
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tenha  transmitido a propriedade ou o crédito1139, mas também em todas as hipóteses de 

mediatização da posse. É a posição jurídica de excepto contraposta a essa exceção material 

que é adquirida ao se celebrar um contrato de disposição sobre um direito subjetivo 

patrimonial sobre bem móvel em posse direta do não-titular. 

 

Mesmo em matéria de bens imóveis não falta essa posição de excepto; mas, 

aqui, a mediatização da posse, mediante a celebração de contratos obrigacionais, não tem o 

efeito de “ineficacizar”, relativamente, o contrato de disposição posteriormente celebrado 

e, assim, suspender o exercício das pretensões absolutas do terceiro-adquirente: o regime 

de transmissão é exclusivamente o de direito das coisas e se resolve no registro do 

instrumento do contrato de disposição. Não há cessão de pretensão à entrega, logo não há 

sub-rogação do adquirente na posição de excepto.1140 Exceções à regra são os contratos de 

locação de bens imóveis urbanos e os contratos de arrendamento rural e parceria 

agropecuária (art. 92, § 5º, Lei 4.504/64), nos quais a lei expressamente prevê a sub-

rogabilidade na posição contratual, por parte do terceiro-adquirente. Nessas situações, esse 

último incorre no mesmo ônus destinado aos adquirentes de direitos subjetivos 

patrimoniais mobiliários: diligenciar sobre a situação possessória do objeto de primeira 

ordem do direito subjetivo a ser adquirido e contrapô-la, se for o caso, ao alienante, no 

curso das negociações. A posse não pode ser desprezada, mesmo na aquisição de 

determinados bens imóveis. 

 

Ademais, o direito processual introduz um importante fator de ineficácia 

relativa dos contratos de disposição sobre direitos subjetivos patrimoniais, sobre bens 

imóveis e sobre bens móveis. É o protesto contra alienação (art. 870, parágrafo único, 

CPC)1141-1142. Por fim, a “eficácia” dos contratos de disposição pode ser afetada pelo 

                                                 
1139  Cf. F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1962, p.232, 

v.39. 
1140  Por isso, para lograr a sub-rogabilidade do adquirente, o possuidor direto não precisa registrar o 

instrumento contratual nos termos do art. 221 CC. Como assinalado, esse texto legal tem uma função 
residual e dependente de outra definição de “efeito perante terceiro” que seja dada pela lei. Na discussão 
em tela, o sistema de publicidade é a posse. V. § 6º, tít. 16, supra. 

1141  Cf. O. BAPTISTA DA SILVA. Comentários ao Código de Processo Civil: Do Processo Cautelar. 2. 
ed. Porto Alegre: Letras Jurídicas, 1986, p.578-80; C. BERGER. Rechtsgeschäftliche 
Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, p.122. O Código de Processo Civil alemão 
(ZPO) estabelece: “§ 938 S. 2: um negócio jurídico de disposição interlocutório pode sofrer seqüestro, 
de modo que seja desautorizado o agente que atua contrariamente a uma imposição ou proibição 
especialmente de alienar, gravar ou penhorar um bem imóvel ou um navio registrado ou um estaleiro”. 

1142  E, para reagir até mesmo às penhoras, podem os possuidores diretos servirem-se dos embargos de 
terceiro (arts. 1.046-1.054 CPC); cf. F. C. PONTES DE MIRANDA. Comentários ao Código de 
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exercício inadmissível das posições jurídicas subjetivas contratualmente adquiridas; a boa-

fé, em sentido objetivo, é outra técnica de oponibilidade de interesses econômico-sociais 

aos terceiros-adquirentes. 

 

21.2. Exercício inadmissível das posições jurídicas subjetivas contratualmente 

adquiridas 

 

A questão que se põe é se, fora das situações de sub-rogabilidade legal do 

adquirente, a parte adquirente em um contrato de disposição sobre um direito subjetivo 

patrimonial, que tenha conhecimento efetivo ou a simples cognoscibilidade – entendida 

como possibilidade fática de conhecimento ou como ônus de conhecimento, decorrente de 

um standard de conduta – de um contrato obrigacional anterior cujo objeto consista em 

uma promessa sobre o mesmo direito, (i) adquire-o eficazmente; (ii) se o adquire, se pode 

exercer, contra o credor, as pretensões absolutas inerentes à titularidade; e (iii) se está, em 

qualquer hipótese, adstrita a um dever de indenizar um dano sofrido por esse mesmo 

credor, em razão da aquisição ou do exercício daquelas pretensões. Em outros termos, se 

há e, se sim, quais as conseqüências da culpa in contrahendo do adquirente pela 

contribuição, por conhecimento ou cognoscibilidade, à violação positiva do contrato 

obrigacional ou, conforme o caso, ao incumprimento de obrigação de não-fazer (in casu, 

não-alienar), perpetrada pelo devedor-alienante1143. O direito positivo tem três suportes 

fáticos que devem ser, para tanto, considerados: os descritos pelos arts. 159, 186 e 187 CC. 

A questão é extremamente complexa e será, por isso, tratada nas fronteiras do regime de 

numerus clausus. 

 

De plano, conforme observado1144, o princípio da irrestringibilidade do poder 

de dispor faz intangível o poder de adquirir e, portanto, o contrato de disposição não deve 

ser considerado ineficaz, nem mesmo relativamente, quer dizer, em relação ao credor. Uma 

parte perde e outra parte adquire o direito subjetivo patrimonial, a despeito de seu 

conhecimento efetivo ou da possibilidade de conhecimento de um contrato obrigacional 

                                                                                                                                                    
Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1959, p.51-66, v.9; C. W. CANARIS. Die Verdinglichung 
obligatorischer Rechte. In: H. H. JAKOBS et alii (hrsg.). Festschrift für Werner Flume zum 70. 
Geburtstag. Köln: Otto Schmidt, 1978, p.373-4, 381, 396-8, 405-8, 411-3, v.1.  

1143  Cf. E. PICKER. Positive Forderungsverletzung und culpa in contrahendo: Zur Problematik der 
Haftungen ‚zwischen‘ Vertrag und Delikt. In: Archiv für die civilistische Praxis 183, 1983, p.371-4. 

1144  V. § 5o, supra. 
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anterior, que a esse mesmo direito se refira1145. Não se caia na tentação de dizer que a má-

fé do adquirente o impede de adquirir: o suporte fático descrito pela segunda parte do art. 

1.268 CC pressupõe a celebração de um contrato de disposição com um não-titular, ou 

titular não-pleno, na posição de “alienante”. Aqui o contrato de disposição é celebrado com 

o titular, e mais do que isso, com o titular pleno: o contrato obrigacional, celebrado 

anteriormente por esse último, não faz co-titular o credor da promessa. O poder de dispor 

não foi restringido. O credor da promessa sobre esse mesmo direito subjetivo – portanto 

terceiro ao contrato de disposição – pode, contudo, em situações muito específicas, 

apresentar posições jurídicas subjetivas ativas em face do terceiro-adquirente. Em relação 

ao alienante-devedor, seu parceiro contratual, é fora de dúvida que, em princípio, têm-nas, 

ainda que se trate de uma obrigação de não-alienar; e o fundamento é o art. 389 CC. Isso 

decorre do próprio regime de numerus clausus, o qual promove a autonomia nos contratos 

obrigacionais; e também se tem de observar que esse regime jurídico não pré-exclui a 

incidência daqueles outros artigos mencionados, nos seguintes termos: 

 

(A) o art. 159 CC consiste em uma das hipóteses de propositura da ação 

pauliana, a qual anula contratos de disposição celebrados em scientia fraudis da 

insolvência do alienante1146. Esse elemento é imprescindível para a concretude do suporte 

fático. Entretanto, extrai-se desse artigo, com certa facilidade, um dever do tráfico de 

proteção do patrimônio alheio. Se, da contrariedade a esse dever, manifestada pela 

celebração de um contrato de disposição, certamente não decorre a anulabilidade desse 

último, a verificação de outras conseqüências não está excluída1147. Essas conseqüências se 

apresentam com mais clareza e força, de qualquer maneira, mediante a concretização do 

suporte fático descrito pelo art. 187 CC; 

 

(B) com fundamento no art. 186 CC, conjugado com o art. 927 CC, o credor 

pode ter pretensão indenizatória, por ato ilícito absoluto, contra o adquirente que, com 

conhecimento efetivo – não basta a simples cognoscibilidade1148 –, tenha cometido dano 

                                                 
1145  V. § 6º, tít. 15, supra.  
1146  Cf. F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954, p.462-3, 

v.4. 
1147  Cf. C. W. CANARIS. Die Verdinglichung obligatorischer Rechte. In: H. H. JAKOBS et alii (hrsg.). 

Festschrift für Werner Flume zum 70. Geburtstag. Köln: Otto Schmidt, 1978, p.419-21, v.1. 
1148  E. SANTOS JR. Da responsabilidade civil de terceiro por lesão do direito de crédito. Coimbra: 

Almedina, 2003, p.487. Como deixa claro o autor (id., ib.), a exigência de conhecimento – e não a 
simples possibilidade de conhecimento (cognoscibilidade) – do crédito, por parte do terceiro à relação 
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por ato ilícito absoluto mediante o fato da aquisição do direito subjetivo anteriormente 

prometido. A dificuldade está na caracterização desse dano, pois, de um lado, a simples 

aquisição não pressupõe, necessariamente, o incumprimento do dever contratual, relativo, 

por parte do alienante-devedor, com exceção de expressa obrigação de não-alienar, 

autônoma ou não; e, por isso, de outro lado, o dano decorrente do ato ilícito absoluto está 

como que absorvido pelo ato ilícito relativo1149. Um problema é buscar mais de um 

patrimônio responsável pela reparação, o que pressupõe uma identidade da ofensa (art. 942 

CC), não verificável nessa hipótese, pois o adquirente não é devedor. Outro é buscar duas 

reparações, uma pelo ato ilícito relativo e outra pelo ato ilícito absoluto, ao que vem a 

pergunta: qual é o dano desse último que seja independente do primeiro1150? Sim, porque a 

contribuição intencional do terceiro-adquirente para o inadimplemento da obrigação não o 

pode vincular jamais nos termos do art. 389 CC. De qualquer forma, verificado o 

incumprimento (por violação positiva do contrato ou por violação de obrigação de não-

fazer), além do conhecimento efetivo da obrigação anterior por parte do terceiro-

adquirente, a responsabilidade civil de terceiro por lesão ao direito de crédito, também 

chamada tutela aquiliana do direito de crédito, não deve ser, a priori, excluída1151; 

 

(C) estão protegidos pelo art. 187 CC, primeiramente, interesses institucionais, 

isto é, propensões à satisfação de necessidades não apenas da coletividade – o que se revela 

pelas expressões individuais “fim econômico e social” e “bons costumes” –, mas também 

do indivíduo1152, o que se apresenta em duas funções da norma: o resguardo – 

possibilidade de obter a indenização pelo ato ilícito (art. 927 CC) – e o bloqueio – 

ineficácia do exercício da posição jurídica subjetiva em uma concreta esfera jurídica, a fim 

de se evitar a verificação da antijuridicidade. De maneira que, diferentemente do art. 186, o 

                                                                                                                                                    
jurídica obrigacional que contribui para sua insatisfação, é um critério de configuração da culpabilidade 
(critério de imputação). 

1149  Cf. E. BETTI. Teoria generale delle obbligazioni. Milano: Giuffrè, 1953, p.139, v.1; M. COMPORTI. 
Contributo allo studio del diritto reale. Milano: Giuffrè, 1977, p.213; A. GUARNERI. Diritti reali e 
diritti di credito: Valore attuale di uma distinzione. Padova: CEDAM, 1979, p.121-2. 

1150  Essa questão, tratada no parecer de A. JUNQUEIRA DE AZEVEDO (Estudos e pareceres de direito 
privado. São Paulo: Saraiva, 2004, p.137-47), é respondida pela violação de regulamentos que 
disciplinam o mercado de combustíveis derivados de petróleo, da qual o autor extrai uma 
indenizabilidade (privada) punitiva. O problema permanece, contudo, na legitimidade privada de pedir 
indenização pela violação de normas jurídicas administrativas. 

1151  Cf. A. GUARNERI. Diritti reali e diritti di credito: Valore attuale di uma distinzione. Padova: 
CEDAM, 1979, p.121-5, 135-43. 

1152  C. W. CANARIS. Schutzgesetze, Verkehrspflichten, Schutzpflichten. In: C. W. CANARIS, U. 
DIEDERICHSEN. Festschrift für Karl Larenz zum 80. Geburtstag. München: C. H. Beck, 1983, p.46; 
cf. tb. C. SALOMÃO FILHO. Função social do contrato: Primeiras anotações. In: Revista de direito 
mercantil 132, 2003, p.11. 
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art. 187 encontra um limite na caracterização do ato ilícito absoluto, pois não apenas os 

interesses individuais, de quem concretamente o experimenta, mas também os interesses 

coletivos têm de estar nele representados, o que se deflagra também pela violação de bens 

jurídicos tutelados pelo direito público, em espécie, as normas penais e administrativas1153. 

O suporte fático não é a violação de um direito subjetivo, mas sim de um direito subjetivo 

e também de um ou mais deveres do tráfico, isto é, imposições ou proibições de conduta – 

violáveis direta ou indiretamente, comissiva ou omissivamente – que visam distribuir os 

riscos provenientes do exercício de uma posição jurídica pelo potencial autor do dano a um 

interesse institucional1154. 

 

Em segundo lugar, a norma define a ilicitude pela violação de deveres 

decorrentes de um standard de conduta, ao se referir ao princípio da boa-fé. O art. 187 CC 

tutela, nesses termos, também os deveres de proteção, ainda que proteção de interesses 

meramente individuais e patrimoniais, cuja violação enseja um ato ilícito que escapa da 

dicotomia entre atos ilícitos absolutos e atos ilícitos relativos1155; fala-se em uma 

tricotomia da responsabilidade civil: a responsabilidade extracontratual, a responsabilidade 

contratual e a responsabilidade pela confiança (Vertrauenshaftung)1156. Se os deveres de 

proteção são, inicialmente, compreendidos como imposições de comportamentos para a 

tutela de um parceiro contratual1157 e, posteriormente, como também para a tutela dos 

interesses de um terceiro1158, chega-se a concebê-los, outrossim, como imposições de 

comportamentos a um terceiro para a tutela dos contratantes1159. Essas imposições 

decorrem da ordem de comportamento do setor jurídico-negocial (Verhaltensordnung des 

rechtsgeschäftlichen Bereichs)1160 e justificam-se, plenamente, quando a confiança gerada 

                                                 
1153  Cf. C. W. Schutzgesetze, Verkehrspflichten, Schutzpflichten. In: C. W. CANARIS, U. 

DIEDERICHSEN. Festschrift für Karl Larenz zum 80. Geburtstag. München: C. H. Beck, 1983, p.58. 
1154  C. W. CANARIS. Schutzgesetze, Verkehrspflichten, Schutzpflichten. In: C. W. CANARIS, U. 

DIEDERICHSEN. Festschrift für Karl Larenz zum 80. Geburtstag. München: C. H. Beck, 1983, p.80. 
Nada obsta que seja um interesse institucional meramente patrimonial (id., p.82). 

1155  C. W. CANARIS. Schutzgesetze, Verkehrspflichten, Schutzpflichten. In: C. W. CANARIS, U. 
DIEDERICHSEN. Festschrift für Karl Larenz zum 80. Geburtstag. München: C. H. Beck, 1983, p.91. 

1156  C. W. CANARIS. Schutzgesetze, Verkehrspflichten, Schutzpflichten. In: C. W. CANARIS, U. 
DIEDERICHSEN. Festschrift für Karl Larenz zum 80. Geburtstag. München: C. H. Beck, 1983, p.93. 

1157  C. W. CANARIS. Schutzgesetze, Verkehrspflichten, Schutzpflichten. In: C. W. CANARIS, U. 
DIEDERICHSEN. Festschrift für Karl Larenz zum 80. Geburtstag. München: C. H. Beck, 1983, p.84-5. 

1158  Cf. J. GERNHUBER. Drittwirkungen im Schuldverhältnis kraft Leistungsnähe: Zur Lehre von den 
Verträgen mit Schutzwirkung für Dritte. In: Festschrift für Arthur Nikisch. Tübingen: Mohr Siebeck, 
1958, p.249-52. 

1159 C. W. CANARIS. Schutzgesetze, Verkehrspflichten, Schutzpflichten. In: C. W. CANARIS, U. 
DIEDERICHSEN. Festschrift für Karl Larenz zum 80. Geburtstag. München: C. H. Beck, 1983, p.103. 

1160 C. W. CANARIS. Schutzgesetze, Verkehrspflichten, Schutzpflichten. In: C. W. CANARIS, U. 
DIEDERICHSEN. Festschrift für Karl Larenz zum 80. Geburtstag. München: C. H. Beck, 1983, p.108. 
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por declarações ou pela possibilidade de intromissão se adapta a um dos esquemas de 

deveres do tráfico1161. 

 

O art. 159 CC consiste claramente em um desses esquemas: todos os 

adquirentes têm de proteger o patrimônio dos credores do alienante. O componente 

institucional do interesse tutelado pelo art. 159 CC não se deflagra, apenas, pela tutela 

penal do bem jurídico patrimônio (arts. 171, II, Código Penal), mas, outrossim, pela já 

assinalada dimensão social do patrimônio, ainda nas fronteiras do direito privado1162. A 

violação desse dever – seja pelo exercício do poder de celebrar o contrato de disposição, 

seja pelo exercício das posições jurídicas por causa dele adquiridas – caracteriza ato ilícito, 

nos termos do art. 187; contra aqueles atos que resultarão na violação, os credores têm, em 

face do terceiro-adquirente, uma exceção material, posição jurídica subjetiva ativa, que 

encobre a eficácia das posições jurídicas subjetivas adquiridas pelo terceiro. Essa exceção 

material é estranha à tipificação tradicional, não exaustiva, das figuras de exercício 

inadmissível de posição jurídica1163: é análoga à suppressio, mas falta-lhe o fator do 

decurso de tempo; assim também, à exceptio doli, mas o dolo pode ser de difícil 

configuração. Em concreto, contra o exercício das pretensões absolutas, de exclusão do 

credor do exercício do direito subjetivo patrimonial adquirido, por parte do adquirente 

desse último, qualquer que seja a sua espécie, esse credor do alienante, na questão 

proposta, pode apresentar uma exceção material, decorrente do princípio de boa-fé1164. 

 

As hipóteses de conhecimento positivo são aplicáveis mesmo quando o 

adquirente poderia ter se sub-rogado no dever jurídico do alienante, mas não se sub-rogou, 

porque preterido o procedimento típico de publicidade; bem assim se, em vez de contrato 

obrigacional, tratava-se de contrato de disposição, ineficaz pela mesma razão de não 

observância de um procedimento típico de publicidade. Percebe-se, nas hipóteses 

aventadas, onde está a grande função dos procedimentos de publicidade, típicos ou 

                                                 
1161 C. W. CANARIS. Schutzgesetze, Verkehrspflichten, Schutzpflichten. In: C. W. CANARIS, U. 

DIEDERICHSEN. Festschrift für Karl Larenz zum 80. Geburtstag. München: C. H. Beck, 1983, p.107-
8. 

1162  V. § 10º, tít. 19, supra. 
1163  Sobre tais figuras, cf. A. MENEZES CORDEIRO. Da boa-fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 

1984, p.719-860, v.2. 
1164  Cf. E. VON OLSHAUSEN. Die verwechselten Grunstücke oder § 242 BGB im Sachenrecht. In: 

Juristenzeitung 1983, p.288-91; T. STAUDER. Die Verwirkung zivilrechtlicher Rechtspositionen: Die 
Linie der Rechtsprechung bei der Anwendung des Verwirkungstatbestandes. Frankfurt am Main: Peter 
Lang, 1995, p.207-11. 
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atípicos, obrigatórios ou não, concebidos para a tutela de meros credores em face da 

aquisição, por terceiro, de direito subjetivo patrimonial anteriormente a ele prometido. O 

conhecimento efetivo, ou a cognoscibilidade, dos terceiros-adquirentes não afeta os planos 

dos contratos de disposição, mas sim, sobretudo, o exercício das posições jurídicas 

subjetivas adquiridas, nos limites apontados. É necessário cuidar bem das diferenças; a 

conseqüência mais prática desse rigor dogmático está na falta de restrição ao poder de 

dispor: execuções judiciais, individuais ou concursais, não são, em princípio, afetadas1165. 

 

De qualquer maneira, é necessária máxima prudência na aplicação, a essa 

hipótese, do art. 187 CC. Sua interface com o direito das coisas e com a dogmática dos 

contratos de disposição é plural e decisiva: um de seus pontos é o do regime de numerus 

clausus, uma vez que o adquirente pode ser vítima da anedota do “ganhou, mas não levou”, 

quer dizer, adquiriu o direito subjetivo patrimonial, é beneficiado pela regra da prioridade, 

é o único imune ao poder de dispor e, todavia, ainda assim, não pode exercer suas próprias 

posições jurídicas. Nesses termos, fundamental que se considere o contrato obrigacional 

anterior. “Restrições” obrigacionais ao poder de dispor só podem ser admitidas se tiverem 

termo – ainda que se trate de uma simples obrigação de não-alienar – e devem se submeter 

à análise da causa, cuja cognoscibilidade tem de ser promovida por quem é por elas 

beneficiado. Não pode haver puras idiossincrasias e clandestinidade, se o propósito é, por 

meio do princípio da boa-fé, fazê-las, de alguma forma, oponíveis ao terceiro-adquirente. 

 

Afinal, não é apenas sobre esse último que recaem os deveres do tráfico e os 

deveres de proteção. Sua esfera jurídica, em particular, seu poder de adquirir e, com isso, 

seu poder de se beneficiar do que adquiriu, são igualmente tutelados por esses mesmos 

deveres, destinados aos outros agentes privados. A extração de um “‘título justificativo’, de 

uma ‘causa de atribuição e de reconhecimento’” das titularidades de direito subjetivo 

patrimonial, a partir do princípio constitucional da função social da propriedade1166, faz 

com que a aquisição dos direitos subjetivos patrimoniais – quaisquer que eles sejam – 

                                                 
1165  C. W. CANARIS. Die Verdinglichung obligatorischer Rechte. In: H. H. JAKOBS et alii (hrsg.). 

Festschrift für Werner Flume zum 70. Geburtstag. Köln: Otto Schmidt, 1978, p.373-4, 381, 396-8, 405-
8, 411-3, v.1. 

1166  A. TOMASETTI JR. Procedimento do direito de domínio e improcedência da ação reivindicatória. 
Favela consolidada sobre terreno urbano loteado. Função social da propriedade. In: Revista dos 
Tribunais 723, 1996, p.221, 223: “a função social, em verdade, é expressão sintetizante de valores, 
econômicos e não-econômicos, assimilados pelo ordenamento jurídico. Assevera-se, sob este ponto de 
vista, que a função social, na ordenação das ‘propriedades’, serve, exatamente, para justificar a 
atribuição, ou o reconhecimento, das posições jurídicas correlativas”. 
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deixe de se justificar, ou de se justificar apenas, pela celebração de um contrato de efeitos 

reais ou obrigacionais oponíveis seja por sub-rogação legal, seja em virtude dos deveres do 

tráfico e dos deveres de proteção do patrimônio alheio. Exatamente em razão dessa eficácia 

potencial adversus omnes é que “o âmago do conteúdo da posição jurídica”, real ou 

obrigacional, é condicionado “de dentro para fora e de fora para dentro” em seu exercício; 

“a função social penetra a estrutura da posição jurídica” titularidade de direitos subjetivos 

patrimoniais, “e não por causa disso deixa de transcender a essa projeção interna e a incidir 

sobre a dimensão externa (ou exercício)” da titularidade: nesses termos, A. TOMASETTI 

JR. explica o salto da propriedade às “propriedades”, da relação jurídica “proprietária”, no 

seu sentido mais estrito, às relações jurídicas patrimoniais1167. Os titulares, de créditos e 

de direitos subjetivos reais, de um lado, são tão atingidos por esse fenômeno quanto o 

credor, de créditos e de direitos subjetivos reais, de outro lado. Exatamente por isso, como 

sugere o autor, o “reposicionamento das linhas de força do sistema jurídico” merece todo o 

cuidado1168; em concreto, nos limites da questão proposta, trata-se de saber o quanto será 

feito poroso o princípio da separação, por um abrandamento do numerus clausus dos 

contratos de disposição, deflagrada pela perda, por esses últimos, da eficácia perante 

terceiros, correspondentemente ao ganho dessa mesma eficácia pelos contratos 

obrigacionais, também nos seus esquemas de atipicidade. 

 

Postular que a experiência jurídica (Rechtsfortbildung) não deve seguir esse 

caminho careceria de efetividade1169. Advertir, no entanto, sobre os riscos de configuração 

heterônoma do poder de adquirir, de ineficiência do aparato judicial constritivo do 

patrimônio e de desuniformidade do status de atribuição dos direitos subjetivos 

patrimoniais é múnus do pensamento jurídico, que deve acompanhar e criticar os passos 

que são e serão dados rumo àquele abrandamento. 

 

 

 

 
                                                 
1167  Procedimento do direito de domínio e improcedência da ação reivindicatória. Favela consolidada 

sobre terreno urbano loteado. Função social da propriedade. In: Revista dos Tribunais 723, 1996, 
p.220. 

1168  Procedimento do direito de domínio e improcedência da ação reivindicatória. Favela consolidada 
sobre terreno urbano loteado. Função social da propriedade. In: Revista dos Tribunais 723, 1996, 
p.221. 

1169  C. W. CANARIS. Die Verdinglichung obligatorischer Rechte. In: H. H. JAKOBS et alii (hrsg.). 
Festschrift für Werner Flume zum 70. Geburtstag. Köln: Otto Schmidt, 1978, p.376-8, v.1. 
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22.  A estipulação autônomo-privada de titularidade resilível 

 

O direito das coisas, berçário do regime de numerus clausus, é permeado de 

naturalia negotti derrogáveis (não-cogentes), o que se deflagra não apenas por textos 

legais que enunciam “salvo disposição das partes em contrário”1170 (v. g., arts. 1.375, 

1.381, 1.399, 1.400, 1.411, 1.421, 1.427), mas, sobretudo, por uma certa atipicidade dos 

deveres comportamentais integrados aos gravames, isto é, o conteúdo conexo a alguns dos 

contratos de disposição de direitos subjetivos reais  previstos no CC. Isso se observa, 

especialmente, na disciplina da superfície, das servidões e do usufruto1171. Escolhido o tipo 

de contrato de disposição que mais atenda aos seus interesses econômico-sociais, as partes 

têm uma certa “margem de manobra” no interior do tipo, o que só pode ser casuisticamente 

apreendido1172. 

 

Nada obstante, a forma mais representativa de promoção da autonomia 

contratual no “direito das coisas”, invariavelmente despercebida, encontra-se na 

possibilidade de atermar e condicionar os contratos de disposição translativa da 

“propriedade” (arts. 126, 128 e 1.359 CC)1173. Inexar um termo ou uma condição nesses 

contratos remete, como diz F. C. PONTES DE MIRANDA, a uma “forma mista de 

constitutividade e translatividade” da transmissão contratual: “se a condição ou o termo é 

suspensivo, algo se despregou do direito do transferente para compor o direito expectativo 

do adquirente-futuro. Se resolutivo a condição ou o termo, o transferente desmembrou 

quase tudo do seu direito, e só se reservou o direito expectativo à reversão”1174. Trata-se de 

uma matéria na qual o direito positivo é audaz1175: a cláusula geral de “propriedade” 

resilível1176, prevista no art. 1.359 CC1177, permite a inexação de termos e condições 

                                                 
1170  Na ausência desses enunciados, deve-se entender, em princípio, que os naturalia negotii são 

inderrogáveis. 
1171  Cf. H. ABERKANE. Contribution à l’étude de la distinction des droits de créance et des droits réels. 

Paris: LGDJ, 1957, p.171; M. COSTANZA. Il contratto atipico. Milano: Giuffrè, 1981, p.153-67; M. 
COMPORTI. Contributo allo studio del diritto reale. Milano: Giuffrè, 1977, p.224. 

1172  Cf. M. ALLARA. Le nozione fondamentali del diritto civile. 5. ed. Torino: Giappichelli, 1958, p. 404, 
v.1; G. BRANCA. Servitù prediali. 4. ed. Bologna: Zanichelli, 1967, p.60; F. ROMANO. Diritto e 
obbligo nella teoria del diritto reale. Nápoles, Morano, 1967, p.155. 

1173  Cf. C. BERGER. Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, 
p.168. 

1174  Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.39, v.5 (sem grifos no original). 
1175  Cf. F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.119, 

v.14.  
1176  Resilível, e não resolúvel, porque “o sistema jurídico brasileiro não concebeu propriedade que seja de A 

e passe a não ter sido de A; o que ee concebeu foi a superposição de propriedades [sic], no tempo” (F. 
C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.120, v.14). 
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suspensivos e resolutivos na transmissão translativa dos direitos subjetivos 

patrimoniais1178, independentemente de sua espécie e de seu objeto de primeira ordem.  

 

“Propriedade” está, aí, por direito subjetivo patrimonial: não apenas a 

propriedade, em sentido estritíssimo, mas também os créditos, as participações societárias 

e a propriedade imaterial podem ser objeto desse complexo de contratos de disposição 

descrito no art. 1.359 CC. Complexo porque, na verdade, esse texto normativo descreve – 

e, ao fazê-lo, permite – dois contratos de disposição de um mesmo direito subjetivo 

patrimonial, simultâneos e conexos, um translativo, condicionado ou atermado, outro 

constitutivo, plenamente eficaz: o sujeito de direito, a favor de quem a propriedade se pode 

resilir, é “direito expectativo, registável, subjetivo, real. Esse ponto é da maior importância, 

no terreno da teoria geral do direito e do direito processual: é direito adquirido, penhorável, 

arrestável, seqüestrável; se relativo a imóvel [sic], hipotecável. Direito expectativo, e não 

simples expectativa”1179. Constitui-se, com efeito, um direito expectativo real, isto é, uma 

das espécies, no direito positivo, de direito subjetivo real de aquisição1180: há a atribuição 

de um Anwartschaftsrecht1181, seja no patrimônio do alienante, se a condição ou o termo 

for resolutivo (v. g. transmissões fiduciárias), seja no patrimônio do adquirente, se a 

condição ou o termo for suspensivo (v. g. compra e venda com reserva de domínio). Há um 

título de maior grau de precedência entre essa alienação-gravação do direito subjetivo e as 

alienações e gravações posteriores, de modo que “resilem-se”, por isso, “os direitos reais 

concedidos na sua pendência, e o proprietário, em cujo favor se opera a resolução, pode 

reivindicar a coisa do poder de quem a possua ou detenha” (art. 1.359 CC). A precisão está 

em que o titular do direito subjetivo real de aquisição está imune contra a disposição, 

preferindo a quaisquer aquisições subseqüentes ao se verificar o advento do termo ou o 

                                                                                                                                                    
Com efeito, a resolução é ex nunc: verificado o advento do termo ou a condição, o lapso de tempo em 
que as propriedade se superpuseram não deixa, juridicamente, de existir. Quer dizer, durante aquele 
período, dois foram os titulares do direito subjetivo patrimonial: um, a título de “propriedade”; outro, a 
título de direito subjetivo expectativo real. 

1177  Com exceção da substituição da palavra “domínio” pela palavra “propriedade” – não sem 
conseqüências teóricas e práticas – em tudo correlato ao art. 647 CC 1916. 

1178  F. C. PONTES DE MIRANDA, apesar de afirmação anterior em sentido contrário (Tratado de direito 
privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.39, v.5), diz: o art. 1.359 CC “está a supor que a propriedade se 
haja transferido [sic] sob condição resolutiva ou a termo resolutivo” (Tratado de direito privado. Rio de 
Janeiro: Borsoi, 1955, p.119, v.14). Ver-se-á, em breve, que não há razão para negar, a priori, a 
condição ou o termo suspensivos no art. 1.359 CC. 

1179  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsói, 1955, p.120, v.14. 
1180  Outra das espécies, que não tem nada que ver com a propriedade resolúvel, é o direito real do 

promitente-comprador (art. 1.417 CC). 
1181  Cf. L. RAISER. Dingliche Anwartschaften. Tübingen: Mohr, 1961, p.2-12; M. WOLF. Beständigkeit 

und Wandel im Sachenrecht. In: Neue Juristische Wochenschrift 42, 1987, p.2647. 
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implemento da condição. Os contratos de disposição subseqüentes foram-lhe relativamente 

ineficazes (arts. 126 e 128 CC). Por conseguinte, o contrato de disposição constitutiva 

(acordo de constituição de direito subjetivo real de aquisição) não é – nem pode ser – nem 

condicionado, nem atermado. Sua eficácia é ab initio: a titularidade de um direito subjetivo 

patrimonial é fragmentada no tempo e a consolidação é prevista, por condição ou termo, de 

maneira que a reversão ou a conversão, conforme a espécie, é ipso iure1182. 

 

Mas o acordo de transmissão da propriedade (contrato de disposição 

translativa) é, sem dúvida, condicionado ou atermado1183. F. C. PONTES DE MIRANDA, 

ao afirmar que “o acordo de transmissão não se fez condicional, ou a termo, fez 

condicional ou a termo o direito que se irradie da aquisição por transcrição (...)”1184, não 

explica bem o fenômeno. Ou porque está preso aos dogmas da Einigung no ordenamento 

jurídico alemão1185-1186-1187; ou porque não percebe a duplicidade de contratos de 

disposição na espécie do art. 1.359 CC, a qual, aliás, já havia sugerido1188. Parece ser essa 

                                                 
1182  Transmissão fiduciária sem reversão ipso iure da propriedade é, como diz F. C. PONTES DE 

MIRANDA, simples “obrigação do fiduciário”; não há, portanto, propriedade resilível e, destarte, 
contrato de disposição, nela pressuposto (Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1958, 
p.287-90, v.23). 

1183  Cf. C. COUTO E SILVA. A obrigação como processo. São Paulo: Bushatsky, 1976, p.67-9. 
1184  Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.119, v.14. 
1185  No direito alemão, é fora de dúvida que o acordo de transmissão da propriedade imobiliária não pode 

ser condicionado, nem atermado. O direito positivo não adota, contudo, essa regra. Cf. C. BERGER. 
Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, p.182-4. 

1186  Na falta de um enunciado tão preciso no BGB (cf. o § 161) – o qual não prevê uma figura típica de 
propriedade resolúvel (auflösendes Eigentum) – a doutrina alemã procura explicar o fenômeno, 
predominantemente, pela analogia com o penhor, o que traz problemas para o respectivo sistema 
jurídico, em razão de a posse da coisa ser, nesses casos, diferentemente da situação do penhor, exercida 
pelo devedor-fiduciante (cf. D. OLZEN. Aktuelle zivilrechtliche Probleme des Eigentums. In: J. F. 
BAUR. Das Eigentum. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1989, p.124). 

1187  A aplicação das regras sobre condição aos contratos de disposição é vista por W. FLUME como 
possível fraude ao § 137 BGB: “é controvertido se um direito pode ser transmitido sob a condição 
resolutiva de ser o direito disposto pelo adquirente. Uma tal condição resolutiva não tem outro sentido, 
senão o de suprimir ou restringir o poder de dispor do adquirente. Ao contrário da opinião atualmente 
majoritária, uma tal condição resolutiva deve ser considerada nula conforme o § 137 BGB. A 
estipulação de condição resolutiva é, nesses termos, uma “elisão” ao § 137 BGB, enquanto recai 
indiretamente sob o enunciado e o sentido do § 137 BGB. Obviamente uma disposição não pode ser 
celebrada sob a condição resolutiva de ocorrer contra o adquirente uma execução sobre o objeto da 
disposição ou cair o adquirente em concurso. A validade da disposição não é, porém, atingida pela 
ineficácia da cláusula condicional” (Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft. 3. 
ed. Berlin: Springer, 1979, p.363). Parece mais adequada ao direito positivo a doutrina contrária, 
baseada na opinião de A. VON TUHR. Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. Berlin: 
Duncker und Humblot, 1957, p.372-3, v.2, t.1. Cf. C. BERGER. Rechtsgeschäftliche 
Verfügungsbeschränkungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, p.173-85. 

1188  Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.39, v.5. 
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última a razão, pois está bem ciente da originalidade brasileira, inclusive quanto à 

possibilidade de o fenômeno se referir às transmissões imobiliárias1189. 

 

Nesse sentido, o art. 1.359 CC é o fundamento legal para assegurar os 

interesses econômico-sociais tanto do fiduciante1190-1191 – quando não abarcado no campo 

de incidência dos arts. 1.361 a 1.368-A do CC, do Decreto-lei 911/69 e dos arts. 22 a 33 da 

Lei 9.514/97 – quanto do comprador na relação de compra e venda com reserva de 

domínio1192, nas hipóteses de (i) alienação não autorizada1193, praticada pelo fiduciário ou 

pelo vendedor com reserva de domínio, da posição jurídica subjetiva fiduciada ou vendida 

com reserva de domínio, (ii) penhora dessas mesmas posições em razão de débitos 

inadimplidos do fiduciário ou do vendedor com reserva de domínio para com terceiros, ou 

ainda (iii) quebra do fiduciário ou do vendedor com reserva de domínio1194. Com o 

alargamento das hipóteses de alienação fiduciária em garantia, em virtude daqueles 

dispositivos legais mencionados, o art. 1.359 do CC ganha especial relevância tanto em 

                                                 
1189  Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.120, v.14. Não, porém, sem contradições; 

cf. id., p.114. De qualquer maneira, “o acordo é suscetível de termo ou condição, suspensivos ou 
resolutivos (Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p.320, v.11). 

1190  Cf. W. HOLTZ. Das Anwartschaftsrecht aus bedingten Übereignung als Kreditsicherungsmittel. 
Berlin: Heymann, 1933, p. 5-12; C. W. CANARIS. Die Verdinglichung obligatorischer Rechte. In: H. 
H. JAKOBS et alii (hrsg.). Festschrift für Werner Flume zum 70. Geburtstag. Köln: Otto Schmidt, 
1978, p.410-25, v.1.  

1191  “O fiduciário é proprietário em relação a todos, inclusive o fiduciante. Qualquer direito do fiduciante no 
concurso de credores ou na falência do fiduciário é ligado ao que constitui a fidúcia, e não ao que 
constitui o direito de propriedade, como, no concurso de credores ou na falência do fiduciante, o 
fiduciário só tem direito ligado ao que concerne à definitividade da transmissão, afastada a condição 
resolutiva” (F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1958, 
p.287-8, v.23). 

1192  Cf. A. WIRTZ. Die Zwangsvollstreckung in das Anwartschaftsrecht beim Kauf unter 
Eigentumsvorbehalt. Würzburg: Mayr, 1933, p. 5; R. HOPP. Eigentumsvorbehalt und 
Anwartschaftsrecht. Berlin: Ebering, 1938, p. 8; W. BERGER. Eigentumsvorbehalt und 
Anwartschaftsrecht. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1984, p. 3-17; U. EDER. Das Pfandrecht am 
Anwartschaftsrecht des Vorbehaltskäufers. Münster: Juristische Dissertation 22, 1990, p. 4-7; B. 
BANKE. Das Anwartschaftsrecht aus Eigentumsvorbehalt in der Einzelzwangsvollstreckung. Berlin: 
Duncker und Humblot, 1991, p. 11. 

1193  Evidentemente, uma alienação não autorizada caracterizar-se-á conforme as cláusulas estipuladas no 
contrato de alienação fiduciária ou de compra e venda com reserva de domínio, o que leva J. DENCK a 
propor uma relativização obrigacional dos direitos reais (Relativität im Sachenrecht. In: Juristische 
Schulung 12, 1981, p.861). Nesse sentido, “o fiduciante, ou o administrador de sua massa falida, tem 
um direito real até o ponto em que o fiduciário possa exercer, propriamente, direitos sobre a coisa. 
Enquanto o fiduciário estiver, conforme o contrato de transmissão fiduciária, restringido perante o 
fiduciante, tem esse último um direito real e pode exercê-lo eficazmente se o credor do fiduciário 
penhora o bem fiduciado. Se faltar, todavia, essa restrição, e puder o fiduciário exercer, em nome 
próprio, direitos sobre a coisa, ainda conforme a relação entre ele e o fiduciante, torna-se injustificável 
uma restrição aos efeitos da penhora realizada pelo credor do fiduciário. Em síntese: o conflito no 
processo de execução é decidido conforme as estipulações do contrato de alienação fiduciária, a 
propriedade fiduciária é obrigacionalmente relativizada. E, sem dúvida, com eficácia real” (id., ib.). 

1194   Cf. D. OLZEN. Aktuelle zivilrechtliche Probleme des Eigentums. In: J. F. BAUR. Das Eigentum. 
Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1989, p.117. 
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matéria de transmissões fiduciárias de bens imóveis – a fortiori considerando que o art. 

167, I, 29, da Lei 6.015/73, admite, expressamente, o registro de “contratos de compra e 

venda” condicionais1195 – quanto em matéria de transmissões fiduciárias de quaisquer bens, 

com escopo outro que o de garantia, v. g., de administração. À falta de legislação especial, 

é esse o ponto de partida, no Brasil, para a construção da disciplina de figuras mais 

complexas de transmissões fiduciárias, como o trust. 

 

Reconhece o art. 1.359 do CC, com efeito, sensível margem ao exercício da 

autonomia nos contratos de disposição, e, por conseqüência, na configuração de um status 

de atribuição compartilhada dos direitos subjetivos patrimoniais, uma vez que permite o 

condicionamento ou o aprazamento resilível das transmissões contratuais1196. É o ponto em 

que o “direito das coisas” mais se abre para a autonomia contratual, tal qual concebida no 

direito das obrigações1197, na medida em que se permite, à celebração de contratos de 

disposição, a estipulação de accidentalia negotti, em espécie as cláusulas inexas de 

condição e termo1198. Com fundamento nesse artigo, não deve a “propriedade” resilível, 

inclusive a fiduciária, ser considerada um direito real limitado, concepção que violaria o 

regime de numerus clausus dos direitos reais. A “propriedade” resilível é titularidade, 

embora não plena e exclusiva; se propriedade em sentido estritíssimo, é propriedade no 

sentido do art. 1.228 do CC e, portanto, domínio, embora não seja pleno e exclusivo. O 

direito real limitado que se irradia da transmissão fiduciária, com fundamento no art. 1.359 

do CC, é do fiduciante, e não se caracteriza como propriedade, em sentido estritíssimo, 

mas sim como um direito real de aquisição, direito subjetivo real limitado que convive com 

a titularidade restringida do fiduciário. O ordenamento jurídico brasileiro não oferece 

suporte para a admissão de um “duplo domínio”, como, nessa matéria, sói falar-se em uma 

“propriedade formal”, do fiduciário, paralelamente a uma “propriedade econômica”, do 

                                                 
1195  Apesar de a Lei 6.015/73 não se referir expressamente a termo, não se vê razão, pela leitura do art. 167, 

I, 29 dessa mesma lei conjugada com a do art. 1.359 do CC, para negar a registrabilidade de contratos 
de disposição atermados. Cf. F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de 
Janeiro: Borsoi, 1955, p.320, v.11. 

1196  “O sistema jurídico brasileiro conhece a propriedade [sic] divisa no tempo, se a superposição é oriunda 
de termo, ou de condição” (F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: 
Borsói, 1955, p.120, v.14). 

1197  M. WOLF. Beständigkeit und Wandel im Sachenrecht. In: Neue Juristische Wochenschrift 42, 1987, 
p.2651. 

1198  No direito brasileiro não teria razão a opinião de M. WOLF, para quem, nesse ponto, haveria um 
abrandamento do regime de numerus clausus (Typenzwang und Typenfixierung) dos direitos reais  
(Beständigkeit und Wandel im Sachenrecht. In: Neue Juristische Wochenschrift 42, 1987, p.2650). 
Abrandamento só haveria se não houvesse a previsão legal, bastante expressiva no caso brasileiro, de 
um direito real de aquisição a favor de quem se opera a resilição da propriedade. 
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fiduciante1199. O que existe é uma dupla titularidade de um mesmo direito subjetivo 

patrimonial, assim como acontece por meio da celebração de quaisquer contratos de 

disposição constitutiva típicos. A especificidade está, nesse caso, na circunstância de a 

consolidação poder ocorrer no patrimônio de quem não é titular a “título de propriedade”, 

quer dizer, titular do “cerne de direito”, o qual, por meio da elasticidade, pode se 

consolidar. 

 

Existem diversas figuras contratuais que se aparentam com o fenômeno da 

titularidade resilível, mas que dele devem ser distinguidos, nos seguintes termos: 

 

(A) a propriedade obrigacionalmente “gravada” com o poder formativo de 

retrato não é propriedade resilível1200, e nesse ponto peca J. C. MOREIRA ALVES1201. 

Com razão, o autor define o poder formativo de retrato como um “direito potestativo” 

gerador, e não extintivo: o exercício do retrato, por parte do retrovendedor, não extingue a 

propriedade do comprador; constitui uma relação jurídica obrigacional de compra e venda, 

com substituição subjetiva, espelho da relação jurídica obrigacional inicial. Exatamente por 

isso, não há propriedade resilível: a reversão não é ipso iure. O comprador-adquirente não 

adquiriu apenas a propriedade; adquiriu, também, uma posição jurídica subjetiva 

obrigacional de sujeição: o comprador-adquirente está sujeito a tornar-se vendedor, 

eficácia que irradia do exercício do retrato. Esse exercício constitui a obrigação de 

transmitir a propriedade, por parte do comprador-adquirente; não reverte (imediatamente) a 

propriedade ao patrimônio do retrovendedor1202. 

 

Tanto a sujeição quanto o retrato são posições jurídicas subjetivas 

obrigacionais. Seu caráter de posições jurídicas subjetivas atribuídas por normas 

secundárias não desautoriza sua classificação nos quadros da summa divisio. Também 

nesse ponto, está equivocado J. C. MOREIRA ALVES1203. O problema da transmissão 

inter vivos1204 do retrato impõe sua classificação. Não existe mais a disciplina residual do 

                                                 
1199  D. OLZEN. Aktuelle zivilrechtliche Probleme des Eigentums. In: J. F. BAUR. Das Eigentum. 

Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1989, p.113-4, 119. 
1200  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1962, p.162, v.39. 
1201  A retrovenda. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p.82-94. 
1202  F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1962, p.181-5, 

v.39. 
1203  A retrovenda. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 107-8. 
1204  Apesar de doutrina em contrário (para um balanço, cf. J. C. MOREIRA ALVES. A retrovenda. 2. ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p.172-7), a transmissibilidade inter vivos do retrato parece 



Numerus clausus dos direitos reais e autonomia nos contratos de disposição 
 

 309 

art. 1.078 CC 19161205-1206. O retrato se transmite consoante as regras da cessão de crédito 

ou da transmissão de direitos subjetivos reais? É empenhável ou hipotecável? Se 

empenhável, é um penhor de coisa-bem material ou um penhor de crédito? A discussão 

não é sem conseqüências práticas. 

 

Objetar-se-á com a circunstância de ser o retrato exercível erga omnes, isto é, 

em face de quaisquer partes adquirentes em contratos de disposição subseqüentes àquele 

que, em adimplemento do contrato de compra e venda com pacto adjeto de retrovenda, 

tornaram-se proprietários do bem imóvel. Não seria, por isso, um direito subjetivo real? 

Não, e nesse ponto P. CARNEIRO MAIA está equivocado1207. A oponibilidade do retrato 

se explica pela sub-rogação na sujeição a ele contraposta, por parte de quaisquer 

adquirentes da propriedade (só) obrigacionalmente “gravado”. A sujeição é propter rem. O 

sentido da última parte do art. 507 do CC é que adquirentes ulteriores se sub-rogam na 

posição do comprador inicial, o qual está sujeito ao retrato. Quem quer que adquira 

propriedade gravada com retrovenda pode ser obrigado a retrotransmiti-la; está, pelo 

menos, desde logo sujeito à irradiação dessa eficácia. A oponibilidade não é por realidade, 

mas sim por sub-rogação legal na posição de sujeição ao retrato. Se se tratasse de 

oponibilidade por realidade da posição jurídica, o último adquirente que renunciasse ao 

seu domínio não se veria, mediante o exercício do retrato, vinculado por uma relação 

jurídica obrigacional de compra e venda; o poder de dispor da propriedade e da sujeição 

seria um só e único; 

 

(B) em tudo análogo ao direito de retrato, nesse particular, é o direito de 

preferência disciplinado pelo art. 33 da Lei 8.245/91 e aquele previsto e regulado por 

acordo de acionistas (Lei 6.404/76, art. 118, caput e § 1º), na medida em que se caracteriza, 

                                                                                                                                                    
inquestionável, conquanto o art. 507 CC se refira, somente, à transmissibilidade causa mortis (cf. F. C. 
PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsói, 1956, p. 173, v. 39; J. C. 
MOREIRA ALVES. Id., ib.). 

1205  “As disposições deste título [Título III: Da cessão de crédito] aplicam-se à cessão de outros direitos para 
os quais não haja modo especial de transferência”. A revogação desse dispositivo no direito positivo 
apenas reforça que, em matéria de transmissão de direitos subjetivos, a distinção entre créditos e direitos 
reais é categórica e fundamental. 

1206  A retrovenda. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p.178. 
1207  Da retrovenda. São Paulo: Saraiva, 1955, p.126-7; especialmente, lê-se: “por prevalecer erga omnes, 

está a retrovenda provida de ação real, podendo o vendedor reivindicar o imóvel de ‘terceiros 
adquirentes’” (id., p.127). Ora, a ação do vendedor é ação de cumprimento; ele não tem ação 
reivindicatória em face de terceiros-adquirentes. A fortiori pela possibilidade de esses últimos 
excetuarem por inadimplemento contratual: enquanto o retrovendedor não pagar o preço, sua pretensão 
à transmissão da propriedade está encoberta. Por isso, pretensão (só) obrigacional. 
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também, como um poder formativo constitutivo de uma relação jurídica obrigacional de 

compra e venda. Não há direito subjetivo real. O exercício da preempção, nesses casos, 

tem por eficácia a (simples) geração de uma obrigação do sub-rogado na posição de 

sujeição à preempção. O titular da preferência não adquire, imediatamente, a propriedade 

sobre o bem imóvel locado ou a titularidade das ações previstas no acordo de acionistas. 

Em outras palavras, o contrato que constitui o direito de preferência não é um contrato de 

disposição. 

 

Com maior razão, não o é, outrossim, o contrato que constitui o direito de 

preferência, disciplinado nos arts. 513 a 520 do CC, em virtude do enunciado no art. 518 

CC. Aqui não há, sequer, oponibilidade, de nenhuma espécie: mesmo quando o terceiro-

adquirente tiver procedido de má-fé, o pacto adjeto de preferência confere ao titular da 

preempção, se descumprida, uma simples pretensão à indenização por perdas e danos, 

cabível sempre contra o primeiro adquirente que descumprir a obrigação (em sentido 

estritíssimo) prevista no art. 513 do CC, e, eventualmente, contra o terceiro-adquirente, que 

tenha agido de má-fé, quem responde, nesse caso, solidariamente com o primeiro-

adquirente (art. 518 CC); 

 

(C) questão que interessa é o caráter da posição jurídica subjetiva do 

arrendatário mercantil (leasee). A questão se põe em virtude do momento da formação do 

contrato de disposição, e o conflito de interesses subjacente também concerne à tutela do 

arrendatário mercantil, nas hipóteses de penhora da propriedade sobre o bem arrendado, de 

alienação dessa mesma posição por parte do arrendador mercantil (lesor), ou ainda de 

quebra desse último. Também concerne à tutela dos credores do arrendatário mercantil, na 

medida em que podem ter interesse em penhorar a posição jurídica subjetiva sobre o bem 

arrendado, e, ainda, à empenhabilidade da posição jurídica subjetiva sobre o bem 

arrendado, por parte do arrendatário mercantil. 

 

Se (i) superada a dificuldade de descaracterizar o pagamento do chamado 

“valor residual garantido” (“VRG”) como uma condição meramente potestativa e, como 

tal, ilícita (art. 122 CC)1208-1209, e (ii) for possível essa interpretação, pelo concreto 

                                                 
1208  Cf. F. C. PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro, Borsoi, 1955, p.154-63, 

v.5. Sobre a admissão, nesses casos, de uma condição meramente potestativa na Alemanha, cf. F. 
DORN. § 137. Rechtsgeschäftliches Verfügungsverbot. In: M. SCHMOECKEL, J. RÜCKERT, R. 



Numerus clausus dos direitos reais e autonomia nos contratos de disposição 
 

 311 

clausulado contratual, pode-se considerar o contrato de disposição formado desde logo, sob 

condição suspensiva, e, nesse caso, o arrendatário mercantil (leasee) seria titular de um 

direito real de aquisição1210, com fundamento no art. 1.359 CC ou, em outros termos, seria 

resilível a propriedade do arrendador mercantil (lesor). Parece ser essa a orientação 

jurisprudencial dominante1211, que se abre à crítica, contudo, de descaracterizar, 

dogmaticamente, o “contrato de opção”, o qual é normalmente previsto nos econômico-

socialmente típicos contratos de arrendamento mercantil1212. 

 

Uma outra compreensão do problema é apontar, naquelas hipóteses de 

fragilidade da posição do arrendatário mercantil, uma “oponibilidade” dessa última em 

razão de a transmissão da propriedade sobre o bem arrendado que se encontra na posse 

direta do arrendatário, a um terceiro-adquirente, ocorrer mediante tradição ficta, em 

espécie a cessão da pretensão à entrega (tradição = contrato de disposição da propriedade + 

contrato de disposição do “direito à restituição da coisa”, art. 1.267, parágrafo único, CC). 

Admitindo-se a incidência dessas normas jurídicas no caso do arrendamento mercantil, 

poderia ser perfeitamente mantida a estrutura do contrato de opção. A celebração do 

contrato de disposição translativa da propriedade seria, portanto, diferida para o termo final 

do contrato de arrendamento mercantil, momento em que se irradiam as posições jurídicas 

subjetivas ativas do arrendatário mercantil que tipificam, econômico-socialmente, esse 

mesmo contrato: o poder de renovar o contrato, o poder de resilir o contrato e o poder de 

adquirir a propriedade sobre o bem arrendado, mediante o exercício da opção que tem por 

efeitos imediatos a formação do contrato de disposição e o surgimento do dever de pagar o 

“VRG”. Essa compreensão não cobre, todavia, todo o problema de tutela do arrendatário 

mercantil, pois, uma vez que não seja titular de direito real de aquisição, não teria, por 
                                                                                                                                                    

ZIMMERMANN (hrsg.). Historisch-kritischer Kommentar zum BGB: Allgemeiner Teil §§ 1-240. 
Tübingen: Mohr Siebeck, 2003, p.703. 

1209  Um outro problema sobre licitude da condição, diretamente relacionado com o regime de numerus 
clausus, consiste na estipulação de que o evento futuro e incerto, principalmente na condição resolutiva, 
refira-se à celebração de um contrato de disposição, por parte do primeiro adquirente, que o primeiro 
alienante queira evitar, ou à execução, judicial ou concursal, do primeiro adquirente. A primeira 
situação é parece plenamente admissível, mas permanece a dúvida se a segunda viola a ordem pública 
(art. 122 CC). Cf. A. VON TUHR. Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. Berlin: 
Duncker und Humblot, 1957, p.372-3, v.2, t.1; W. FLUME. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts: 
Das Rechtsgeschäft. 3. ed. Berlin: Springer, 1979, p.363. 

1210  Sobre a qualidade de dingliches Anwartschaftsrecht da posição jurídica do arrendatário mercantil, a 
doutrina alemã é inconclusiva: cf. M. WOLF. Sachenrecht. 23. Ed. München: C. H. Beck, 2007, p. 330-
1; F. BAUR, J. F. BAUR, R. STÜRNER. Sachenrecht. 17. ed. München: C. H. Beck, 1999, p.616. 

1211  Cf. Ap. 70016669160, TJRS, 13ª Câmara Cível, 22.11.2007, Rel. Lúcia de Castro Boller; Ag. 
977598200, 1º TACSP, 3ª Câmara, 28.11.2000, Rel. Juiz Itamar Gaino.  

1212  Cf. F. BAUR, J. F. BAUR, R. STÜRNER. Sachenrecht. 17. ed. München: C. H. Beck, 1999, p.483-5; 
M. WOLF. Sachenrecht. 23. Ed. München: C. H. Beck, 2007, p.329-34. 
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exemplo, privilégio na hipótese de insolvência do arrendador mercantil1213. A fortiori, é 

inassimilável a cessão da pretensão de seqüela ao fenômeno da “transmissão” da 

propriedade sobre o bem arrendado à massa falida. Aquela orientação jurisprudencial 

dominante pode estar atenta a essa fragilidade do arrendatário mercantil, daí forçar a 

tipificação de sua posição jurídica subjetiva patrimonial consoante o esquema da 

propriedade resilível1214. 

 

 

                                                 
1213  Cf. F. BAUR, J. F. BAUR, R. STÜRNER. Sachenrecht. 17. ed. München: C. H. Beck, 1999, p.616; M. 

WOLF. Sachenrecht. 23. Ed. München: C. H. Beck, 2007, p.329-34. 
1214  Uma outra possibilidade, ainda, é apresentar o instrumento contratual do leasing ao Registro de Títulos 

e Documentos, por analogia com o contrato de locação (art. 576, § 1º, CC). Confere-se sub-rogabilidade 
do adquirente, mas fica a dúvida se ele se sub-roga, outrossim, na posição de alienante. O problema 
aumenta, quando se considera a quebra ou a execução do arrendador. 
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CAPÍTULO IV 

APLICAÇÕES DO REGIME DE NUMERUS CLAUSUS 

DOS CONTRATOS DE DISPOSIÇÃO 

 

 

 

 

Conquanto haja inúmeras possibilidades de emprego do modelo dogmático 

proposto por esta tese, conforme demonstrado em diversas situações teóricas e práticas 

exploradas ao longo do trabalho, a pesquisa de precedentes judiciais exibe experiências 

significativas de aplicação do regime de numerus clausus dos contratos de disposição 

principalmente na matéria do tradicional direito das coisas. Esse diagnóstico não infirma a 

elaboração ampla, efetuada e justificada, desse mesmo regime jurídico. Supostamente, ele 

revela que, na sociedade brasileira, as mais importantes modalidades de riqueza ainda são 

representadas pelos bens materiais; também supostamente, o desenvolvimento posterior 

das estratégias de acumulação patrimonial reforçará continuamente a necessidade, 

sistemática e prática, de considerar seriamente, em outros campos, um regime jurídico 

orientado à preservação de princípios estruturais do direito positivo, notadamente a 

capacidade de adquirir, a eficiência do aparato judicial constritivo do patrimônio e a 

uniformidade do status de atribuição dos direitos subjetivos patrimoniais. 

 

Conforme apontado1215, o interesse pelo estudo do numerus clausus dos 

direitos reais, reavivado de tempos em tempos, repousa menos na sua historicamente 

recente extração, no seu tratamento axiomático, no seu reconhecimento ecumênico, na sua 

relevância para os movimentos de unificação do direito privado, do que na sua adequação 
                                                 
1215  V. § 8º, supra. 
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para solucionar problemas práticos decorrentes da adoção de novos modelos de 

assenhoreamento humano do mundo exterior. Quanto mais espécies de direitos subjetivos 

patrimoniais se apresentarem no tráfico jurídico, como componentes significativos do 

patrimônio dos agentes privados que nele atuam, mais será necessário regular, em numerus 

clausus, os contratos de disposição que, translativa ou constitutivamente, transmitem-nos 

de um para outro sujeito de direito. 

 

De outra monta, os dois casos que serão agora analisados têm um grande 

potencial para servirem como precedentes à regulação do problema da transmissão 

contratual dos direitos subjetivos patrimoniais. As espécies desses últimos, sejam reais ou 

obrigacionais, não interferem na questão crucial de que se está a tratar: a falta de 

autonomia contratual para a configuração jurídico-negocial dos efeitos reais, isto é, os 

efeitos dos contratos de disposição, que, ao regularem o poder de dispor sobre os direitos 

subjetivos patrimoniais, repercutem na esfera jurídica do alter, no paralelismo entre 

disponibilidade e constringibilidade e na uniformidade da titularidade. 

 

§ 12º CONFIRMAÇÃO DO REGIME DE NUMERUS CLAUSUS DOS 

CONTRATOS DE DISPOSIÇÃO: A FACE REAL DA 

MULTIPROPRIEDADE COMO CONDOMÍNIO VOLUNTÁRIO 

 

A operação contratual de multipropriedade está por trás de alguns dos mais 

importantes empreendimentos turísticos do mundo1216 e é utilizada por grandes grupos 

hoteleiros como uma das mais representativas estratégias de financiamento de sua 

atividade empresarial1217. Corresponde, portanto, a um mecanismo fundamental para o 

desenvolvimento da chamada “indústria do turismo”1218. Muito embora seja esse âmbito 

imobiliário a sua gênese, aquela operação já atingiu, também no Brasil, o mercado de bens 

móveis de alto valor aquisitivo, tais como o de aeronaves e o de embarcações1219: assim, há 

notícia sobre multipropriedade de helicópteros, de modo que os multiproprietários 

                                                 
1216  Cf. P. GRALKA. Time-sharing bei Ferienhäusern und Ferienwohnungen. Köln: Carl Heymanns, 1986, 

p.5-8. 
1217  Cf. C. LENZ. Das Time-sharing. Münster: Westfälischen Wilhelms-Universität, 2000, p.4-8. 
1218  Cf. A. MARCELINO. Responsabilidade civil dos hotéis e do sistema de multipropriedade imobiliária 

(time-sharing). In: Revista dos Tribunais 810, 2003, p.743-4. 
1219  REVISTA VEJA. No ar, com estilo. Edição 1696. 18 de abril de 2001. 
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adquirem “direitos de uso”, referentes a tempo de vôo anual, mensal ou mesmo 

semanal1220. 

 

Trata-se, muito provavelmente, de uma das mais atípicas operações contratuais 

que se apresentam na experiência jurídica1221. Essa atipicidade se revela, inicialmente, na 

desuniformidade de seu próprio nomen iuris, e ainda na sede do direito imobiliário, onde a 

multipropriedade é, de alguma forma, mais sedimentada: como aponta S. SCHALCH, a 

família germânica utiliza predominantemente o termo inglês “time-sharing”, mas também 

se fala em “Ferienwohnrecht”, “Teilzeiteigentum”, “Teilzeitnutzung”, “Wohnrecht auf 

Zeit”, “Teilzeitresidenz”; a família inglesa, também predominantemente “time-sharing” ou, 

mais precisamente, “leisure time-sharing”, ocorrendo, ainda, “vacation ownership”, “time-

ownership”, “multiple ownership”, “multiple participation”, “interval ownership”, “time-

segmented-ownership”, “time period unit”, “multiple participation”, “timesharing 

ownership”, “time-share estate vacation condominium”, “fractional time period 

ownership”, “time-share ownership”, “multi ownership”; a família francesa, 

predominantemente “multipropriété”, havendo também “propriété à la petite semaine”, 

“propriété spacio-temporelle”, “(co)propriété saisonnière”, “copropriété dans le temps”, 

“time-propriété”, “pluripropriété”, “propriété a temps partagé”, “polypropriété”, 

“interpropriété multivacances”, “multijouissance”, “multibail”, “plurilocation”, 

“plurilouage”, “droit de séjour saisonnier”, “multivacances”, “pseudo-multipropriété”; por 

fim, na família italiana, predominantemente “multiproprietà”, mas com freqüência 

outrossim “multilocazione”, “multiuso”, “multigodimento”, “proprietà periodica”, 

“multiresidenze”, “proprietà turnaria”, “proprietà molteplici”, “diritto di abitazione 

periodica”, “multiproprietà immobiliare”, “multiproprietà alberghiera”, “multiproprietà-

locazione (invertita)”, “multiproprietà-locatizia (invertita)”, “multiproprietà azionaria”, 

“multiproprietà comunitaria”, “multiproprietà-condominio” e “multiproprietà-

condominiale”1222. 

 

Outra marca da atipicidade da operação contratual de multipropriedade está na 

mistura e na conexão de muitos contratos, sendo que, ainda, tal operação nem sempre 

                                                 
1220  FOLHA DE S. PAULO. Tráfego de Helicóptero cresce 10% ao ano e Cresce procura por aeronaves 

simples. In: Caderno Cotidiano, 29 de abril de 2001. 
1221  Cf. P. GRALKA. Time-sharing bei Ferienhäusern und Ferienwohnungen. Köln: Carl Heymanns, 1986, 

p.1-4. 
1222  Time-sharing an Ferienimmobilien. Zürich: Schulthess, 1990, p.3-4. 
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emprega os mesmos esquemas contratuais1223, quer dizer, não há uma tipicidade sequer da 

própria operação econômica. De qualquer maneira, o que identifica, geralmente, essa 

última é uma comunhão, entre vários agentes privados, do escopo de explorar as utilidades 

de uma determinada coisa, geralmente corpórea1224, em uma quarta dimensão: para além 

das três espaciais, a divisão das utilidades da res ocorre em unidades de tempo, que se 

repetem periodicamente e tendem ao infinito, de modo que a conjugação dessas quatro 

dimensões é economicamente captada como diversos objetos de direito de primeira 

ordem1225. Dessa circunstância, segue uma espécie de “milagre” da multiplicação de 

riquezas: “a propósito, seria fascinante – e essencialmente pós-moderno [sic] – poder 

entender que cada titular no time-sharing tem a propriedade [sic], sozinho, de uma unidade 

designada por duas referências, uma espacial (a situação da unidade num determinado 

edifício) e outra temporal (a situação da unidade num determinado período do ano). Um 

edifício como o condomínio ora autor não teria, então, tantas unidades quanto fossem os 

seus compartimentos físicos privativos, e sim 52 vezes esse número, considerada a 

dimensão do tempo”1226. 

 

Multipropriedade é, em síntese, um assenhoreamento individual e periódico de 

uma coisa comum limitado em uma unidade de tempo que se repete periódica e 

perpetuamente1227. Uma das partes dessa operação contratual é o “proprietário”; outra, os 

“multiproprietários”. O primeiro se obriga a permitir que os segundos utilizem a coisa em 

períodos determinados que se repetem, em conformidade com a destinação estipulada, e 

em respeito aos direitos subjetivos uns dos outros; os segundos, a pagar ao primeiro um 

determinado preço, além de uma remuneração periódica, em razão dos serviços de 

manutenção e administração da coisa e do complexo turístico em que ela, a mais das vezes, 

                                                 
1223  Cf. A. NATUCCI. La tipicità dei diritti reali. 2. ed. Padova: CEDAM, 1988, p.259. 
1224  Nada impede, contudo, que haja uma multititularidade de créditos ou de participações societárias, ainda 

que, atualmente, seja difícil aferir a finalidade econômico-social de uma tal operação. Da mesma 
maneira, não está excluída, em tese, uma multipropriedade imaterial. 

1225  Cf. A. FRÄNZEN. Time-sharing von Ferienhäusern: Zum Problem der Zulässigkeit in der 
Bundesrepublik Deutschland unter Berücksichtigung der Praxis in den USA und Groβbritannien. 
Münster: Waxmann, 1990, p.1-8. 

1226  Ap. 753.574-0/7, 2ºTACSP, 2ª Câmara, 20.10.2003, Rel. Juiz Gilberto dos Santos. Ora in: Revista dos 
Tribunais 822, 2004, p. 296. 

1227  “O time-sharing foi delimitado como a autorização de uso de um objeto durante um longo período de 
tempo ou por um período de tempo rigorosamente determinado” (P. GRALKA. Time-sharing bei 
Ferienhäusern und Ferienwohnungen. Köln: Carl Heymanns, 1986, p.1); “Em seu significado geral, ele 
[o time-sharing] designa o uso comunitário de uma coisa móvel ou imóvel por várias pessoas, de modo 
que cada uma delas esteja autorizada, conforme um prazo contratual previamente ajustado, a usar com 
exclusividade o objeto do time-sharing pro rata temporis, isto é, por tempos de uso periódicos e 
recorrentes” (C. LENZ. Das Time-sharing. Münster: Westfälischen Wilhelms-Universität, 2000, p.1). 
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encontra-se inserida. A questão que ora toca é saber se aquele primeiro contrato 

obrigacional prepara e acompanha um contrato de disposição existente, válido e eficaz, 

isto é, conforme ao regime de numerus clausus. Em outras palavras, trata-se de saber se o 

direito subjetivo do multiproprietário é um direito subjetivo real. 

 

A maior parte dos ordenamentos jurídicos, inclusive o brasileiro, não responde, 

imediatamente, a essa pergunta, pois se reserva à disciplina da proteção do 

multiproprietário, tomando-o, tão-somente, como um hipossuficiente, em razão das 

estratégias agressivas de venda da multipropriedade1228-1229. Não se conhece, geralmente, 

um tipo de contrato de disposição (constitutiva) de multipropriedade1230. Exceção é o 

ordenamento jurídico português, que define e regula o “direito real de habitação 

periódica”, tratando-o como um direito subjetivo real limitado, perpétuo, transmissível 

inter vivos e causa mortis e circunscrito às coisas imóveis destinadas ao turismo1231. 

 

O direito positivo faz, entretanto, referência ao “tempo compartilhado” no art. 

23, § 2º, Lei 11.771/08 (“Lei Geral do Turismo”), além de regular, administrativamente e 

especificamente no campo dos empreendimentos imobiliários destinados à empresa do 

turismo, o “contrato de tempo compartilhado”, mediante a Deliberação Normativa 

378/1997, do Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR). Essa última, em péssima 

terminologia, alude a dois contratos enfeixados na operação de multipropriedade1232: um 

contrato de “cessão” do “direito de ocupação das unidades habitacionais” e um contrato 

normativo, que disciplina as relações jurídicas entre os multiproprietários e entre esses e o 

“operador hoteleiro”, isto é, o prestador de serviços, que pode ser o próprio 

“empreendedor” ou não. Na medida em que impõe a estipulação de “continuidade do 

direito de ocupação, no caso de transferência do imóvel”, aquela norma administrativa 

atenta para o principal risco dos multiproprietários: a alienação superveniente da 

propriedade sobre a coisa anteriormente dada em multipropriedade, por parte do 

                                                 
1228  É inquestionável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de multipropriedade (cf. 

C. LIMA MARQUES. Contratos de time-sharing e a proteção dos consumidores: Crítica ao direito 
civil em tempos pós-modernos. In: Revista de direito do consumidor 22, 1997, p.64-86). 

1229 Cf. T. HILDENBRAND, A. KAPPUS, G. MÄSCH. Time-sharing und Teilzeit-Wohnrechtegesetz. 
Stuttgart: Richard Boorberg, 1997, p.113-22. 

1230  S. SCHALCH. Time-sharing an Ferienimmobilien. Zürich: Schulthess, 1990, p.3-4. 
1231  Cf. A. PENHA GONÇALVES. Curso de direitos reais. 2. ed. Lisboa: Universidade Lusíada, 1993, 

p.411-20; J. OLIVEIRA ASCENSÃO. Direito civil: Reais. 5. ed. Coimbra: Coimbra: 2000, p.513-21. 
1232  Cf. tb. G. TEPEDINO, M. BODIN DE MORAES. A multipropriedade: Aspectos jurídicos. In: Revista 

Forense 294, 1986, p.105. 
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proprietário, bem como a quebra desse último, ou sua execução judicial, por débitos 

inadimplidos, que resultem na penhora da propriedade sobre a coisa imóvel1233. 

 

Nesses termos, é premente a identificação, na operação de multipropriedade, de 

um contrato de disposição, constitutivo de um direito subjetivo real limitado, ou translativo 

da propriedade, para a tutela do multiproprietário perante os terceiros-adquirentes. Essa 

questão não se resolve, no entanto, por meio de uma tentativa, meramente retórica, de 

superação do regime de numerus clausus1234. O que deve ser feito é o confronto das 

concretas operações de multipropriedade com a tipicidade legal fechada dos contratos de 

disposição, extraindo, dele, uma das seguintes três conclusões sobre a posição jurídica 

subjetiva do multiproprietário: se ele é (i) titular de um crédito em face do proprietário da 

coisa dada em multipropriedade; ou (ii) titular de um direito real limitado; ou, ainda, (iii) 

titular da propriedade: 

 

(i) na primeira hipótese, o multiproprietário não é titular de direito subjetivo 

real, a despeito de sua denominação. Não houve contrato de disposição ou, se houve, ele é 

atípico e, portanto, inexistente. Por conseguinte, o multiproprietário está absolutamente 

desprotegido em face de terceiros-adquirentes da propriedade sobre a coisa: não tem 

imunidade contra disposição, nem contra execuções judiciais. A fim de amortecer esse 

risco, e à falta de previsão legislativa, técnicas societárias são adotadas por alguns 

empreendedores. Essa prática é comum em diversos países1235, inclusive no Brasil1236. A 

                                                 
1233  Cf. S. SCHALCH. Time-sharing an Ferienimmobilien. Zürich: Schulthess, 1990, p.84; A. FRÄNZEN. 

Time-sharing von Ferienhäusern: Zum Problem der Zulässigkeit in der Bundesrepublik Deutschland 
unter Berücksichtigung der Praxis in den USA und Groβbritannien. Münster: Waxmann, 1990, p.1, 
149; P. SCHÖLLHORN, W. STEUBER. Warnung vor Time-sharing. Waldshut-Tiengen: Vetter, 1994, 
p.29-34. 

1234  Propõe esse caminho inadequado M. COSTANZA. Il contratto atipico. Milano: Giuffrè, 1981, p.127; 
confirma a proposta desta tese S. SCHALCH. Time-sharing an Ferienimmobilien. Zürich: Schulthess, 
1990, p.80-3. 

1235  Cf. S. SCHALCH. Time-sharing an Ferienimmobilien. Zürich: Schulthess, 1990, p.161-2; P. 
GRALKA. Time-sharing bei Ferienhäusern und Ferienwohnungen. Köln: Carl Heymanns, 1986, p.96-
7; C. LENZ. Das Time-sharing. Münster: Westfälischen Wilhelms-Universität, 2000, p.22; A. 
FRÄNZEN. Time-sharing von Ferienhäusern: Zum Problem der Zulässigkeit in der Bundesrepublik 
Deutschland unter Berücksichtigung der Praxis in den USA und Groβbritannien. Münster: Waxmann, 
1990, p.152-4. 

1236  Assim, Ap. 598022580, TJRS, 6ª Câmara Cível, 07.04.1999, rel. Osvaldo Stefanello; Ap. 598329795, 
TJRS, 9ª Câmara Cível, 22.09.1999, rel. Mara Larsen Chechi; Ap. 598481463, TJRS, 9ª Câmara Cível, 
17.05.2000, rel. Mara Larsen Chechi; Ap. 599365657, TJRS, 9ª Câmara Cível, 09.08.2000, rel. Maria 
Isabel Broggini; Ap. 70011753597, TJRS, 17ª Câmara Cível, 13.09.2005, rel. Alzir Felippe Schmitz; 
Ap. 70009068289, TJRS, 17ª Câmara Cível, 24.08.2006, rel. Agathe Elsa Schmidt da Silva; Ap. 
70021688338, TJRS, 5ª Câmara Cível, 14.11.2007, rel. Leo Lima; Ap. 70025913955, TJRS, 17ª 
Câmara Cível, 11.09.2008, rel. Elaine Harzheim Macedo;  cf. tb. REsp 293.835, STJ, 4ª Turma, 
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operação consiste, nesses casos, em um contrato de compra e venda, seguido do acordo de 

transmissão (“cessão”; geralmente, “subscrição de ações”) de uma participação societária, 

“gravada” com um “direito de uso” de um bem imóvel do qual só a pessoa jurídica é 

proprietária; os “multiproprietários” são, apenas, sócios e titulares de uma pretensão 

(obrigacional) contra a sociedade: podem exigir que ela proporcione o uso da coisa, 

conforme pactuado1237. Há muitas dificuldades em se adequar essa prática contratual com 

diversas regras do direito societário: questiona-se se haveria uma sociedade de simples 

fruição e, se sim, se uma tal sociedade é admissível, ou por meio de qual tipo societário ela 

é admissível; de que modo se caracteriza, nesses termos, o indispensável objetivo 

societário de lucro ou, ao menos, a necessária atividade econômica produtiva; se é legítimo 

os sócios servirem-se privadamente dos bens societários, em detrimento de sua destinação 

ao exercício da empresa; qual a duração desse “direito de uso”, que é meramente 

obrigacional, em tudo análogo a um comodato propter rem (a res é, no caso, a participação 

societária); entre outros1238. 

 

No que toca especificamente ao regime de numerus clausus, é igualmente 

questionável de que maneira a sociedade, presentada por seus administradores, pode ser 

impedida de alienar ou gravar os direitos subjetivos sobre as coisas dadas em 

multipropriedade: muito embora a decisão da pessoa jurídica quanto à disposição de certos 

direitos subjetivos patrimoniais integrantes de seu ativo patrimonial possa se formar apenas 

mediante o assentimento dos sócios, por unanimidade ou maioria (arts. 1.015 CC e 142, 

VII, Lei 6.404/76), é certo que essas restrições jurídico-negociais internas não conferem 

imunidades contra execuções judiciais voltadas contra a pessoa jurídica1239. Ademais, 

                                                                                                                                                    
3.10.2006, rel. Min. Aldir Passarinho Jr.. A maior parte dos julgados do TJRS refere-se a 
multipropriedades situadas no Uruguai, que foram comercializadas no Brasil. 

1237  Cf. M. KLUN. Un modello di multiproprietà: La proprietà azionaria. In: Le società 1984, p.858; C. 
GRANELLI. Le cosidette vendite in multiproprietà. In: Rivista di diritto civile 2, 1979, p.695. 

1238  A. NATUCCI. La tipicità dei diritti reali. 2. ed. Padova: CEDAM, 1988, p.259-262; cf. tb. S. 
SCHALCH. Time-sharing an Ferienimmobilien. Zürich: Schulthess, 1990, p.161-256; P. GRALKA. 
Time-sharing bei Ferienhäusern und Ferienwohnungen. Köln: Carl Heymanns, 1986, p.96-126; C. 
LENZ. Das Time-sharing. Münster: Westfälischen Wilhelms-Universität, 2000, p.22-9; A. FRÄNZEN. 
Time-sharing von Ferienhäusern: Zum Problem der Zulässigkeit in der Bundesrepublik Deutschland 
unter Berücksichtigung der Praxis in den USA und Groβbritannien. Münster: Waxmann, 1990, p.152-
207; T. HILDENBRAND, A. KAPPUS, G. MÄSCH. Time-sharing und Teilzeit-Wohnrechtegesetz. 
Stuttgart: Richard Boorberg, 1997, p.113-22. 

1239  Cf. A. FRÄNZEN. Time-sharing von Ferienhäusern: Zum Problem der Zulässigkeit in der 
Bundesrepublik Deutschland unter Berücksichtigung der Praxis in den USA und Groβbritannien. 
Münster: Waxmann, 1990, p.165. 
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como créditos não podem ser perpétuos, o fim econômico-social de algumas operações de 

multipropriedade é estranho a esquemas contratuais puramente obrigacionais1240; 

 

(ii) com exceção de Portugal, não há conformidade da segunda hipótese para 

com a maior parte dos ordenamentos jurídicos, por não predisporem legalmente um 

contrato de disposição constitutiva de direito subjetivo real (limitado) de multipropriedade. 

Em razão do regime de numerus clausus dos contratos de disposição, essa hipótese deve 

ser completamente afastada no Brasil, mormente pela total incompatibilidade, para com os 

esquemas preestabelecidos, de um direito subjetivo real limitado que seja perpétuo, 

periódico e transmissível1241. Nada obstante, há doutrina que, direta ou indiretamente, 

reconhece um tal direito real atípico1242. Seus argumentos, construídos por meio de uma 

metódica principiológica, são insustentáveis, ainda mais por ignorarem os fundamentos do 

regime de numerus clausus1243. A jurisprudência, acertadamente, assenta: “o adquirente de 

um período de desfrute de tais bens [apartamentos de hotéis] em determinada época do ano 

não é titular de um direito real típico, por ser este previsto em numerus clausus”1244; 

 

(iii) boa parte das práticas contratuais e registrárias segue, no Brasil, a terceira 

hipótese. A jurisprudência reconhece-a1245, e não há absolutamente nada de antagônico ao 

regime de numerus clausus nessa orientação, muito pelo contrário: esse último é, assim, 

mesmo confirmado1246. O empreendedor celebra contratos de disposição translativa de 

quinhões (frações ideais) de sua propriedade aos multiproprietários, de modo que ele 

                                                 
1240  S. SCHALCH. Time-sharing an Ferienimmobilien. Zürich: Schulthess, 1990, p.309. 
1241  Cf. G. TEPEDINO, M. BODIN DE MORAES. A multipropriedade: Aspectos jurídicos. In: Revista 

Forense 294, 1986, p.108-9. 
1242  Assim, G. TEPEDINO e M. BODIN DE MORAES falam de “uma situação jurídica subjetiva, real, 

complexa e atípica, que avoca, para si, concomitantemente ao respeito generalizado de terceiros, 
relações obrigacionais específicas” (A multipropriedade: Aspectos jurídicos. In: Revista Forense 294, 
1986, p.109); F. VIEGAS DE LIMA fala de uma “propriedade atípica”, muito embora assevere que essa 
conclusão “não viola o princípio de numerus clausus dos direitos reais” (A multipropriedade 
imobiliária: Aspectos doutrinários e registrários. In: Revista trimestral de direito civil 32, 2007, p.105). 

1243  Cf. G. TEPEDINO, M. BODIN DE MORAES. A multipropriedade: Aspectos jurídicos. In: Revista 
Forense 294, 1986, p.110; F. VIEGAS DE LIMA. A multipropriedade imobiliária: Aspectos 
doutrinários e registrários. In: Revista trimestral de direito civil 32, 2007, p.91-103. 

1244  Ap. 513.448-00/7, 2ºTACSP, 5ª Câmara, 12.05.1998, rel. Juiz Laerte Sampaio, in RT 757/217; cf. tb. 
Ap. 738683-00/0, 2º TACSP, 12ª Câmara, 04.09.2003, rel. Juiz Jayme Queiroz Lopes. 

1245  Ap. 196115299, TJRS, 9ª Câmara Cível, 10.09.1996, rel. Maria Isabel de Azevedo Souza; Ag. 
70005511621, TJRS, 13ª Câmara Cível, 30.03.2004, rel. Roberto Carvalho Fraga; Ap. 70012528519, 
TJRS, 9ª Câmara Cível, 05.10.2005, rel. Iris Helena Medeiros Nogueira; Ap. 70021688338, TJRS, 5ª 
Câmara Cível, 14.11.2007, rel. Leo Lima, Julgado; Ag. 70025546086, TJRS, 7ª Câmara Cível, 
10.09.2008, rel. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves. 

1246  S. SCHALCH. Time-sharing an Ferienimmobilien. Zürich: Schulthess, 1990, p.88; A. FRÄNZEN. 
Time-sharing von Ferienhäusern: Zum Problem der Zulässigkeit in der Bundesrepublik Deutschland 
unter Berücksichtigung der Praxis in den USA und Groβbritannien. Münster: Waxmann, 1990, p.61-2. 
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mesmo se torna um multiproprietário. Constitui-se, nesses termos, um condomínio 

voluntário (arts. 1.314 a 1.326 CC): a propriedade é uma só, assim como é um só o seu 

objeto1247, e nada obsta que, paralelamente, constitua-se um condomínio edilício, de modo 

que o condomínio voluntário seja sobre cada uma das unidades autônomas, e cada um dos 

multiproprietários seja titular de um quinhão de todas elas, ou apenas de uma, ou de 

algumas. 

 

O precedente judicial paradigmático é, aqui, o acórdão que decidiu sobre o 

recurso de apelação 753.574-0/7, proferido pela segunda Câmara do extinto Segundo 

Tribunal de Alçada Civil de São Paulo1248. A questão debatida concerne à legitimidade 

ativa de um condomínio, organizado em multipropriedade, na propositura de uma ação de 

cobrança contra um dos multiproprietários em mora, visto que a sentença havia 

considerado incompatíveis as disposições da revogada Lei 4.591/64 com a situação 

condominial “atípica”1249. O Tribunal determinou a procedência da ação, anteriormente 

julgada carente por ilegitimidade ativa, entendendo que “a multipropriedade, ou 

condomínio de tempo, ou ainda time-sharing, nada mais é do que uma variação [sic] do 

condomínio tradicional”; “esse, por ora, parece ser o melhor enfoque da questão à luz do 

ordenamento jurídico vigente, que não admite uma propriedade em ‘três dimensões’ [sic], 

limitada tanto no espaço quanto no tempo”; até porque a disciplina do condomínio edilício 

não exclui, por óbvio, a aplicação do condomínio voluntário sobre as unidades 

autônomas1250. Em espécie, “a própria convenção, traduzindo a autonomia privada dos 

condôminos, tratou de conciliar o regime da Lei do Condomínio com o sistema de 

multipropriedade”, de modo que “à luz da concepção tradicional do direito de propriedade 

como aquele que recai sobre um espaço físico (ou o que quer que nele se contenha), essa 

convenção pode ser vista como acordo de vontades dispondo sobre o uso desse espaço. 

Perfeitamente possível, daí, encarar o direito real sobre as unidades autônomas como 

                                                 
1247  Não há o menor fundamento legal para a abertura de tantas fichas de matrícula quantas sejam as 

multipropriedades, quer dizer, os períodos de tempo, como propõe F. VIEGAS DE LIMA (A 
multipropriedade imobiliária: Aspectos doutrinários e registrários. In: Revista trimestral de direito 
civil 32, 2007, p.106-7). A ficha de matrícula é uma só, com a nominação de vários proprietários; no 
caso de constituição paralela de condomínio edilício, haverá tantas fichas de matrícula quantas forem as 
unidades autônomas, e não quanto forem os períodos de tempo. 

1248  Julgado em 20.10.2003, rel. Juiz Gilberto dos Santos. In: Revista dos Tribunais 822, 2004, p.295-6. 
1249  Ap. 753.574-0/7, 2ºTACSP, 2ª Câmara, 20.10.2003, rel. Juiz Gilberto dos Santos. In: Revista dos 

Tribunais 822, 2004, p.295. 
1250  Ap. 753.574-0/7, 2ºTACSP, 2ª Câmara, 20.10.2003, rel. Juiz Gilberto dos Santos. In: Revista dos 

Tribunais 822, 2004, p.296. 
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propriedade singular que, no entanto, pode ter vários sujeitos ativos, apenas subordinados 

ao uso regulamentado no tempo”1251-1252-1253. 

 

Nesses termos, percebe-se um evidente e correto exercício de adequação da 

concreta operação contratual de multipropriedade, analisada pelo tribunal, com o regime de 

numerus clausus. A face real que a multipropriedade pode apresentar depende da escolha 

do tipo do acordo de transmissão (de frações ideais) da propriedade, conjugado com um 

contrato normativo das relações entre os condôminos1254. Em outras palavras, os 

multiproprietários só são titulares de direito subjetivo real, se forem (com)proprietários1255: 

inclusive o proprietário original torna-se um condômino, e é esse o único efeito real que a 

operação de multipropriedade pode alcançar (tipicidade vinculativa), submetendo-se, nesse 

caso, à disciplina do tipo normativo do condomínio voluntário (tipicidade fixa), nos termos 

seguintes: 

 

(A) o tipo normativo do condomínio voluntário reconhece um grande espaço à 

autonomia contratual na regulação das relações jurídicas entre os condôminos (arts. 1.323 a 

1.326 CC)1256. A celebração de um contrato normativo (“convenção”) das relações entre os 

condôminos1257 não é, de forma alguma, estranha ao tipo do condomínio voluntário1258. E 

                                                 
1251  Ap. 753.574-0/7, 2ºTACSP, 2ª Câmara, 20.10.2003, rel. Juiz Gilberto dos Santos. In: Revista dos 

Tribunais 822, 2004, p.296. Cf. tb. Ap. 760.022-00/8, 2ºTACSP, 11ª Câmara, 29.09.2003, rel. Juiz 
Egidio Giacoia: “O exercício do direito de propriedade aferido em função do tempo não desnatura as 
regras do condomínio, em especial quando existente Convenção de Condomínio inscrita no Registro de 
Imóveis”. 

1252  A cláusula contratual que embasa a argumentação é a seguinte: “fica instituído para o condomínio 
Paúba-Canto Sul o regime de uso temporário compartilhado, pelo qual o uso das unidades residenciais 
autônomas referidas na cláusula 4ª desta convenção é fracionado em períodos de 7 (sete) dias corridos, 
denominados períodos ou módulos semanais, de tal forma que cada adquirente será titular da fração 
equivalente a 1/52 (um inteiro e cinqüenta e dois avos) de cada unidade, por período semanal cujo 
direito de uso tenha adquirido”. 

1253  Um sentido não de desnaturar o condomínio, mas de negar aplicabilidade da lei do condomínio em 
edificações à multipropriedade, remetendo-a à disciplina do condomínio tradicional, mesmo quando 
inserida em um condomínio edilício, é apresentado pelos seguintes precedentes: Ap. 738683-00/0, 
2ºTACSP, 12ª Câmara, 04.09.03, rel. Jayme Queiroz Lopes; e Ap. 513.448-00/7, 2ºTACSP, 5ª Câmara, 
25.09.1999, rel. Laerte Sampaio. 

1254  A. FRÄNZEN. Time-sharing von Ferienhäusern: Zum Problem der Zulässigkeit in der Bundesrepublik 
Deutschland unter Berücksichtigung der Praxis in den USA und Groβbritannien. Münster: Waxmann, 
1990, p.71; S. SCHALCH. Time-sharing an Ferienimmobilien. Zürich: Schulthess, 1990, p.97, 100-1. 

1255  S. SCHALCH. Time-sharing an Ferienimmobilien. Zürich: Schulthess, 1990, p.108, 118. 
1256  Cf. A. NATUCCI. La tipicità dei diritti reali. 2. ed. Padova: CEDAM, 1988, p.269; G. TEPEDINO. 

Multipropriedade imobiliária. São Paulo: Saraiva, 1993, p.109-10. 
1257  Cf. C. M. SILVA PEREIRA. Condomínio e incorporações. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1969, p.99-

101, 104-5. 
1258  G. TEPEDINO e M. BODIN DE MORAES admitem “a aplicação analógica da disciplina do 

condomínio à multipropriedade, enquanto houver identidade de ratio” (A multipropriedade: Aspectos 
jurídicos. In: Revista Forense 294, 1986, p. 97). 
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esse contrato é só obrigacional: ele disciplina o exercício dos direitos subjetivos reais dos 

condôminos; não fragmenta, no tempo, as posições jurídicas subjetivas reais de cada um 

dos condôminos, nem, muito menos, encobre, periodicamente, a propriedade dos 

multiproprietários1259. Esses últimos obrigam-se, entre si, a exercer seus direitos subjetivos 

reais de uma determinada maneira e somente em certos períodos de tempo. É nesse 

contrato, meramente obrigacional, que se encontra a prolatada “variação” do condomínio 

voluntário, e não na sua eficácia real: a atipicidade é da obrigação de não exercer algumas 

das posições jurídicas subjetivas reais do condômino no tempo, além da constituição de 

classes de condôminos, ou seja, tem-se, de um lado o “empreendedor” e, de outro lado, os 

multiproprietários. 

 

Nada obstante, essas “obrigações” são propter rem (analogia legis, art. 1.333, 

parágrafo único, CC)1260: a aquisição de um quinhão da propriedade por um terceiro, que 

celebra contrato de disposição com um dos multiproprietários, implica a sua sub-rogação 

em posições jurídicas subjetivas obrigacionais, ativas e passivas, definidas naquele 

contrato. Isso se aplica, igualmente, à posição do “empreendedor”, que nada mais é do que 

um condômino titular de direitos e deveres subjetivos obrigacionais, distintos em relação 

aos demais condôminos-multiproprietários: a alienação de seus quinhões a um terceiro 

implica a sub-rogação desse último nessa posição1261. Mas, em nenhum momento, a lei 

impede que uma classe de condôminos tenha direitos e deveres obrigacionais distintos dos 

de outra classe de condôminos; 

 

(B) a eventual inépcia das consultorias jurídicas que atuam na elaboração desse 

contrato normativo, conjugado com o acordo de transmissão (de frações ideais) da 

propriedade, não deve servir de base para a derrogação de normas cogentes que se 

apresentam na disciplina do tipo do condomínio voluntário, quer dizer, para a ruptura da 

tipicidade fixa, do regime de numerus clausus, enfim. Os agentes privados devem utilizar a 

criatividade conforme a lei e explorar o vasto campo deixado, pela própria lei, ao exercício 

                                                 
1259  S. SCHALCH. Time-sharing an Ferienimmobilien. Zürich: Schulthess, 1990, p.97-8. 
1260  Sob o risco de a “convenção” do condomínio tradicional não apresentar a mesma eficácia do 

condomínio edilício – o que parece injustificável – a operação de multipropriedade analisada no acórdão 
paradigmático instituiu, também, condomínio edilício, conferindo um quinhão de 1/52 de propriedade 
sobre cada uma das unidades exclusivas ao multiproprietário. Cf. REsp. 1902, STJ, 4ª Turma, 
21.08.1990, rel. Min. Athos Gusmão Carneiro. 

1261 Cf. A. FRÄNZEN. Time-sharing von Ferienhäusern: Zum Problem der Zulässigkeit in der 
Bundesrepublik Deutschland unter Berücksichtigung der Praxis in den USA und Groβbritannien. 
Münster: Waxmann, 1990, p.74-5. 
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da autonomia contratual, a qual está em estrita sintonia com a idéia de que a melhor norma 

para os condôminos é aquela que eles mesmos estabelecem para si próprios1262. Nada 

obsta, por exemplo, que, a fim de assegurar seus interesses econômico-sociais, o 

empreendedor reserve uma quantidade de quinhões que lhe permita a decidibilidade sobre 

a administração do condomínio, bem como a perseguição dos interesses da comunhão, 

estabelecidos no contrato normativo; 

 

(C) só uma única regra legal, indiscutivelmente cogente, é aparentemente 

incompatível com o fim da multipropriedade: a do art. 1.320 CC, a qual deve ser, nesse 

caso, posta nos limites do art. 1.322 CC, na medida em que a multipropriedade recai, as 

mais das vezes, sobre coisas indivisíveis (art. 87 CC). O art. 1.320 CC, mesmo quando 

conjugado com o art. 1.322 CC, é, sem dúvida, uma das mais representativas regras legais 

de repúdio à propriedade “coletiva” que se podem encontrar no direito positivo: o poder de 

alienar a totalidade da propriedade a um terceiro ao condomínio consiste em uma posição 

jurídica subjetiva indisponível de cada condômino; um contrato meramente obrigacional, 

celebrado entre eles, cujo objeto consista em uma obrigação de não o exercer (obrigação de 

não-fazer), é certamente nulo, por ilicitude do objeto (art. 166, II, CC)1263. 

 

Os riscos de desvirtuamento do fim da operação contratual de 

multipropriedade, mediante o exercício desse poder, são, contudo, ínfimos; a doutrina 

exagera, sendo esse o seu argumento principal para afastar a caracterização, como 

condomínio voluntário, da eventual face real da multipropriedade, ferindo, assim, o regime 

de numerus clausus1264. 

 

Esse exagero repousa em duas circunstâncias. Primeiramente, o CC orienta-se 

pela preservação da propriedade no patrimônio de um dos próprios condôminos; no caso 

da multipropriedade, seria, normalmente, o empreendedor, que tem mais quinhões e mais 

benfeitorias na coisa. De modo que esse exercício do poder do condômino acarreta, 

praticamente, uma situação em tudo análoga a um direito de recesso do sócio em relação à 
                                                 
1262  A circunstância de os multiproprietários “aderirem” ao contrato normativo não contraria o art. 1.323 

CC. 
1263  Não assim no direito alemão; cf. A. FRÄNZEN. Time-sharing von Ferienhäusern: Zum Problem der 

Zulässigkeit in der Bundesrepublik Deutschland unter Berücksichtigung der Praxis in den USA und 
Groβbritannien. Münster: Waxmann, 1990, p.72. 

1264  Cf. G. TEPEDINO, M. BODIN DE MORAES. A multipropriedade: Aspectos jurídicos. In: Revista 
Forense 294, 1986, p.107-8; F. VIEGAS DE LIMA. A multipropriedade imobiliária: Aspectos 
doutrinários e registrários. In: Revista trimestral de direito civil 32, 2007, p.86-90. 
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sociedade, especialmente quando apenas um condômino quiser desfazer a comunhão: 

nessa hipótese, não haveria o menor sentido em perseguir esse objetivo para, 

posteriormente, voltar ao condomínio com um multiproprietário a menos. Em segundo 

lugar, é de melhor alvitre, no limite, discutir a inadmissibilidade do exercício dessa posição 

jurídica por parte de um condômino (art. 187 CC), até mesmo nos quadros tradicionais de 

abuso de direito, do que sustentar um rompimento do regime de numerus clausus dos 

contratos de disposição. Os valores tutelados por esse último são, certamente, muito mais 

auspiciosos do que aqueles resguardados pelos arts. 1.320 e 1.322 CC, mormente quando a 

situação jurídica está integrada em um esquema de multipropriedade; 

 

(D) não há precedentes judiciais sobre conflitos de interesses econômico-

sociais entre um ou alguns multiproprietários e os terceiros-adquirentes. De qualquer 

maneira, o enquadramento de uma operação contratual de multipropriedade, assim 

concretamente elaborada, na figura do condomínio voluntário, confere estabilidade aos 

multiproprietários, quando um ou alguns deles, independentemente do número de 

quinhões, celebrar contratos de disposição translativa ou constitutiva sobre sua (quota-

parte) da propriedade, ou quando a (quota-parte da) propriedade cair no concurso de um ou 

alguns dos multiproprietários, ou quando, ainda, sobre ela, recair a penhora promovida por 

credores, insatisfeitos, de um ou alguns dos multiproprietários1265. Além de o adquirente se 

tornar titular de apenas um quinhão da propriedade, permanecendo os demais quinhões 

absolutamente incólumes, ele ingressa na comunhão e, por isso, sub-roga-se nas posições 

jurídicas subjetivas obrigacionais, ativas e passivas, definidas no contrato normativo da 

comunhão; 

 

(E) evidentemente, uma operação concreta de multipropriedade, que receber 

esse enquadramento do ato de autonomia dos agentes privados que a elaboram, não se 

explica, juridicamente, apenas pela disciplina do condomínio: aquela operação caracteriza-

se como um contrato atípico, conexo, nesses casos, com um típico contrato de disposição, 

que é o acordo de transmissão (de uma fração) da propriedade. Do que se tratou foi desse 

contrato típico; dos contratos atípicos, obrigacionais, emerge uma série de questões que 

fogem ao escopo deste trabalho, como, por exemplo, se os interesses dos 

                                                 
1265 Cf. A. FRÄNZEN. Time-sharing von Ferienhäusern: Zum Problem der Zulässigkeit in der 

Bundesrepublik Deutschland unter Berücksichtigung der Praxis in den USA und Groβbritannien. 
Münster: Waxmann, 1990, p.74-5. 
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multiproprietários, em relação aos serviços prestados pelo “operador-hoteleiro”, estão, ao 

longo do tempo, realmente assegurados. Ora, de lege ferenda, só mesmo um novo tipo de 

direito subjetivo “feudal” conseguiria alcançar o conjunto dessas idéias, e não apenas no 

que respeita aos terceiros-adquirentes: manter um agente privado eternamente vinculado, 

por meio seja de relações jurídicas reais, seja de relações jurídicas obrigacionais, seja, 

ainda, de ambas, não condiz com a axiologia dos ordenamentos jurídicos modernos. Fora 

da atribuição (de um quinhão) da propriedade aos multiproprietários – quando sabiamente 

escolhida, por eles, essa modalidade de multipropriedade –, seus interesses conseguem se 

afirmar de modo perpétuo só muito precariamente, com base apenas na reputação do 

operador-hoteleiro. Não há entrada no mundo jurídico para esse fenômeno, e, por isso, se é 

esse também o fim do contrato, trata-se, no fundo, de um negócio de riscos 

incomensuráveis, dos quais os ordenamentos jurídicos modernos não conseguem dar 

conta1266. 

 

§ 13º SÚMULA 308 DO STJ: ABRANDAMENTO DO REGIME DE NUMERUS 

CLAUSUS DOS CONTRATOS DE DISPOSIÇÃO? 

 

Já está bastante assentado na experiência jurídica que o compromisso de 

compra e venda, sem dúvida “o mais brasileiro dos contratos de direito civil”, apresenta 

uma carga baixíssima de preliminaridade, imprestável para definir sua tipicidade1267. Essa 

última se manifesta, com maior razão, no acordo de declarações jurídico-negociais que 

pospõe a celebração, por escritura pública, não do contrato “definitivo” de compra e venda 

de coisa imóvel, mas sim do contrato de disposição: tivesse a doutrina diferenciado a 

categoria do contrato de disposição da categoria do contrato obrigacional, teria percebido 

que o processo obrigacional preparatório da transmissão da propriedade já está todo 

estabelecido pelo compromisso de compra e venda, e só o acordo de transmissão da 

propriedade – necessariamente celebrado por escritura pública (art. 108 CC) – é 

postergado, e não assim um inútil contrato “definitivo” de compra e venda, que apareceria 

quando praticamente todas as obrigações, tanto do promitente-vendedor quanto do 

promitente-comprador, já foram cumpridas. Para que mais promessas e futuridade, quando 

só a declaração jurídico-negocial de alienar (e não de se obrigar a alienar), por parte do 

                                                 
1266  Cf. S. SCHALCH. Time-sharing an Ferienimmobilien. Zürich: Schulthess, 1990, p.118. 
1267  J. OSÓRIO DE AZEVEDO JR. Compromisso de compra e venda. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, 

p.15, 17-25. 
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promitente-vendedor, é o que basta para resolver os vínculos jurídicos implicados na 

operação de transmissão da propriedade imobiliária? 

 

No âmbito dessa operação, o compromisso de compra e venda absorve, com 

efeito, completamente a função prático-social do contrato de compra e venda predisposto 

pelo CC (art. 481): não é por outra razão que esse último é empregado, no Brasil, só pelos 

(maus) exemplos escolares. Esse fato – a que subjaz uma complexa trama econômico-

social jamais estudada1268 – explica-se pela circunstância de o compromisso de compra e 

venda ter recebido, ao longo do séc. XX, uma positivação gradativa – legal, jurisprudencial 

e consuetudinária – as mais das vezes extremamente sensível e aderente às necessidades do 

tráfico jurídico; o que confere ao tipo normativo do compromisso de compra e venda 

técnicas jurídicas de tutela dos interesses econômico-sociais das partes muito mais 

adequadas para a acomodação e a regulação desses últimos. Representativas dessas 

técnicas são não apenas a dispensa de forma solene (art. 11 Decreto-lei 58/1937, art. 26 Lei 

6.766/79) e a possibilidade de execução específica das ações de cumprimento, tanto de 

entrega da posse quanto de “adjudicação compulsória” (art. 22 Decreto-lei 58/1937, art. 25 

Lei 6.766/79, art. 1.418 CC, arts. 461, 466-B CPC)1269-1270, mas também a composição, em 

                                                 
1268  A “conspiração universal toda vez que se trata de iludir interesses fiscais”, como diz A. BARBOSA 

LIMA SOB. (As transformações da compra e venda. Rio de Janeiro, Borsoi, 19--, p.10), é apenas a 
“ponta do iceberg”, e, ainda assim, hoje bastante diminuída, em razão da previsão constitucional da 
tributação sobre o compromisso de compra e venda (art. 156, II, CF). Por trás desse contrato, estão os 
interesses de uma sociedade que tende a privilegiar uma regulação “possessória” em detrimento de uma 
regulação “proprietária” do território nacional. 

1269  Essas ações de cumprimento, como deixou claro D. BESSONE (Da compra e venda: Promessa e 
reserva de domínio. 3. ed. São Paulo, Saraiva, 1988, p.96-137, 138), não dependem do registro do 
instrumento do compromisso de compra e venda, na medida em que integradas, exclusivamente, no 
processo obrigacional. Apesar de o lamentável art. 1.418 CC sugerir uma confusão entre a eficácia 
obrigacional e a eficácia real do compromisso de compra e venda, a súmula 239 STJ continua sendo 
plenamente aplicável. Se a proposta é a de uma (impertinente) interpretação literal do art. 1.418 CC, 
note-se que a expressão “titular de direito real” encontra-se entre vírgulas, tendo, portanto, caráter 
meramente explicativo, não subordinativo. 

1270  Questão interessante é a debatida no REsp. 648.468, STJ, 3ª Turma, 14.12.2006, Rel. Min. Menezes 
Direito, sobre contra quem deve ser ajuizada a ação de adjudicação compulsória, tendo ocorrido 
diversas cessões da posição contratual de promitente-vendedor. O tribunal se precipita, ao postular que 
“a obrigação decorrente da adjudicação compulsória é do promitente-vendedor, pouco relevando o 
papel dos cedentes, considerando que o direito que se pretende somente pode ser cumprido pelo titular 
do domínio”. No caso concreto, o entendimento está correto, uma vez que a alienação da propriedade, 
por parte do promitente-vendedor, foi seguida da cessão de sua posição contratual ao adquirente-
cessionário. No entanto, pode acontecer que o promitente-vendedor apenas aliene a propriedade, ou 
constitua gravames reais sobre ela, de modo a permanecer na posição de promitente-vendedor. Em 
casos como tais, a ação de adjudicação compulsória deve ser proposta contra o promitente-vendedor e 
também contra o proprietário que adquiriu propriedade gravada com direito real de aquisição do 
promitente-comprador, em litisconsórcio passivo necessário (art. 47 CPC). Daí que, se o novo 
proprietário ou titular de direito subjetivo real limitado renunciar a propriedade ou o direito subjetivo 
real limitado, antes do ajuizamento da demanda, não terá de pagar os custos processuais e as verbas 
sucumbenciais. 
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um mesmo esquema contratual, dos riscos dos contratantes perante terceiros-adquirentes 

de direitos subjetivos reais sobre a coisa imóvel: de um lado, acautela-se o promitente-

vendedor, ao postergar a celebração do acordo de transmissão da propriedade (contrato de 

disposição translativa), permanecendo, até a celebração desse último, que ocorre após o 

pagamento integral do preço da coisa vendida, imune contra a disposição da propriedade, 

perpetrada pelo promitente-comprador1271, bem como contra a quebra desse último, ou à 

tentativa de penhora da propriedade por parte de outros de seus credores; de outro lado, 

pode precaver-se o promitente-comprador, ao apresentar ao Registro de Imóveis em que a 

coisa negociada esteja matriculada, o instrumento do compromisso de compra e venda a 

ela referente, no qual contém, por força de lei, o acordo de constituição de um direito 

subjetivo real (limitado) de aquisição (contrato de disposição constitutiva), permanecendo 

imune aos efeitos dos contratos de disposição que o promitente-vendedor celebrar com 

terceiros a respeito da mesma propriedade, bem como à quebra desse último, ou à penhora 

daquela mesma propriedade, promovida por outros dos credores do promitente-vendedor 

(art. 1.417 CC, art. 167, I, 9, Lei 6.015/73)1272-1273-1274. 

                                                 
1271  Um contrato de disposição translativa ou constitutiva da propriedade, celebrado pelo promitente-

comprador, não passará, na verdade, de uma alienação ou gravação a non domino e, como tal, ineficaz 
(arts. 307 CC). Obviamente, nada obsta, a priori, que o promitente-comprador ceda ou empenhe, ou dê 
em usufruto, a posição jurídica subjetiva de que é titular, em todo o seu complexo (cessão de posição 
contratual), ou só algum, ou alguns, de seus elementos (por exemplo, cessão de crédito). V. infra. 

 Nada disso é característico da posição jurídica do promitente-comprador: qualquer credor, ou melhor, 
qualquer parte contratante tem esses mesmos poderes. 

1272  Se houver posse direta da coisa, por parte do promitente-comprador, o registro do instrumento do 
compromisso de compra e venda, com a conseqüente constituição de seu direito subjetivo real limitado, 
é dispensável para assegurar seus interesses (só) em face da penhora da propriedade: o CPC confere um 
ius possessionis contra a agressão judicial à posição do possuidor, por meio da possibilidade de 
oposição de embargos de terceiro (art. Art. 1.046, § 1º, CPC). Isso não tem nada que ver com a 
realização da posição do possuidor: entre dois credores não-titulares de direito subjetivo real, o direito 
positivo prefere àquele que tenha a posse atual da coisa. E, a despeito da súmula 84 do STJ, essa 
situação não é exclusiva ao compromisso de compra e venda: poderiam propor embargos de terceiro 
também o locatário, o comodatário, o depositário etc.; e, por óbvio, também o comprador que, por 
qualquer razão, não seja ainda proprietário. 

1273  “Para uma análise mais abrangente do caso, é pouco dizer que o objetivo das partes, ao contratar, é 
celebrar outro contrato. É preciso ter sempre presente que uma das partes quer vender [melhor seria 
alienar] seu imóvel e garantir-se do pagamento do preço; e a outra parte quer adquirir esse imóvel e 
dele se utilizar logo” (J. OSÓRIO DE AZEVEDO JR. Compromisso de compra e venda. 5. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2006, p.18). 

1274  Já se tendo provado a natureza real do direito do promitente-comprador (v. § 6º, tít. 16, supra), cabe 
apenas salientar que as diversas opiniões em sentido contrário, que sustentam a mera “oponibilidade” de 
seu crédito em relação aos potenciais adquirentes (v. § 11º, supra), baseiam-se em discussões sobre os 
efeitos da Vormerkung (prenotação preventiva) no direito alemão. De fato, o fenômeno é em tudo 
análogo, pois um Vorvertrag de compra e venda ou um contrato de compra e venda sem a aposição da 
Einigung pode, com base nos §§ 883 e 885 BGB, ser inscrito para gerar efeitos perante os terceiros-
adquirentes (cf. F. BAUR, J. F. BAUR, R. STÜRNER. Sachenrecht. 17. ed. München: C. H. Beck, 
1999, p.191-205; W. FLUME. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft. 3. ed. 
Berlin: Springer, 1979, p.613-6). A natureza da Vormerkung é uma das mais controvertidas no direito 
alemão, não havendo consenso sobre sua realidade ou obrigacionalidade (cf. F. BAUR, J. F. BAUR, R. 
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O compromisso de compra e venda não é, por conseguinte, um contrato de 

disposição. Ele é um contrato obrigacional conexo a um contrato de disposição 

constitutiva, o qual só é eficaz mediante a observância do procedimento típico de 

publicidade definido em lei. Reitere-se que esse contrato de disposição não é translativo da 

propriedade, mas constitutivo de um direito subjetivo real (limitado)1275: afirmações de um 

“tratamento idêntico ao compromissário comprador e ao proprietário”1276 têm uma 

preocupação saudável, mas não são tecnicamente adequadas. O promitente-comprador é 

“proprietário” (titular) de seu crédito contra o promitente-vendedor, e pode também ser 

“proprietário” (titular) de um direito subjetivo real limitado (direito subjetivo real de 

aquisição). Os contratos de disposição eficaz que celebra são, exclusivamente, sobre essas 

posições jurídicas subjetivas patrimoniais, que lhes são próprias, jamais sobre a 

propriedade. A assimilação é, nesses termos, do promitente-comprador para com o 

                                                                                                                                                    
STÜRNER. Sachenrecht. 17. ed. München: C. H. Beck, 1999, p.203-4; G. DULCKEIT. Die 
verdinglichung obligatorischer Rechte. Tübingen: Mohr-Siebeck, 1951, p.24-7; H. WEITNAUER. 
Verdinglichte Schuldverhältnisse. In: C. W. CANARIS, U. DIEDERICHSEN. Festschrift für Karl 
Larenz zum 80. Geburtstag. München: C. H. Beck, 1983, p.720-1). C. W. CANARIS conclui pelo seu 
caráter de posição jurídica obrigacional “realizada”, na medida em que, conquanto confira imunidade 
contra disposição e contra execuções judiciais, não há pretensão a sujeito passivo total (Die 
Verdinglichung obligatorischer Rechte. In: H. H. JAKOBS et alii (hrsg.). Festschrift für Werner Flume 
zum 70. Geburtstag. Köln: Otto Schmidt, 1978, p.381-92, v.1). Com efeito, o promitente-comprador só 
tem pretensão à celebração do acordo de transmissão da propriedade contra o promitente-vendedor, ou 
contra quem for sucessor da posição contratual desse último. Mas, consoante a proposta desta tese, os 
efeitos reais decorrem daquelas imunidades; somada à unicidade do poder de dispor de quem adquire 
direito subjetivo real posteriormente à irradiação do direito real de aquisição, não se vê razões para 
negar o caráter real desse último. 

 Sobre a classificação desse direito subjetivo real, em direito real de aquisição ou direito real de garantia, 
não se vê nenhuma conseqüência prática em pôr essa posição jurídica subjetiva real sob uma ou outra 
classe, ou, ainda, em um tertium genus; nem em identificar necessariamente uma classificação para a 
ela, a fim de adequar o seu caráter ao direito positivo. Cf. D. BESSONE. Da compra e venda: Promessa 
e reserva de domínio. 3. ed. São Paulo, Saraiva, 1988, p.148-54. 

1275  Além do ponto em que sustenta a invalidade do contrato de compra e venda celebrado por aquele que 
não é proprietário, na posição de vendedor, a tese da integração dos acordos de vontade, de se obrigar e 
de “transferir”, no esquema do contrato de compra e venda, proposta por D. BESSONE (Da compra e 
venda: Promessa e reserva de domínio. 3. ed. São Paulo, Saraiva, 1988, p.44, 50-1), enfraquece-se 
também nessa circunstância: a compra e venda pode “se integrar” a outros acordos de transmissão ou 
constituição de direitos subjetivos reais, assim como outros contratos, tais como a compra e venda, 
meramente obrigacionais, podem “se integrar” ao acordo de transmissão da propriedade. 

 O que parece, na verdade, é que a tese de D. BESSONE tem um endereçamento, muito específico, para 
a doutrina e a jurisprudência que buscaram negar, no direito positivo, a existência de uma “Einigung” 
(id., p.144). 

1276  J. OSÓRIO DE AZEVEDO JR. Compromisso de compra e venda. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, 
p.21. O que se ampara, outrossim, pela seguinte passagem: “à medida que o crédito vai sendo recebido, 
aquele pouco que restava do direito de propriedade junto ao compromitente vendedor, isto é, aquela 
pequena parcela do poder de dispor, como que vai desaparecendo até se apagar de todo” (id., p.19). A 
propriedade do promitente-vendedor não é “propriedade resolúvel”; poderia ser, mas o expediente 
técnico presente na regulação do compromisso de compra e venda é outro. Ainda assim, mesmo que se 
tratasse de “propriedade resolúvel”, aquelas palavras seriam apenas metafóricas: o direito positivo não 
conhece uma “propriedade por graus de pagamento”. 
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comprador1277, e, ainda assim, imperfeitamente, pois o primeiro tem, no fundo, mais 

direitos subjetivos do que o segundo1278. 

 

Extremamente representativa é, nesse sentido, uma posição jurídica subjetiva 

do promitente-comprador, reconhecida pela súmula 308 STJ, a qual tem uma profunda 

relação com o regime de numerus clausus: ao enunciar que a hipoteca constituída em favor 

dos agentes financeiros pelas construtoras-proprietárias não tem eficácia em relação aos 

promitentes-compradores que, com essas últimas, assim celebram um compromisso de 

compra e venda, ainda que esse último contrato seja posterior àquele de constituição de 

hipoteca e independa do registro de seu instrumento, não teria o STJ assim reconhecido um 

caráter de disposição, não legalmente previsto, no compromisso de compra e venda? Não 

teria o STJ rompido a regra da prioridade do contrato de disposição constitutiva da 

hipoteca? Não teria o STJ rarefeito a imunidade contra disposição apresentada pelo credor-

hipotecário? Não teria o STJ criado um tipo de titularidade de nível maior do que o próprio 

direito de propriedade, a favor do promitente-comprador, na medida em que até mesmo 

quem adquire propriedade gravada com hipoteca não tem precedência em relação ao 

credor-hipotecário? Não teria o STJ abrandado, enfim, o regime de numerus clausus, uma 

vez que “obrigacionalizou” ou “relativizou” o direito subjetivo real do credor-hipotecário, 

“realizando” ou “absolutizando” o direito subjetivo obrigacional do promitente-

comprador? 

 

Esta tese sustenta que não. Com efeito, a análise do direito das coisas, tal qual 

delineado no CC, foi tomada, nas últimas décadas, por uma tendência de profunda 

desconfiança, em razão de sua aparente tensão com os mandamentos constitucionais1279. 

Considerado algo estático e contemplativo da tradição, em comparação com o direito das 

                                                 
1277  Ainda mais quando se observa que “a semelhança ainda mais se acentua em regimes, como o nosso, em 

que o contrato de compra e venda não transfere por si a propriedade, não deixando, portanto, de ser 
também, nesse sentido, uma promessa. E o fato de o compromisso aparecer então como uma ‘promessa 
de promessa’ (o que era motivo de horror para grande número de juristas) é hoje aceito de forma 
tranqüila, sendo certo que essa ‘cadeia de promessas’ já pode hoje se estender indefinidamente” (J. 
OSÓRIO DE AZEVEDO JR. Compromisso de compra e venda. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, 
p.24). 

1278  Cf. J. OSÓRIO DE AZEVEDO JR. Compromisso de compra e venda. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 
2006, p.25-67. Além de uma maior acumulação de experiência sobre a matéria, o que rende uma 
casuística riquíssima ao compromisso de compra e venda e, por conseqüência, uma grande 
previsibilidade na sua aplicação, basta lembrar, aqui, que um contrato de compra e venda, que não 
venha acompanhado, por qualquer razão, do acordo de transmissão da propriedade eficaz, não pode se 
conectar a um acordo de constituição de direito subjetivo real de aquisição, o que faz frágil a 
estabilidade da posição do comprador em comparação àquela do promitente-comprador. 

1279   
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obrigações1280, olvidou-se que é, por excelência, a ordem de atribuição das posições 

jurídicas subjetivas patrimoniais logicamente preexistentes: nenhum outro setor do 

ordenamento jurídico desempenha essa função1281. Quisera-se, contudo, que fosse o reduto 

do individualismo, o paradigma do voluntarismo, o resquício mais exemplar de um direito 

bucólico, infenso às grandes transformações da economia capitalista1282. Foram poucos, 

porém, os juristas que se detiveram a apreciar seu desenvolvimento menos pelos conflitos 

de interesse político-lógicos que suscita, e suas respectivas soluções dogmáticas, do que 

pelas transformações fundamentais de seu conteúdo, de seus princípios e de seus 

métodos1283. Representativa, nesse sentido, é a repercussão rarefeita que o princípio da 

boa-fé teve no direito das coisas, na perspectiva da elaboração jurídica. Estigmatizado por 

ser a sede da boa-fé, em sentido subjetivo, esqueceram os juristas de identificar as 

influências marcantes que recebe das concretizações da boa-fé em sentido objetivo, muito 

especialmente da figura do exercício inadmissível de posições jurídicas subjetivas, que 

encontra no art. 187 CC sua consagração legislativa. Ora, o problema não é, apenas, 

teórico-prático: já há um certo número de casos em que o STJ reconhece, mesmo à falta de 

elaboração doutrinária, o encobrimento, direto ou indireto, do exercício das pretensões 

petitórias1284-1285. 

                                                 
1280  Cf. W. WIEGAND. Die Entwicklung des Sachenrechts im Verhältnis zum Schuldrecht. In: Archiv für 

die civilistische Praxis 190, 1990, p. 112-3, 135-8. 
1281  F. WIEACKER. Zum System des deutschen Vermögensrechts: Erwägungen und Vorschläge. Leipzig: 

Theodor Weicher, 1941, p.30. 
1282  Cf. T. MAYER-MALY. Eigentum und Verfügungsrechte in der neueren deutschen Rechtsgeschichte. 

In: M. NEUMANN (hrsg). Ansprüche, Eigentums- und Verfügungsrechte: Arbeitstagung des Vereins 
für Socialpolitik – Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in Basel vom 26. – 28. 
September 1983. Berlin: Duncker und Humblot, 1984, p.25-6. 

1283  M. WOLF. Beständigkeit und Wandel im Sachenrecht. In: Neue Juristische Wochenschrift 42, 1987, 
p.2647; id.,  p.2652: “O direito das coisas parece predestinado, portanto, a um capítulo dos conceitos 
lógico-formais e, em virtude das suas figuras legalmente fixadas parece satisfazer apenas umas poucas 
necessidades  de proteção social e de controle judicial da eqüidade. No entanto, as transformações 
gerais dos vetores axiológicos e dos métodos de aplicação do direito mostram-se também no direito das 
coisas”. 

1284  “Condomínio. Área comum. Prescrição. Boa-fé. Área destinada a corredor, que perdeu sua finalidade 
com a alteração do projeto e veio a ser ocupada com exclusividade por alguns condôminos, com a 
concordância dos demais. Consolidada a situação há mais de vinte anos sobre área não indispensável à 
existência do condomínio, é de ser mantido o statu quo. Aplicação do princípio da boa-fé (suppressio). 
Recurso conhecido e provido” (REsp. 214.680, STJ, 4ª Turma, 10.08.1999, rel. Min. Ruy Rosado de 
Aguiar; seguem a mesma orientação: REsp. 254.095, STJ, 3ª Turma, 29.03.2001, rel. Min. Menezes 
Direito; REsp. 356.821, STJ, 3ª Turma, 23.04.2002, rel. Min. Nancy Andrighi; REsp. 325.870, STJ, 3ª 
Turma, 14.06.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros); “Promessa de compra e venda. 
Consentimento da mulher. Atos posteriores. “Venire contra factum proprium”. Boa-fé (...). 2. A mulher 
que deixa de assinar o contrato de promessa de compra e venda juntamente com o marido, mas depois 
disso, em juízo, expressamente admite a existência e validade do contrato, fundamento para a 
denunciação de outra lide, e nada impugna contra a execução do contrato durante mais de 17 anos, 
tempo em que os promissarios compradores exerceram pacificamente a posse sobre o imóvel, não pode 
depois se opor ao pedido de fornecimento de escritura definitiva. Doutrina dos atos proprios. Art. 132 
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Trata-se, então, de questionar o sistema sobre a compatibilidade, no seu mesmo 

universo, do regime de numerus clausus dos contratos de disposição com um dos aspectos 

do surpreendente desenvolvimento jurisprudencial acerca da posição do promitente-

comprador. O que não se resolve senão por uma tentativa de harmonizar dois princípios 

fundamentais de toda ordem jurídica de circulação econômica: o numerus clausus dos 

contratos de disposição e a boa-fé. O contraste entre esses dois princípios se apresenta em 

um ponto bastante específico, mas essencial, da doutrina do numerus clausus: mediante a 

diligência do status de atribuição de uma posição jurídica subjetiva patrimonial, tendo o 

adquirente concluído que sobre ela pesa um pacto meramente obrigacional, por estar fora 

do catálogo legal de contratos de disposição, seu poder de adquirir não é, por essa 

circunstância de conhecimento positivo, afetado. Mais do que isso, ao se tornar o novo 

titular da posição jurídica subjetiva, poderia desconsiderar aquele pacto, já que, sendo 

meramente obrigacional, dele não tomou parte. Tem legitimidade, assim, para exercer suas 

pretensões petitórias sobre a posição jurídica subjetiva, entre elas a vindicação da coisa, 

frustrando, com isso, os interesses econômico-sociais do credor naquele mesmo pacto. 

Obtempera, inelutavelmente, o princípio da boa-fé: se conhecia o pacto, ou podia conhecer, 

ou era razoável que conhecesse, ainda que dele não tomara parte, e, por ser obrigacional, 

não afete sua esfera jurídica, pode o adquirente, por essa simples razão, desviar-se dos 

deveres de proteção a que se submetem todos os agentes privados? A questão, como já 

observado, não é sem amparo no direito positivo1286. De maneira que a resposta para tais 

problemas tem de ser buscada não na contemplação de um (contrato de disposição de um) 

direito subjetivo real fora do catálogo, mas em uma situação de imunidade de que se 

favorece o promitente-comprador, em razão da concretização do princípio da boa-fé. A 

metódica é, enfim, bastante outra.  

 

Diz o primeiro precedente que embasa a formulação da súmula 308 do STJ: 

“ainda que não houvesse regra específica traçando esse modelo, não poderia ser diferente a 

solução. O princípio da boa fé objetiva impõe ao financiador de edificação de unidades 

                                                                                                                                                    
do CC. 3. Recurso conhecido e provido” (REsp. 95.539, STJ, 4ª Turma, 03.09.1996, rel. Min. Ruy 
Rosado de Aguiar). 

1285  Cf. E. VON OLSHAUSEN. Die verwechselten Grunstücke oder § 242 BGB im Sachenrecht. In: 
Juristenzeitung 1983, p.288; T. STAUDER. Die Verwirkung zivilrechtlicher Rechtspositionen: Die 
Linie der Rechtsprechung bei der Anwendung des Verwirkungstatbestandes. Frankfurt am Main: Peter 
Lang, 1995, p.207-11. 

1286  V. § 11º, tít. 21.2, supra. 
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destinadas à venda aprecatar-se para receber o seu crédito da sua devedora ou sobre os 

pagamentos a ela efetuados pelos terceiros adquirentes. O que se não lhe permite é assumir 

a cômoda posição de negligência na defesa dos seus interesses, sabendo que os imóveis 

estão sendo negociados e pagos por terceiros, sem tomar nenhuma medida capaz de 

satisfazer os seus interesses, para que tais pagamentos lhe sejam feitos e de impedir que o 

terceiro sofra a perda das prestações e do imóvel”1287. 

 

O regime de numerus clausus dá, porém, essa comodidade ao titular, in casu, o 

credor-hipotecário; por sua vez, a boa-fé acaba por tirar-lha: “consagraria abuso de direito 

em favor do financiador que deixa de lado mecanismos que a lei lhe alcançou, para instituir 

sobre o imóvel (...) uma garantia hipotecária pela dívida da sua devedora, mas que 

produziria necessariamente efeitos sobre o terceiro. No comum dos negócios, a existência 

de hipoteca sobre o bem objeto do contrato de promessa de compra e venda é fator 

determinante da fixação e abatimento do preço da venda, pois o adquirente sabe que a 

presença do direito real lhe acarreta a responsabilidade pelo pagamento da dívida. Não é 

assim no negócio imobiliário de aquisição da casa própria de edificação financiada por 

instituição de crédito imobiliário, pois que nesta o valor da dívida garantida pela hipoteca 

não é abatido do valor do bem, que é vendido pelo seu valor real, sendo o seu preço pago 

normalmente mediante a obtenção de um financiamento concedido ao adquirente final, este 

sim garantido com hipoteca pela qual o adquirente se responsabilizou, pois essa é a sua 

dívida”1288. 

 

Observa-se, nesses termos, que as regras do sistema financeiro da habitação 

(SFH) foram utilizadas apenas como argumentos obter dicta, e não como rationes 

decidendi. Com efeito, para os agentes financeiros que atuam naquele sistema1289, não há 

                                                 
1287  REsp. 187.940, STJ, 4ª Turma, 18.02.1999, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar; outros precedentes que 

fundamentam a súmula, conforme o próprio STJ, são: REsp. 287.774, STJ, 4ª Turma, 15.02.2001, rel. 
Min. Ruy Rosado de Aguiar; REsp. 401.252, STJ, 4ª Turma, 28.05.2002, rel. Min. Ruy Rosado de 
Aguiar; REsp. 329.968, STJ, 4ª Turma, 09.10.2001, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; REsp. 
431.440, STJ, 3ª Turma, 07.11.2002, rel. Min. Nancy Andrighi; REsp. 439.604, STJ, 3ª Turma, 
22.05.2003, rel. Min. Menezes Direito; REsp. 498.862, STJ, 3ª Turma, 02.12.2003, rel. Min. Menezes 
Direito; REsp. 418.040, 3ª Turma, 20.04.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros; REsp. 514.993, 
STJ, 4ª Turma, 25.11.2003, rel. Min. Cesar Asfor Rocha; REsp. 651.125, STJ, 3ª Turma, 02.09.2004, 
Rel. Min. Menezes Direito; REsp. 557.369, STJ, 4ª Turma, 07.10.2004, rel. Min. Fernando Gonçalves. 

1288  REsp. 187.940, STJ, 4ª Turma, 18.02.1999, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar. 
1289  Fora do SFH, pode-se questionar se, diante da súmula 308 do STJ, os agentes financeiros poderiam 

subordinar o mútuo à construtora-proprietária à celebração, entre essa última e os promitentes-
compradores, de um pacto adjeto por meio do qual esses últimos – e não os primeiros – cedessem 
fiduciariamente, ou empenhassem, a sua posição contratual àqueles agentes financeiros, em uma 
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possibilidade de execução da garantia hipotecária, em face dos promitentes-compradores, 

porquanto as regras sobre garantias reais não se aplicam plenamente às operações do SFH: 

é extraída do art. 22 Lei 4.864/65 uma imposição de substituição da garantia real, a partir 

do momento em que se celebra cada um dos compromissos de compra e venda sobre as 

coisas imóveis, já existentes ou não, de modo que o crédito do promitente-vendedor é 

fiduciariamente transmitido (“cessão fiduciária”) ao agente financeiro mutuante, cuja 

garantia hipotecária perde, com isso, eficácia relativamente ao promitente-comprador 

cedido1290. As rationes decidendi, muito mais abrangentes e que levaram a uma redação 

muito mais ampla da súmula em comento, amparam-se em um dever de proteção do 

agente financeiro para com os promitentes-compradores, decorrente dos efeitos dos 

contratos de disposição que aquele celebra com o proprietário. Esse dever de proteção, 

irradiado da especificidade do tráfico jurídico em questão, que dificulta o desconto do 

gravame do preço da coisa imóvel, por parte do promitente-comprador, implica o 

encobrimento, (só) contra esse último, das pretensões reais do agente financeiro. Nesses 

termos, o promitente-comprador é titular de uma exceção material atribuída pela função de 

bloqueio do princípio da boa-fé, mais especificamente de uma de suas concretizações, que 

é o exercício inadmissível de posição jurídica, agora reduzido a texto de lei pelo art. 187 

CC1291. 

 

Não se conclui, por aí, por um estrangulamento do principium divisionis entre 

contratos obrigacionais e contratos de disposição1292. Dificilmente essa circunstância far-

se-á presente no campo das execuções concursais1293, nem só em virtude das finalidades 

dessa última, mas porque, sobretudo, falta, aqui, aquele elemento de autonomia na 

circulação econômica. Nas execuções concursais, a circulação é forçada: não há um 

contratante diligenciando para, com segurança, adquirir uma posição jurídica subjetiva 

patrimonial e, assim, contrair deveres de proteção do patrimônio alheio a partir do 

conhecimento razoavelmente obtido. Em outras palavras, o compromisso de compra e 

                                                                                                                                                    
operação de constituição de garantia de dívida alheia. Muito provavelmente esses contratos de cessão 
fiduciária ou de penhor de posição contratual seriam considerados nulos, por abusividade (art. 51, III, 
IV, Código de Defesa do Consumidor). 

1290  Cf. M. REALE, M. REALE JR., P. AMARAL DUTRA. O sistema financeiro da habitação: Estrutura, 
dirigismo contratual e a responsabilidade do estado. In: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS 
ENTIDADES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO E POUPANÇA (org.). A atividade de crédito imobiliário 
e poupança. São Paulo: ABECIP, 1994, p.11. 

1291  V. § 11o, tít. 21.2, supra. 
1292  H. WEITNAUER. Verdinglichte Schuldverhältnisse. In: C. W. CANARIS, U. DIEDERICHSEN. 

Festschrift für Karl Larenz zum 80. Geburtstag. München: C. H. Beck, 1983, p.720-1. 
1293  Cf. REsp. 300.209, STJ, 4a Turma, 16.08.2001, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar. 
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venda não confere, ao menos plenamente, imunidade contra disposição e contra execuções 

judiciais. E não se faz necessário se alongar, aqui, como só essa circunstância é decisiva 

para que, na escolha das técnicas contratuais de provimentos dos bens econômicos, os 

agentes privados considerem seriamente os contratos de disposição. O princípio da boa-fé, 

nesses termos, nem sempre poderá ser concretizado; daí seu caráter excepcional, 

permanecendo o regime de numerus clausus dos contratos de disposição como a regulação 

motriz do tráfico jurídico.  

 

Deve ser lembrado, então, por fim, que “ao ser elaborada a norma legal, surge 

essa exigência de certeza e segurança e fica em perene contraste com as não menos 

justificadas exigências da eqüidade, da justiça do caso concreto, contraste que o direito 

supera nos diferentes casos segundo as diversas exigências dos vários institutos”1294. O 

que o pensamento jurídico deve esperar, da experiência jurídica, e a ela, para tanto, 

oferecer, não é o repúdio da eqüidade, da justiça do caso concreto, e sim que se aplique, 

corretamente, cada um dos vários institutos presentes no ordenamento jurídico, respeitando 

as exigências teóricas e metódicas de cada um. Essa elaboração jurídica só é adequada 

quando haja a extração desses institutos e o delineamento dessas exigências voltadas à 

construção da decisão jurídica, para o que, aqui, procurou-se contribuir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
1294  T. ASCARELLI. Teoria geral dos títulos de crédito. 2. ed. Trad. Nicolau Nazo. São Paulo: Saraiva, 

1969, p.4 (sem grifos no original). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSÕES 

 

 

 

 

Em um ordenamento jurídico que, como o brasileiro, promove a autonomia 

contratual, é virtualmente infinito o número de “gravames” que podem ser criados pelos 

contratantes. Invariavelmente, esses últimos desejam extrapolar os limites ético-jurídicos 

da contratualidade: o primeiro accipiens deseja que o segundo submeta-se aos seus 

interesses econômico-sociais, de modo que esse último esteja impedido de excluir o 

primeiro do exercício do direito subjetivo patrimonial; o segundo accipiens deseja, por sua 

vez, excluir o primeiro do exercício do direito subjetivo patrimonial que acredita ter 

adquirido, com prioridade, do tradens titular.  Ora, em uma operação de “transmissão” de 

uma posição jurídica subjetiva patrimonial, a respeito da qual haja um pacto entre o 

tradens-titular e o primeiro accipiens, e esse pacto não se enquadre em um dos tipos de 

gravames reconhecidos pelo ordenamento jurídico, quatro são as soluções técnicas 

possíveis: 

 

1. ou se sustenta que o terceiro-adquirente, quer dizer, o segundo accipiens 

pode simplesmente desconsiderar o “gravame”, na medida em que ele é atípico, excluindo 

o primeiro accipiens do exercício do direito subjetivo patrimonial do qual é, tão-somente, 

credor. Basta a esse último a pretensão indenizatória por incumprimento contratual (ato 

ilícito relativo; art. 389 CC). Aplica-se, nesses termos, o regime de numerus clausus, em 

toda a sua inteireza; 
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2. ou se sustenta que o terceiro-adquirente, o segundo accipiens, conquanto 

tenha adquirido eficazmente o direito subjetivo patrimonial, pode ser responsável 

extracontratualmente (CC, art. 186), porque conhecia ou deveria conhecer o pacto. 

Preserva-se, de qualquer maneira, a responsabilidade contratual do tradens titular (CC, art. 

389); 

 
3. ou se sustenta que o terceiro-adquirente, o segundo accipiens, adquiriu 

também uma posição jurídica subjetiva obrigacional, em virtude de sub-rogação, caso em 

que se destacam as exceções materiais propter rem, decorrentes da mediatização da posse e 

da disciplina da cessão da pretensão à entrega (tradição ficta); 

 
4. ou se sustenta que o terceiro-adquirente, segundo accipiens, tem encoberta 

alguma, ou algumas, ou todas as posições jurídicas subjetivas patrimoniais adquiridas, em 

razão de deveres de proteção do patrimônio alheio. Trata-se de eficácia não de um 

antecedente contrato de disposição – a hipótese pressupõe exatamente a inexistência desse 

último – mas sim de uma concretização do princípio da boa-fé objetiva, especificamente da 

figura do exercício inadmissível de posição jurídica, com fundamento legal no art. 187 do 

CC. 

 
O modelo do direito positivo é o de número 1, por princípio. Porque ele se 

preocupa, fundamentalmente, com a segurança da aquisição: como aqueles pactos não têm 

uma tipicidade legal, não existem parâmetros legais para investigar o conteúdo do negócio, 

ainda mais considerando que o adquirente dele não participou. Nesses termos, o regime de 

numerus clausus dos contratos de disposição tem como função assegurar o adquirente de 

uma posição jurídica subjetiva patrimonial do status de atribuição dessa última, quer dizer, 

dos gravames que possam impedi-lo de adquirir uma posição jurídica subjetiva patrimonial 

e exercer o conteúdo típico dessa última. Privilegia-se um mecanismo de verificação a 

priori do status da atribuição, em consonância com os valores do direito codificado. E se 

lhe dá a possibilidade de desprezar os interesses econômico-sociais do mero credor 

(primeiro accipiens). 

 

Em síntese, o regime jurídico convencionalmente designado pela expressão 

“numerus clausus dos direitos reais” tem um adequado enquadramento dogmático 

mediante a construção de um regime jurídico de numerus clausus dos contratos de 
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disposição. Na medida em que as figuras jurídicas dos contratos de disposição têm, por 

objeto, a alteração da titularidade das posições jurídicas subjetivas patrimoniais, mais 

especificamente a regulação autônomo-privada do poder de dispor sobre essas últimas, 

conferem a esse ato de transmissão a eficácia real: por meio da regra da prioridade e da 

conseqüente imunidade contra disposição manifesta-se claramente um fenômeno de 

heteronomia privada. O adquirente, em sentido estrito, não apenas está relativamente 

imune aos contratos, obrigacionais e de disposição, subseqüentes que se refiram à sua 

posição jurídica subjetiva patrimonial, como também pode desconsiderar a eficácia dos 

contratos obrigacionais precedentes que se refiram à posição jurídica subjetiva patrimonial 

adquirida. Da mesma maneira, está imune às execuções judiciais, individuais ou 

concursais, que recaiam sobre sua posição jurídica subjetiva patrimonial: pode opor 

embargos de terceiro contra penhoras e é beneficiado por “preferências” nos concursos. 

 

Esse problema se acentua em máximo grau, quando se trata da disposição 

contratual constitutiva, pois a multiplicação de precedências e imunidades contra 

disposição a respeito de um mesmo direito subjetivo patrimonial delineia nitidamente a 

modificação autônomo-privada não apenas do poder de dispor sobre esse direito, mas 

também do poder de adquiri-lo. A modificação dos fatores de disponibilidade de um 

mesmo direito subjetivo patrimonial, nos seus elementos subjetivos (quem pode e quem 

não pode dispor), objetivos (sobre o que não se pode dispor) e modais (de que maneira se 

pode dispor), implica definições jurídico-negociais de falta de legitimação para dispor; por 

reflexo, impõe, outrossim, modificação dos fatores de adquiribilidade de um mesmo direito 

subjetivo patrimonial e definições jurídico-negociais de falta de legitimação para adquirir. 

O fenômeno fica elucidado por meio da dogmática dos contratos de disposição, na medida 

em que ela explica como os suportes fáticos, compósitos, desses últimos equacionam poder 

de dispor e aquisição (derivada) de uma posição jurídica subjetiva patrimonial logicamente 

preexistente. Disposição contratual e aquisição contratual derivada são um só e mesmo 

fenômeno, que é, simultaneamente, resultado e modificação do poder de dispor. 

 

O regime de numerus clausus reduz essa heteronomia a quem tem legitimidade 

política para heterodeterminar: a lei. Realiza-o de um modo tecnicamente sofisticado, 

porque reconhece mais de um tipo de disposição contratual, especialmente mais de um tipo 

de disposição contratual constitutiva; porque promove a autonomia nos contratos 

obrigacionais, ainda que referentes aos poderes dos titulares, entre eles, dos proprietários; e 
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porque satisfaz a necessidade econômico-social de heteronomia privada – politicamente 

legitimada, porque agora amparada na lei – conferindo estabilidade a determinadas 

relações de intercâmbio de bens econômicos, em face de terceiros-adquirentes. 

 

Esse caráter genérico de oponibilidade de interesses econômico-sociais aos 

terceiros-adquirentes é apresentado por outras técnicas jurídicas, que não se organizam, 

contudo, mediante a regra da prioridade e a imunidade contra disposição. Nada obstante, 

podem implicar encobrimentos, por sub-rogação legal ou por deveres de proteção do 

patrimônio alheio, a posições jurídicas subjetivas patrimoniais adquiridas, cujo exercício 

seria, inicialmente, tutelado pela técnica do contrato de disposição. A presença daquelas 

outras técnicas de oponibilidade de interesses econômico-sociais aos terceiros-adquirentes, 

muito especialmente no segundo caso, que decorre da concretização a boa-fé objetiva, não 

derroga o regime de numerus clausus. O direito patrimonial privado organiza-se por meio 

de diversos princípios cuja harmonização compete ao pensamento jurídico. Ao propor essa 

harmonização, descobre-se, essencialmente, que o regime de numerus clausus continua 

sendo a regulação principal do tráfico jurídico, por satisfazer as exigências de segurança 

postas por esse último. 

 

A falta de consciência ético-jurídica se pronuncia, nessa matéria, tanto pela 

incompreensão das funções desempenhadas pelo numerus clausus quanto pelo emprego de 

categorias tradicionais para a explicação de fenômenos novos, como se se sustenta um 

direito subjetivo real, ou melhor, um contrato de disposição, onde, logicamente, só há 

obrigações. A razão humana, em vez de se realizar integralmente, aliena-se a soluções de 

acaso, num mecânico ou impotente acatamento perante à prolatada novidade ou à 

conveniência da tradição1295. A dogmática jurídica, ao contrário, contribui para que, 

libertando-se dos criptoargumentos, a responsabilidade de uma decisão seja plenamente 

assumida, em vez de render-se à invocação de enunciados estrambólicos ou de princípios 

aceitos por força de uma atitude de inércia. Ela permite, também, que a justificação das 

decisões ditadas pela justiça ou outros valores não recorra a um processo preconceituoso 

de demolição ou à recepção de conceitos e princípios já assentados. Rompe, por fim, a 

tendência espúria de legitimar uma solução jurídica por encobri-la no manto seja da pura 

novidade, seja da categoria consagrada. 

                                                 
1295  C. A. MOTA PINTO. Cessão de contrato. São Paulo: Saraiva, 1985, p.8. 
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Ora, o direito é, fundamentalmente, uma manifestação do espírito humano, 

algo que é reconhecido e intencionado na consciência do homem1296. Entre o direito e o 

discurso sobre o direito, há um campo infinito e contingente, animado pelos valores e pela 

história. Tarefa do pensamento jurídico é oferecer as pautas de elaboração do segundo, sem 

desprezar o primeiro; e os mecanismos de desenvolvimento do primeiro, mediante as 

conquistas do segundo. Entre a realidade e a opinião, há o espírito humano, a consciência 

ético-jurídica do homem. Macula-a a adesão tanto a raciocínios puramente lógico-

discursivos e verbalistas quanto à “natureza das coisas”. Pois tira-lhe o próprio assento de 

consciência: o direito perde seu valor como idéia humana; vira pura conveniência, 

irracionalidade, ausência de qualquer avaliação; rouba do homem seu poder de construção 

pela história, baseada em um ato de pensamento, com que a humanidade constitui uma 

vida que lhe pertence, orientada e baseada sobre a sua autonomia1297; abre-se, enfim, à 

captura e à domesticação pelo poder e pela violência. “Um pensamento jurídico ‘puro’, isto 

é, expurgado daquilo que é estranho à sua natureza problemática e valorativa e das suas 

funções e finalidades práticas” 1298, pressupõe necessariamente a consciência dos interesses 

e dos valores sociais, atuais ou, como os tutelados pelo regime de numerus clausus, ainda 

muito atuais. 

 

 

 

 

                                                 
1296  C. A. MOTA PINTO. Cessão de contrato. São Paulo: Saraiva, 1985, p.6. 
1297  C. A. MOTA PINTO. Cessão de contrato. São Paulo: Saraiva, 1985, p.8. 
1298  C. A. MOTA PINTO. Cessão de contrato. São Paulo: Saraiva, 1985, p.7. 
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RESUMO 

 

 

NUMERUS CLAUSUS DOS DIREITOS REAIS E AUTONOMIA NOS 

CONTRATOS DE DISPOSIÇÃO 

 

Esta tese analisa um regime jurídico convencionalmente designado “numerus 

clausus dos direitos reais”, examinando-o sob três aspectos. 

 

O primeiro deles concerne às funções que esse regime desempenha no interior 

do ordenamento jurídico. Em um sistema de direito patrimonial privado que promove a 

autonomia contratual e predispõe restrições jurídico-negociais ao poder de dispor, entre as 

quais se ressaltam os direitos subjetivos reais, o regime de numerus clausus se apresenta 

como uma previsão legal dos tipos de contratos que restringem o poder de dispor e, assim, 

modificam o poder de adquirir do sujeito passivo universal. Conquanto sofram essa 

modificação em sua esfera jurídica, esses sujeitos de direito não tomam parte na celebração 

daqueles contratos. De maneira que as funções do numerus clausus dirigem-se, 

fundamentalmente, ao concerto de um fenômeno de heteronomia privada: por meio de um 

“catálogo”, o adquirente pode não apenas conhecer quais são os contratos que, a despeito 

de sua declaração jurídico-negocial, afetam os seus interesses econômico-sociais, mas 

também desconsiderar a eficácia, sobre si, dos contratos que, extrapolando aquele catálogo, 

circunscrevem-se, seguramente, a só quem, dele, foi parte. 

 

Em segundo lugar, sustenta-se uma qualidade negativa e outra positiva no 

numerus clausus. Negativamente, esse regime jurídico se identifica por uma grave 

limitação na autonomia contratual, especialmente na autonomia dos contratos de 

disposição. Nesse sentido, e porque o poder de dispor não é uma posição jurídica exclusiva 

da titularidade de direitos subjetivos reais, assim como as conseqüências de suas restrições 

não despontam apenas no direito das coisas, não apenas a disposição contratual de direitos 

subjetivos reais, mas também a disposição contratual de créditos, de participações 

societárias e de propriedade imaterial submete-se, igualmente, a um numerus clausus. Essa 

circunstância remete a uma duplicidade de regimes de autonomia contratual no direito dos 

contratos: enquanto não há um tipo de contrato em gênero (tipicidade vinculativa) e 
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predominam as regras cogentes (tipicidade fixa) para os contratos de disposição, os 

contratos obrigacionais obedecem a uma tipicidade aberta. Positivamente, por seu turno, o 

numerus clausus legitima uma poderosa técnica jurídica de oponibilidade de interesses 

econômico-sociais: o contrato de disposição. Selecionando um dos poucos tipos de 

contratos de disposição predispostos pela lei, os contratantes afetam, por meio da regra da 

prioridade e da imunidade contra disposição, a eficácia de contratos de cuja formação não 

tomam parte, sejam contratos subseqüentes, obrigacionais ou de disposição, sejam 

contratos precedentes, meramente obrigacionais. 

 

Sem dúvida, o ordenamento jurídico apresenta outras técnicas jurídicas de 

oponibilidade de interesses econômico-sociais aos terceiros-adquirentes, geralmente 

ligadas a procedimentos de publicidade, tais como a boa-fé. Muito embora elas manifestem 

efeitos semelhantes, por vezes contradizendo o regime de numerus clausus, não se verifica 

uma derrogação desse último, identificada, por vezes, como uma “realização dos direitos 

obrigacionais”. No fundo, em se tratando de fatos jurídicos inconfundíveis, as metódicas 

de argumentação e aplicação do direito, pressupostas em cada um deles, são, outrossim, 

diferentes. Essas diferenças correspondem, por fim, ao terceiro e último daqueles três 

aspectos sob os quais se analisa o numerus clausus. Efetua-se, para tanto, o estudo de dois 

casos representativos, colhidos da jurisprudência brasileira, a qual aplica ora esse último 

regime, ora a boa-fé, sem que isso signifique nenhuma contradição, uma vez que a 

excepcionalidade dessa última confirma o caráter do numerus clausus como a regulação 

motriz do tráfico jurídico, orientada à segurança da aquisição e à estabilidade de 

determinadas relações de intercâmbio dos bens econômicos. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

 

 

NUMERUS CLAUSUS DER DINGLICHEN RECHTE UND VERTRAGSFREIHEIT 

IN VERFÜGUNGSVERTRÄGEN 

 

Diese Dissertation untersucht den „Numerus Clausus der dinglichen Rechte“ 

unter drei verschiedenen Aspekten. 

 

Der erste Aspekt betrifft die Funktion dieses Ordnungsprinzips innerhalb des 

Privatrechts. Das Privatrecht gewährleistet einerseits die Vertragsfreiheit, sieht aber 

zugleich auch rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen vor, zu denen, so die hier 

vertretene These, insbesondere die beschränkt-dinglichen Rechte zählen. Der Grundsatz 

des Numerus Clausus wird als eine Typengebundenheit sowohl der vertraglichen 

Verfügungsbeschränkungen als auch der Gestaltungsmöglichkeit der Erwerbsmacht von 

Dritten erfasst. Deswegen ist die Funktion des Numerus Clausus eine Form der Regelung 

der privaten Fremdbestimmung: Durch einen abschließenden gesetzlichen Katalog von 

dinglichen Rechten weiß ein Erwerber nicht nur, welche Arten von Rechtsgeschäften 

unabhängig von seiner Beteiligung seinen Rechtskreis betreffen, sondern auch, welche 

Rechtsgeschäfte er vernachlässigen kann, weil sie außerhalb des Katalogs liegen. 

 

Der zweite Aspekt betrifft eine negative und eine positive Seite des Numerus 

Clausus-Prinzips. Auf der einen Seite schränkt es die Vertragsfreiheit stark ein, 

insbesondere die Freiheit im Bereich der Verfügungsverträge. Folglich gibt es einen 

Numerus Clausus der Verfügungsverträge nicht nur von dinglichen Rechten, sondern auch 

von Forderungsrechten, Mitgliedschaftsrechten und Immaterialgüterrechten. Hinzu kommt, 

dass die Verfügungsmacht eine Rechtsstellung ist, die nicht nur zur 

Sachenrechtszuständigkeit gehört, ferner, dass die Konsequenzen ihrer 

rechtsgeschäftlichen Beschränkung nicht nur im Sachenrecht zu beobachten sind. Diese 

Eigenschaft des Numerus Clausus-Prinzips zeigt, dass der Grundsatz der Vertragsfreiheit 

nicht einheitlich zu verstehen ist: Auf der einen Seite bestehen Typenzwang und 

Typenfixierung der Verfügungsverträge, auf der anderern Seite die Typenfreiheit der 

Verpflichtungsverträge.  
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Der positive Aspekt des Grundsatzes des Numerus Clausus besteht darin, dass 

er die Drittwirkung von Verfügungsverträgen rechtfertigt, indem er die Fälle, in denen dies 

möglich ist, gesetzlich beschränkt. Durch die Wahl eines der wenigen gesetzlich 

gestatteten Verfügungsvertragstypen führen die Vertragsparteien mittels der Regeln der 

Priorität und des Sukzessionsschutzes Wirkungen auch für solche Verträge herbei, an 

denen sie nicht beteiligt sind, nämlich sowohl nachfolgende Verpflichtungs- und 

Verfügungsverträge als auch vorangehende Verpflichtungsverträge. 

 

Zweifellos kennt das Privatrecht noch andere Mechanismen, vertragliche 

Rechte und die damit verbundenen Interessen mit Drittwirkung auszustatten. Diese sind 

häufig an Elemente der Publizität wie den unmittelbaren Besitz gebunden oder werden aus 

Treu und Glauben hergeleitet. Obwohl diese Mechanismen eine ähnliche Wirkung wie der 

Grundsatz des Numerus Clausus entfalten und diesem häufig sogar entgegengesetzt 

erscheinen, kann nicht von dessen Abschaffung die Rede sein. Nach richtiger Auffassung 

handelt es sich um verschiedene Rechtsfiguren, die folglich unterschiedliche Methoden 

erfordern. Diese Unterschiede betreffen den dritten und letzten Aspekt des Numerus 

Clausus-Prinzips, den diese Dissertation behandelt. Dafür werden zwei aussagekräftige 

Entscheidungen aus der brasilianischen Rechtsprechung untersucht. Dabei wird deutlich, 

dass innerhalb desselben Systems zwei verschiedene Grundsätze des Vermögensrechts 

koexistieren können, dass aber der Numerus Clausus der dinglichen Rechte weiterhin das 

tragende Prinzip des brasilianischen Verkehrsrechts ist. 
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ABSTRACT 

 

 

NUMERUS CLAUSUS OF PROPERTY RIGHTS AND PRIVATE AUTONOMY IN 

EXCHANGE CONTRACTS 

 

My dissertation focuses on a legal regime generally referred to as "numerus 

clausus of property rights". It does so by examining three main aspects of the theme. 

 

First of all it analyses the function of that legal regime, which is the source of 

its perceived legitimacy nowadays. This function consists in tendering for buyers a well-

defined catalogue describing all the possible agreements concerning the goods they intend 

to buy and that are going to be considered as burdens. In a Private Law system, which 

fosters the private autonomy and prearranges burdens, the numerus clausus works as a 

menu of those contracts likely to create burdens. All the other contracts not listed in that 

menu even if they make reference to certain goods will not be treated as burdens. Thus, the 

buyer may know that his own interests over these goods will not be affected. 

 

Second the dissertation identifies a positive and a negative quality in this 

function. A possible negative aspect is that the numerus clausus is a heavy limitation to 

private autonomy, mainly to exchange contracts. In this sense, not only the exchanges 

involving property interests (rights in rem) but also those affecting credits and other kinds 

of rights (rights in personam) are submitted to the same legal regime which leads to Private 

Law generally recognizing two kinds of private autonomy regimes in Contract. While in 

exchange contracts the autonomy is limited, in executory contracts the autonomy is 

sensitively wider. A possible positive aspect is that the numerus clausus establishes a very 

powerful tool for opposing interests to third parties: the exchange contract. By selecting 

one of the few exchange contracts available in that menu, parties may oppose their 

interests in future transactions they will not take part in. Exchange contracts are obviously 

not the only system available for opposing interests in Private Law. The so called good 

faith system, connected with publicity devices, works also in that way, but using a very 

different legal strategy. Although the legal doctrine is used to identify the application of 

the good faith system with a "realization" of personal rights, that seems problematic. As a 
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matter of fact, as different legal conceptions, exchange contracts submitted to a numerus 

clausus regime and good faith system require different techniques and arguments. 

 

These different procedures are discussed in the third section of my dissertation. 

In this section I discuss major cases in Brazilian Law which apply sometimes the numerus 

clausus systems and sometimes the good faith system. I argue that there is no contradiction 

between the both fashions of judicial decision, unless one simply uses the incoherent 

notion of "realization". 
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