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Un soupir, 

Un régard, 

Une simple rougeur... 

Un silence est assez pour expliquer un coeur. 

(“Dom Garcie de Navarre”, Molière) 

 

 

 

 

 



 

Arthur Abbade Tronco. O silêncio gerador de efeitos jurídicos: uma análise de direito 

privado. 2017. 166 páginas. Mestrado – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2017. 

O presente trabalho tem por principal alvo o estudo do silêncio na condição de instituto 

jurídico, isto é, como uma figura, reconhecida pelo direito como apta a – em determinadas 

hipóteses – produzir efeitos jurídicos. Tal análise, contudo, restringir-se-á à seara privada do 

direito, com especial foco no ramo do direito civil, dado que impossível pretender abarcar a 

ciência jurídica como um todo. A fim de concretizar os objetivos visados, esta dissertação 

apresenta aos seus leitores o seguinte roteiro. De saída, como não poderia deixar de ser, tem 

lugar uma breve apresentação tanto do trabalho quanto do tema. Ou seja, mostra-se ao leitor, 

mais detidamente, as motivações atinentes à pesquisa realizada, bem como a metodologia 

nela empregada e – já com vistas à introdução, efetivamente, no objeto de estudo – passa-se 

a uma contextualização da temática do silêncio dentro do grande campo do direito civil, em 

meio ao qual terá desenvolvimento todo o trabalho. Feito isso, há espaço para uma, 

igualmente breve, introdução histórico do tema, por meio da análise do silêncio no direito 

romano – em grande medida, berço de nosso direito civil atual. Ultrapassadas essas etapas, 

torna-se possível um mergulho mais profundo no assunto do silêncio nos dias de hoje. 

Dedicam-se, então, três capítulos ao estudo das principais teses atualmente existentes, 

defendidas por autores nacionais e estrangeiros, que visam a explicar a figura jurídica do 

silêncio, discorrendo acerca de qual seja a sua natureza jurídica, da regulamentação que lhe 

confere os ordenamentos jurídicos e, sobretudo, do porquê da sua aptidão ou não à produção 

de efeitos jurídicos. Dissecadas essas teorias, afasta-se aquelas que se mostram equivocadas 

ou insuficientes, para adotar, como base explicativa do fenômeno do silêncio gerador de 

efeitos jurídicos, a teoria do fato jurídico – que, no Brasil, encontra dois grandes expoentes: 

Pontes de Miranda e Marcos Bernardes de Mello. Finalmente, a partir da adoção desse ponto 

de vista, este trabalho dá início a um momento mais concreto, promovendo, em primeiro 

lugar, o estudo de casos (citados pela doutrina ou mesmo suscitado pelos próprios diplomas 

legais) e, na sequência, uma análise jurisprudencial – direcionada ao Superior Tribunal de 

Justiça e a três tribunais de justiça estaduais. E, assim, com todo esse material – teórico e 

concreto – em mãos, finda-se essa dissertação com algumas palavras de fechamento, que 

pretendem apresentar as principais conclusões a que se chega a respeito do silêncio gerador 

de efeitos jurídicos. 



 

Arthur Abbade Tronco. Silence as a source of legal effects: an analysis of private law. 2017. 

166 pages. Master – Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

The objective of this thesis is to analyze the cases in which the Law authorizes silence to 

produce legal effects. This thesis focuses on private law; as a broader scope would be render 

the analysis impossible. The introduction of this thesis is structured as follows: (i) we begin 

by presenting the subject matter and the rationale for this research, (ii) we will discuss the 

methodology used, and, (iii) we will show how the subject matter of silence fits within the 

wider context of Brazilian Private Law. Following the introduction, we will pass to a brief 

historical analysis, focusing on the treatment dispensed by the ancient Romans as to the 

subject matter of silence. We understand that this is necessary, as Roman law is, undeniably, 

the origin of civil-law tradition of contemporary private law. Following this historical 

examination, we will examine the subject matter of silence from a contemporary perspective. 

Three chapters are dedicated to the examination of theories concerning the legal effects of 

silence, its legal nature, and how the Law disciplines it. Following this presentation of key 

theories, we will select the theory that best suits the purposes of study our: the theory of the 

legal fact, as conceived by Pontes de Miranda and Marcos Bernardes de Mello. Based on the 

ideas of these authors, we will conduct an analysis of hypothetical and concrete cases in 

which silence has played a key role. Hypothetical cases were chosen from books and are, 

therefore, fictional. However, more important are the precedents from Brazilian courts, 

including the Brazilian Superior Tribunal de Justiça (the Brazilian Superior Court of Justice, 

which sits below the Brazilian Supreme Court) and three higher state courts. Following this 

exhaustive analysis of theoretical and concrete aspects, to conclude this thesis, we present 

our main findings and closing remarks. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO1 

 

O silêncio é um tema apaixonante e as mais diversas formas de arte e de ciência a ele 

se dedicam. Afinal, o silêncio é intrigante, e o ser humano, curioso. 

 Na área da ciência jurídica não poderia ser diferente e, de fato, não é. O silêncio, 

como figura jurídica, é tema bastante controverso e afeito aos diversos ramos do direito. É 

matéria de direito público: desde o direito constitucional2 e processual (civil e penal3) – 

quando pensamos, por exemplo, no direito fundamental de permanecer calado e não produzir 

prova contra si mesmo – até o direito administrativo4, no que diz respeito à celebração de 

contratos públicos, passando por outros ramos do direito, dito, público. Mas, mais importante 

– porque é aquilo de que aqui iremos tratar –, o silêncio é, igualmente, de grande relevo para 

o direito privado5. 

 Essa grandeza e pluralidade do silêncio permite perceber a importância de seu estudo, 

ao mesmo tempo que demonstra a dificuldade de trabalhá-lo, em razão do risco de se perder 

em meio a tantas e tão variadas abordagens possíveis e problemáticas existentes. 

 Tendo isso em vista, mostra-se ser da maior importância uma apropriada e bem 

definida delimitação do tema de estudo, a qual pretendemos neste capítulo introdutório 

realizar. 

 De saída – e aqui aproveitamos para explicar o subtítulo do presente trabalho –, 

importante ter sempre em mente que nossa pretensão é a de realizar uma análise do silêncio 

                                                           
1 As citações e referência bibliográficas realizadas no presente trabalho – ao longo de seu corpo, em nota de 

rodapé ou ao final – seguem as diretrizes apontadas pelo Prof. Eduardo C. Silveira Marchi, em sua obra Guia 

de metodologia jurídica: teses, monografias e artigos, 2ª ed., São Paulo, Saraiva, 2009. 
2 A. de MORAES, Direito ao silêncio e comissões parlamentares de inquérito, in Revista dos Tribunais, v. 93, 

n. 822, São Paulo, abr. 2004, pp. 496-511; J. C. COUCEIRO, A garantia constitucional do direito ao silêncio, 

São Paulo, Revista dos Tribunais, 2004. 
3 M. C. C. S. GIMENES, Direito ao silêncio na prisão em flagrante, in Processo penal e democracia: estudos 

em homenagem aos 20 anos da Constituição da República de 1988, coords. D. Malan e G. Prado, Rio de 

Janeiro, Lumen Juris, 2009, pp. 423-453. 
4 A. SADDY, Silêncio administrativo no direito brasileiro, Rio de Janeiro, Forense, 2014. 
5 M. M. SERPA LOPES, O silêncio como manifestação de vontade: obrigações em geral, Rio de Janeiro, 1935; 

R. POPESCO-RAMNICEANO, Le Silence Créateur d’Obligations et l’Abus Du Droit, in Révue Trimestrielle de 

Droit Civil, t. XXIX, 1930, pp. 999-1009; P. BONFANTE, Il Silenzio nella Conclusione dei Contratti, in Rivista 

de Diritto Commerciale, v. IV, parte II, 1906, pp. 222-230. 
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enquanto matéria do direito privado. Isto é, ficam excluídas as temáticas referentes ao 

silêncio no que concerne ao direito material público e também aos direitos processuais, a fim 

de que possamos nos focar e aprofundar nas questões de direito material privado 

(notadamente direito civil, mas também direito comercial – que serão merecedores, em 

matéria de silêncio, de igual tratamento). 

 É nossa intenção, portanto, analisar quais são os efeitos que podem decorrer do 

silêncio na esfera do direito privado, bem como buscar compreender o porquê da ocorrência 

dos mesmos. E a análise da produção desses efeitos jurídicos passa, a nosso ver, por entender 

qual a real natureza jurídica do silêncio, nas diferentes hipóteses em que se apresenta. Em 

outras palavras, o objetivo é responder: o silêncio é ou, ao menos, pode ser exteriorização 

de vontade? Se sim, de que tipo? Ou: quando não for vontade, o que será? 

 Assim, na presente pesquisa, procederemos à análise das diferentes teorias propostas 

pelos autores, nacionais e estrangeiros, que já tenham se aventurado no estudo e 

desenvolvimento do tema, a fim de buscar definir um posicionamento próprio, que permita 

a construção de uma teoria sólida, coesa e coerente acerca do silêncio na sistemática do 

direito privado. 

 As dificuldades são muitas; sobretudo, tendo em vista a característica do tema, 

historicamente pouco afeito a regras gerais, sendo, ao contrário, muito dependente da 

casuística. Cientes disso, mas acreditando também na importância da doutrina na construção 

de teorias jurídicas capazes de definir e conceituar institutos jurídicos, buscaremos trabalhar 

algumas das hipóteses dos casos concretos, em prol da construção e fortalecimento de uma 

ideia, tanto genérica e abrangente quanto possível, do silêncio no direito privado. 

 De grande valia será, ainda, a apresentação e análise de alguns julgados nacionais, 

de modo a verificar, empiricamente, de que maneira a Jurisprudência vem trabalhando –ou 

deixando de trabalhar – os conceitos elaborados pela doutrina. Assim, a partir de uma já 

sólida teoria proposta com relação ao valor e natureza jurídica do silêncio, poderemos tecer 

críticas, ou elogios, ao modo como os Tribunais de nosso país vem tratando a matéria. 

 Finalmente, como conclusão, não deixaremos de apresentar alguns apontamentos, 

com um resumo das principais ideias a que tivermos chegado. 
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 Antes, porém, de mergulharmos a fundo na questão do silêncio, acreditamos ser de 

extrema valia realizar uma breve contextualização temática do mesmo. Já tivemos a 

oportunidade, no item anterior, de explicitar a delimitação idealizada, qual seja, a 

determinação da natureza jurídica e valor do silêncio em matéria de direito privado. 

 Nessa seara, a discussão central carreada pela doutrina diz respeito à possibilidade, 

ou não, de o silêncio exteriorizar vontade. Neste estudo, também nós essa questão: se o 

silêncio pode apresentar esse caráter volitivo; e, se sim, em quais hipóteses. Porém, 

estudaremos, igualmente, o que ocorre – em termos jurídicos – com o silêncio dito avolitivo, 

isto é, que não traz em si um conteúdo de vontade. Nesse caso, a pergunta que se põe é se 

ele produzirá também efeitos para o Direito. Se afirmativa a resposta, cumpre desvendar 

como e por qual razão isso se dá. Isto é, de que maneira o ordenamento jurídico trata e 

qualifica esse silêncio sem vontade, de modo que também ele produz efeitos jurídicos. 

 Em primeiro lugar, com relação ao silêncio volitivo, há que se ter em mente que o 

atual ordenamento jurídico brasileiro prevê variadas formas pelas quais a vontade pode ser 

exteriorizada: desde as formas verbais, oral ou escrita, passando igualmente pelos gestos, 

como acenos com a cabeça ou as mãos, e pelos comportamentos, mas também, segundo 

alguns autores6, pelo silêncio. 

 Esta afirmação, contudo, não é pacífica. De fato, parcela da doutrina7 enxerga a 

possibilidade de que o silêncio, nos casos em que se verifiquem determinadas circunstâncias, 

seja um veículo de exteriorização da vontade. É comum ver os autores que defendem tal tese 

se referirem a estes casos como hipóteses de silêncio circunstanciado. Ou seja, hipóteses em 

que não há meramente o silêncio, mas um conjunto de fatores que o rodeia, tornando 

possível, portanto, extrair dele a vontade do sujeito silente. 

                                                           
6 W. FLUME, Rechtsgeschäft, 1992, trad. esp. J. M. M. González e E. G. Calle, El negocio jurídico, Madri, 

Fundación Cultural del Notariado, 1998, p. 92; R. LOTUFO, Código Civil comentado – parte geral (arts. 1º a 

232 – v.1), 2ª ed., São Paulo, Saraiva, 2004, p. 302. 
7 G. GIORGI, Teoria delle Obbligazioni nel diritto moderno italiano, vol. 3, 7ª ed., Firenze, Fratelli Cammelli, 

1907; F. LAURENT, Cours Élémentaire de Droit Civil, 4 vols., Bruxelas, Bruylant-Christophe, 1887; SERPA 

LOPES, O silêncio como manifestação de vontade, cit.; L. S. C. de MONCADA, Lições de Direito Civil: parte 

geral, v. 2, Coimbra, Atlantida, 1932. 
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Entretanto, em um outro sentido, há autores8 que defendem a impossibilidade do 

enquadramento do silêncio como vontade. Esses explicam a produção de efeitos jurídicos 

do silêncio, a partir da tese da existência, em determinadas hipóteses, de um dever de falar, 

de um dever de manifestação daquele que se manteve calado. Seria, então, a não observância 

deste dever que teria por consequência a produção de efeitos jurídicos. 

Essas e outras teorias – como por exemplo aquelas que visam a explicar a produção 

de efeitos jurídicos pelo silêncio avolitivo –, obviamente, necessitam de uma explicação 

muito mais detalhada. Entretanto, nos capítulos seguintes teremos a oportunidade de 

desenvolvê-las em muito maior profundidade, sendo nosso objetivo, por ora, apenas o de 

resumidamente introduzi-las ao leitor, a fim de que este vá se familiarizando com essas 

questões. 

O que se afigura crucial nessa introdução e apresentação do tema é o esclarecimento 

da confusão que se faz, muitas vezes, em relação àquilo que se possa efetiva e juridicamente 

denominar de “silêncio” – a fim de que fique realmente claro qual será nosso objeto de 

estudo. 

Diversos casos há em que a parte, pelo simples fato de nenhuma palavra proferir, é 

tida como silente, quando em verdade uma conduta ativa sua fora responsável pela produção 

de efeitos jurídicos – tenha havido ou não vontade nessa conduta. 

 Nesse sentido, buscando se afastar desta confusão, D. B. de O. ANDRADE
9, afirma 

que o silêncio, enquanto figura jurídica, somente se caracteriza quando houver completa 

abstenção da parte: de palavras e de atos. 

De maneira semelhante, PINTO
10

 fala em silêncio como inércia, que se estende a um 

nada fazer, para além do nada dizer. Ou ainda, nas palavras de BONFANTE
11, seria o silêncio, 

em resumo, a inação absoluta. 

                                                           
8 J. de O. ASCENSÃO, Direito civil: teoria geral, Coimbra, Coimbra; BONFANTE, Il Silenzio cit.; FLUME, 

Rechtsgeschäft cit.; P. C. C. da M. PINTO, Declaração tácita e comportamento concludente no negócio jurídico, 

Coimbra, Almedina, 1995. 
9 Do contrato: teoria geral, 4.ª ed., São Paulo, Saraiva, 1997, p. 118. 
10 Declaração tácita cit., p. 631. 
11 Instituzioni di diritto romano, 10.ª ed., Torino, G. Giappichelli, 1946, p. 76. 
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Estes autores estão corretos na ênfase colocada na ausência de palavras e de ações. 

Reforço para que fique claro. Não é, em primeiro lugar, a simples ausência de palavras que 

caracteriza o silêncio. Esse silêncio da mera falta de palavras, de sons, é o silêncio em sua 

acepção vulgar. O silêncio em sua acepção jurídica – que é aquele com o qual trabalharemos 

– é, menos um silêncio e, efetivamente, mais uma inação. Assim, para que se verifique real 

hipótese de silêncio, é preciso que não tenha havido um comportamento ativo da parte, do 

qual se possa extrair a justificativa da produção de determinados efeitos jurídicos. De acordo 

com a concepção que adotamos, só se constata o silêncio se determinado sujeito manteve-se 

inativo, isto é, se o indivíduo de qualquer forma não agiu. 

Tão importante quanto o conceito exposto no parágrafo precedente é compreender 

que, em que pese ser ausência de palavras e ações, ao mesmo tempo, o silêncio não deixa de 

ser um comportamento humano, ainda que de caráter negativo. Podemos enxergar isso na 

assertiva de PINTO
12, de que o significado específico e jurídico do termo silêncio seria um 

“comportamento totalmente omissivo”. Assim, por mais que caracterizemos o silêncio como 

verdadeira inação, esta é, sim, um comportamento humano, não havendo aí incoerência. 

 Essa caracterização do silêncio como conduta humana é importante que seja bem 

compreendida, em razão das bases da teoria a ser desenvolvida na presente pesquisa, 

lastreada na teoria do fato jurídico, ou seja, no enquadramento do silêncio, em qualquer caso, 

como uma das espécies de fato jurídico. 

 Já nos encaminhando à conclusão desse capítulo introdutório, vale afastar a perigosa, 

porque falsa, ideia de que por ser um fato negativo – abstenção da fala e de ações – o silêncio 

seria sem relevância para o Direito. Afinal, o nada pode parecer irrelevante. Tal ideia, 

contudo, é equivocada. Essa inércia relativa ao silêncio importa, em diversas situações, 

consequências para o interesse dos sujeitos de direito, de modo que do silêncio não pode ser 

dito ser fato indiferente à sociedade ou ao ordenamento jurídico, merecendo, portanto, 

regulamentação por parte do direito13. 

 O que é preciso que se tenha muito claro, apenas, é que esses interesses decorrentes 

do silêncio, os efeitos dele advindos, em nada se relacionam ao adágio popular do “quem 

cala consente”. Imperioso, em razão do nível de rigor e seriedade da ciência jurídica, afastar 

                                                           
12 Declaração tácita cit., p. 631. 
13 B. de MELLO, O silêncio no direito, in Revista dos Tribunais, São Paulo, a.26, v.105, jan 1937, p.4. 
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tais raciocínios rasos. O ditado em questão, cuja origem remonta às regras do direito 

canônico – regra 43 do apêndice “De Regulis Iuris” do livro 5 do “Liber Sextus 

Decretalium”14 – não pode servir de base à construção de uma séria teoria jurídica. Por 

vezes, competentes autores incorrem nesse equívoco, como M. PLANIOL, G. RIPERT, e P. 

ESMEIN
15, quando comentam que determinada atitude abstencionista, em alguns casos, 

poderia ser considerada como consentimento por meio do brocardo em questão.  

 Veremos, no decorrer do trabalho, todas as razões pelas quais ora se caracteriza o 

silêncio como avolitivo, ora como volitivo, destrinchando o porquê de sua produção de 

efeitos no universo jurídico. Mas, obviamente, em nenhum momento essas questões se 

resolvem em razão da existência do ditado popular em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 S. VALLAR, Silence et contrats en droit romain, in Révue des contrats, jul. 2014, p. 288. 
15 Traité pratique de droit civil français: obligations première partie, t. VI,  2ª ed., Paris, LGDJ, 1952, p.116. 



7 

CAPÍTULO 2 

O SILÊNCIO NO DIREITO ROMANO 

 

 O presente capítulo se justifica por nossa crença na pertinência, a todo estudo, da 

análise e contextualização histórica do tema a ser desenvolvido. Assim, neste momento, 

procederemos a breve exposição da matéria do silêncio no direito romano, buscando 

compreender de que modo ele era tratado. 

A importância e complexidade da temática do silêncio fez com que, em diversos 

momentos, diferentes jurisconsultos tenham sido chamados a se pronunciar a respeito do 

significado do silêncio em determinado caso concreto. Assim, muitas são as fontes 

romanas16 que trabalham o tema. 

 De maneira relativamente simplificadora, podemos afirmar que a dificuldade a 

envolver o silêncio no direito romano explica-se, em parte, em razão da inexistência de uma 

regra geral a seu respeito17. 

 A partir da análise das fontes romanas, o mais próximo que se encontra de uma regra 

geral é o fragmento D. 50,17,142, de autoria do jurisconsulto Paulo, originalmente presente 

no livro 56 de comentários ao edito deste jurisconsulto, segundo o qual: 

Qui tacet, non utique fatetur: sed tamen verum est eum non negare. (Paul. 56 ad 

ed. D.50,17,142). 

 Cada autor que se debruça sobre esse fragmento para estudá-lo utiliza de suas 

próprias palavras para traduzi-lo, mas, em verdade, o sentido final a que se chega é, grosso 

modo, sempre o mesmo e gira em torno da ideia de que: “Aquele que se cala, em todo caso, 

não confessa; não obstante, é verdade também que não nega”18. 

                                                           
16 Dentre outras: Paul. 30 ad ed. D.14,6,12; Pap. 9 quaest. D.17,1,53; Ulp. 32 ad ed. D. 19.2.13.111; Scaevola 

2 resp. D.21,2,12; Paul. 35 ad ed. D.23,1,7,1; Ulp. 71 ad ed. D.43,24,15 pr; Pomp. 24 ad Sab D.46,3,23; Jav. 

11 ex Cass. D.46,3,78; Ulp. 42 ad Sab. D.47,2,48,3; Callist. 6 de cognit. D.48,15,6,2; Paul 6 ad Plaut 

D.50,16,79,1; Paul. 56 ad ed. D.50,17,142. 
17 VALLAR, Silence cit., p. 288. 
18 Tradução própria do latim. 
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 O caráter de regra geral do excerto em questão é defensável, tendo em vista, por 

exemplo, a sua localização dentro do Digesto. O fragmento em questão de Paulo integra o 

Digesto de Justiniano em seu livro 50, título 17, denominado “De diversis regulis iuris 

antiqui”, isto é, “Das diversas regras de direito antigo”. 

 A partir da palingenesia de O. LENEL
19, contudo, tem lugar certa desconstrução do 

caráter geral dessa regra. Consta da obra de LENEL
20, no que diz respeito à reconstrução do 

livro 56 de comentários ao edito de Paulo, obra na qual originalmente teria sido escrita a 

regra que ora estudamos, um título bastante curioso para o livro em questão: “Qui, nisi 

sequantur, ducantur” (“Aquele que não é acompanhado é conduzido” – tradução própria). 

Levando em conta a matéria exposta em tal livro, é possível vislumbrar referir-se ele, 

sobretudo, a questões processuais. Vejamos. 

 Primeiramente, encontramos item subintitulado de “De iudicatis”, isto é, “Do 

julgamento”. Na sequência, há outro nomeado de “De confessis et indefensis” (Dos 

confessos e indefesos), do qual faz parte o excerto que aqui trabalhamos – situado logo 

abaixo de fragmento a respeito do réu confesso. 

 Podemos perceber, portanto, que o fragmento em análise tem alta conotação 

processual. Nesse sentido é também o entendimento de SERPA LOPES
21 e o de VALLAR acerca 

da palingenesia de LENEL. De acordo com VALLAR
22, torna-se possível dizer que o sentido 

da afirmação de Paulo destina-se a um tipo de silêncio bastante específico, qual seja, aquele 

guardado pelo acusado em um processo civil. Em suma, o acusado, por meio de seu silêncio, 

não confessaria, nem negaria os fatos alegados pela parte autora. 

 Entretanto, ainda que se cogite da extrapolação da aplicabilidade da regra que 

acabamos de apresentar, do âmbito exclusivamente processual, para o direito civil material, 

como parecem admitir alguns autores23, a verdade é que a regra em questão apresenta, 

digamos, valor neutro24. Isto é, apesar de sua importância, reveste-se, ao mesmo tempo, de 

certa obviedade, ao vir tão somente afirmar que quem se cala simplesmente nada diz, não 

                                                           
19 Palingenesia Iuris Civilis, volumen primum, Lipsiae, 1889. 
20 Palingenesia cit., p. 1073. 
21 O silêncio cit., 1935. 
22 Silence cit., p. 289. 
23 Um dos quais J. C. MOREIRA ALVES, como se depreende do teor do artigo: O novo Código Civil brasileiro: 

principais inovações na disciplina do negócio jurídico e suas bases romanísticas, in “Rivista Internazionale 

di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana”, disponível online, n.º 5, 2006 [10-06-2014]. 
24 VALLAR, Silence cit., p. 288. 
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sendo possível deste silêncio extrair qualquer significado, nem no sentido de uma confissão 

(ou anuência), tampouco no sentido de uma negação (ou recusa). 

 Ainda a respeito desse fragmento de Paulo, vale salientar o emprego pelo 

jurisconsulto do verbo “tacere”, o qual não deve ser entendido como um estado de silêncio 

passivo, mas como ação voluntária dirigida ao não falar, resultada – essa “ação de inação” – 

de uma verdadeira escolha do sujeito silente25. 

 Em semelhante sentido, H. JONES
26 diferencia o verbo “tacere”, que traz, em si, no 

mínimo essa possibilidade de uma manifestação de uma vontade por meio do silêncio, do 

verbo “silere”, o qual indica um silêncio mais passivo (e também mais de ordem física, 

sensorial), uma ausência de movimento ou de barulho. 

 É possível perceber, portanto, muitas vezes em virtude da própria terminologia 

empregada nas fontes, a existência de uma diferenciação no direito romano das hipóteses do 

silêncio. 

Além disso, em que pese a inexistência de uma regra geral a disciplinar os casos do 

silêncio, o direito romano, por outro lado, oferece alguns elementos, a partir dos quais seria 

possível determinar o valor jurídico do silêncio27, notadamente como exteriorização de 

vontade. Isto permitiria, em certa medida, uma compreensão um pouco mais genérica da 

temática do silêncio, ainda que inafastável a dependência da casuística, ou seja, da análise 

individual dos casos concretos. 

 O primeiro e mais importante elemento era a chamada “scientia”. “Scientia” seria, 

em linhas gerais, o conhecimento ou consciência de uma determinada situação28. Sem ela, o 

silêncio seria sempre vazio de sentido, o que implicaria a impossibilidade de sua valoração 

pelo direito e, por conseguinte, a não produção de efeitos jurídicos29. 

 A esse respeito, interessante citar o fragmento D. 47,2,48,3, de autoria de Ulpiano, 

originalmente presente no livro 42 de comentários à obra de Sabino: 

                                                           
25 VALLAR, Silence cit., pp. 288-289. 
26 Le silence utilisé comme réponse en droit romain, in Latomus: Révue d’études latines, t. XLVIII, 1989, p. 6 

e ss., apud VALLAR, Silence cit., p. 289. 
27 VALLAR, Silence cit., p. 289. 
28 VALLAR, Silence cit., p. 289. 
29 VALLAR, Silence cit., p. 290. 
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Quod si dominus vetuit et ille suscepit, si quidem non celandi animo, non est fur, 

si celavit, tunc fur esse incipit. qui igitur suscepit nec celavit etsi invito domino, 

fur non est. vetare autem dominum accipimus etiam eum qui ignorat, hoc est eum 

qui non consensit.30 (Ulp. 42 ad Sab. D.47,2,48,3) (grifo nosso). 

Ainda que se trate de matéria pouco relacionada às questões negociais do silêncio, 

uma vez que o fragmento versa a respeito do furto, é de extrema valia a conclusão ali 

apresentada por Ulpiano, no sentido de que aquele que ignora é aquele, igualmente, que não 

consente, isto é, que não tem como oferecer consentimento31. 

 Assim, em sentido contrário, tem-se que a scientia da parte que resta silente 

permitiria a dedução de sua vontade no sentido de anuir, ainda que de maneira passiva, ou 

seja, por meio da não oposição32. 

 Um segundo elemento também importante à valoração jurídica do silêncio é a 

praesentia, a qual se apresentaria, de acordo com o entendimento de VALLAR
33, baseado nas 

definições apresentadas pelo Oxford Latin Dictionary, numa dimensão espacial e temporal. 

Assim, a verificação deste elemento teria lugar sempre que fisicamente presente o sujeito 

no exato momento da realização de determinada ação, a dar causa a uma conduta-resposta 

da sua parte, materializada no ato de permanecer em silêncio. 

 Praesentia e scientia muitas vezes caminham junto. Em verdade, a praesentia 

permitiria a presunção da scientia34 (e, portanto, consentimento ou não oposição). É de se 

admitir que quem se encontra efetivamente presente entra em contato com a situação jurídica 

que lhe concerne e toma ciência das consequências de seu comportamento (no caso, 

silencioso). 

Nesse sentido, mostra-se absolutamente pertinente, analisar um exemplo para o qual 

nos chama atenção VALLAR
35. Trata-se do fragmento D. 21,2,12, redigido por Cévola, 

originalmente previsto no livro segundo de respostas daquele jurisconsulto: 

                                                           
30 “Se o proprietário o tiver proibido e alguém, mesmo assim, lhe toma algo, este, se na verdade não tem ânimo 

de ocultar, não é ladrão; se oculta a coisa, neste caso, passa a sê-lo. Quem, portanto, toma algo, ainda que 

contra a vontade do proprietário da coisa, se não a oculta, ladrão não é. Aceitamos, no entanto, que também 

proíbe o proprietário, quando ignora, porque aquele que ignora, é aquele que não consente.” (tradução 

própria do latim). 
31 VALLAR, Silence cit., p. 290. 
32 VALLAR, Silence cit., p. 290. 
33 Silence cit., p. 290. 
34 VALLAR, Silence cit., p. 290. 
35 Silence cit., p. 290. 
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Quidam ex parte dimidia heres institutus universa praedia vendidit et coheredes 

pretium acceperunt: evictis his quaero, an coheredes ex empto actione teneantur. 

respondi, si coheredes praesentes adfuerunt nec dissenserunt, videri 

unumquemque partem suam vendidisse36. (Scaevola 2 resp. D.21,2,12) (grifo 

nosso). 

 No caso em tela, cujo tema de base é a evicção, temos que um coerdeiro vende 

determinado bem proveniente de uma sucessão. A questão então surgida dizia respeito à 

validade do contrato, apesar da inexistência de consentimento expresso dos demais 

coerdeiros. A conclusão apresentada pelo jurista Cévola para o caso concreto fora a de que, 

tendo os demais coerdeiros estado presentes (praesentia) sem se opor à conclusão da compra 

e venda, o silêncio dos mesmos deveria ser interpretado como consentimento, de modo a se 

considerar como se cada um deles tivesse igualmente vendido a sua parcela do bem em 

questão37.  

Parece-nos que o caso em discussão confirma o que afirmávamos, a respeito de se 

inferir da presença das partes a sua consciência dos efeitos que decorrerão de seu silêncio, o 

qual, por esse motivo, era tomado por anuência. Não tem lugar na análise da problemática 

apresentada a perquirição de um elemento de vontade presente no silêncio, nem mesmo 

busca-se determinar se, efetivamente, os sujeitos envolvidos naquela relação jurídica tinham 

consciência das consequências de um comportamento silente. Ao contrário, bastou, de 

acordo com o entendimento do magistrado, a verificação da presença dos mesmos para 

valorar o silêncio como aceitação. 

Por outro lado, a scientia não se conjuga em dependência do elemento da praesentia, 

podendo configurar-se mesmo sem ela, pois não é impossível, mesmo à distância, estar 

ciente e ter conhecimento dos fatos e da situação jurídica em que se insere.  

 O jurisconsulto Paulo, por exemplo, prevê o seguinte no fragmento D. 14,6,12, 

originalmente constante do livro 30 de comentários ao edito: 

Si tantum sciente patre creditum sit filio, dicendum est cessare senatus consultum. 

sed si iusserit pater filio credi, deinde ignorante creditore mutaverit voluntatem, 

                                                           
36 “Alguém estabelecido herdeiro de metade [de um espólio] vendeu a totalidade de um imóvel e os coerdeiros 

aceitaram o preço. Evictos estes pergunto: obrigo os coerdeiros em uma ação relativa à compra? Respondo: se 

os coerdeiros estavam presentes e não dissentiram, é tida a parte de cada um deles por vendida” (tradução 

própria do latim). 
37 VALLAR, Silence cit., p. 290. 
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locus senatus consulto non erit, quoniam initium contractus spectandum est.38 

(Paul. 30 ad ed. D.14,6,12) (grifo nosso). 

Aqui, então, afirma-se que o pai de família que, sabendo de empréstimo feito ao seu 

filho (scientia), resta silente, indica ter conscientemente escolhido não se opor a tal negócio 

jurídico, aportando-lhe, portanto, seu consentimento e conferindo-lhe validade39. 

Perceba-se que, nesta situação, importa apenas a verificação da scientia paterna. O 

paterfamilias não precisava ter estado presente à realização do empréstimo para que o 

ordenamento jurídico romano conferisse validade ao negócio. Bastava, na verdade, que se 

conseguisse comprovar o conhecimento do pai de família com relação ao negócio 

entabulado. Em outras palavras, como dizíamos, o elemento de scientia admitia 

comprovação de maneira independente à praesentia. 

 Em suma, podemos dizer, ser da presença ou da ciência que se extraía a vontade 

aposta ao silêncio. Na realidade, de maneira mais precisa, afirma-se que esse silêncio, 

conjugado com o conhecimento da situação, permitiria a configuração de uma situação dita 

de “patientia” ou de “taciturnitas”, ou seja, uma situação de silêncio voluntariamente 

guardado, que implicaria uma tolerância do sujeito a algo. E essa tolerância, em última 

análise, seria onde se extrairia a vontade de aceitação, de consentimento40. 

Mais uma vez, podemos afirmar a importância da terminologia. Veja-se, por 

exemplo, a hipótese da relocatio tacita (recondução tácita da locação), situação trabalhada 

por Ulpiano no fragmento D. 19,2,13,111, originalmente componente do livro 32 de 

comentários ao edito. 

Qui impleto tempore conductionis remansit in conductione, non solum 

reconduxisse videbitur, sed etiam pignora videntur durare obligata. sed hoc ita 

verum est, si non alius pro eo in priore conductione res obligaverat: huius enim 

novus consensus erit necessarius. eadem causa erit et si rei publicae praedia 

locata fuerint. quod autem diximus taciturnitate utriusque partis colonum 

reconduxisse videri, ita accipiendum est, ut in ipso anno, quo tacuerunt, videantur 

eandem locationem renovasse, non etiam in sequentibus annis, etsi lustrum forte 

ab initio fuerat conductioni praestitutum. sed et si secundo quoque anno post 

finitum lustrum nihil fuerit contrarium actum, eandem videri locationem in illo 

anno permansisse: hoc enim ipso, quo tacuerunt, consensisse videntur. et hoc 

deinceps in unoquoque anno observandum est. in urbanis autem praediis alio iure 

                                                           
38 “Se ciente o pai de empréstimo concedido ao filho, é de se dizer afasta o senatus consultum, mas se determina 

o pai ao filho crédito, em seguida mudando a sua vontade e ignorante o credor, não tem lugar senatus 

consultum, uma vez que o contrato é considerado como iniciado” (tradução própria do latim). 
39 VALLAR, Silence cit., p. 290.  
40 VALLAR, Silence cit., pp. 289-290.  
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utimur, ut, prout quisque habitaverit, ita et obligetur, nisi in scriptis certum tempus 

conductioni comprehensum est41. (Ulp. 32 ad ed. D. 19.2.13.111) 

Nessa passagem, Ulpiano trata da possibilidade da recondução tácita da locação para 

imóveis rurais, isto é, da hipótese de renovação de um contrato de locação por meio do 

silêncio das partes dessa relação jurídica. Afirma o jurisconsulto que, findo o prazo do 

contrato, este se renovará por um ano se as partes permanecerem silentes. E a cada ano, por 

mais um ano, poderá ser renovado, indefinidamente, até que uma das partes se manifeste 

contrariamente à manutenção do contrato.  

Interessante notar, como faz VALLAR
42, a utilização das expressões “tacuerunt” e 

“taciturnitate utriusque partis”, as quais demonstrariam que, no caso em tela, o silêncio das 

partes tinha lugar acompanhado de scientia das mesmas. Assim, tendo elas voluntariamente 

escolhido ficar em silêncio, seria possível a recondução tácita da locação. Em resumo,  seria 

a “taciturnitas” das mesmas a responsável por tornar possível a relocação tácita.  

Finalmente, vale lembrar ainda o interessante caso da necessidade de autorização por 

parte do pater familias ao casamento de sua filha, previsto no fragmento D.23,1,7,1, de 

autoria de Paulo, originalmente no livro 35 de comentários ao edito. 

In sponsalibus etiam consensus eorum exigendus est, quorum in nuptiis 

desideratur. intellegi tamen semper filiae patrem consentire, nisi evidenter 

dissentiat, iulianus scribit43. (Paul. 35 ad ed. D.23,1,7,1) 

                                                           
41 “Quem, uma vez findo o termo da locação, nela permanece, não apenas a verá reconduzida, mas também as 

garantias continuarão a valer. Isto, porém, só é verdade, se a outra parte não houver onerado a coisa no tempo 

da locação original, caso contrário o consentimento expresso do locador será necessário. A mesma regra se 

aplica se terras tiverem sido alugadas ao governo. O que estatuímos, nomeadamente, que a locação se renova 

por meio do silêncio de ambas as partes, deve ser entendido como significando que, no caso de silêncio deles, 

o contrato se renova por um ano, o que não se aplica para os anos seguintes, ainda que o termo da locação 

devesse, no começo, ser de cinco anos. Ainda assim, se nenhuma manifestação em contrário houver sido feita 

durante o segundo ano depois do término do contrato original, a locação será considerada renovada mais uma 

vez naquele ano, uma vez que se considera que as partes consentiram naquela nova renovação anual, por terem 

se mantido em silêncio. Esta regra deve ser observada a cada novo ano. Regra diferente se aplica aos terrenos 

urbanos, entretanto, o locatário é responsável pela coisa, durante todo o tempo em que se encontra na posse da 

coisa, a menos que um certo termo mencionado em contrato escrito fixe a duração da locação” (tradução 

própria, a partir da tradução inglesa de autoria de S. P. Scott). 
42 “Silence et contrats en droit romain”, cit., p. 291. 
43 “No casamento, o consentimento [expresso] daqueles que devem anuir ao casamento é exigido. Entende-se, 

por outro lado, o pai da filha (noiva) sempre consentir, exceto evidente discordância, como escreve Juliano” 

(tradução própria do latim). 
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Se nos primórdios do direito romano, o consentimento do paterfamilias ao casamento 

era essencial e devia ser feito de maneira expressa, posteriormente, passou a ser aceito até 

por meio do silêncio, isto é, como uma simples não oposição44. 

Isso se explicaria em razão de uma suposta evolução do instituto jurídico do 

casamento. Assim, de início, a única exteriorização de vontade necessária era aquela advinda 

do pater familias. Com a evolução do direito romano, porém, isso teria começado a ser visto 

como uma situação iníqua, de modo que se teria passado a exigir também o consentimento 

da noiva. Mas, por influência do direito anterior, num contexto ainda transitório, bastaria a 

não oposição dela. Decorridos mais alguns anos, a situação teria se invertido, passando a ser 

necessária a exteriorização de vontade da noiva e a mera não oposição (silêncio) do pater 

familias45. 

De todo o exposto, importante a nosso ver ressaltar que, se essas passagens das fontes 

romanas que atribuíam efeito jurídico ao silêncio eram todas decisões singulares sem um 

propósito generalizador46, por outro lado, é possível perceber os elementos de praesentia ou 

scientia comum a todas elas. Assim, ainda que não se possa falar em uma regra geral de 

valoração do silêncio no direito romano, é possível depreender uma lógica nas manifestações 

dos jurisconsultos ao consagrar o silêncio como manifestação de vontade. Lógica esta que, 

podemos adiantar, em certa medida, se verifica ainda na doutrina mais atual, notadamente 

com relação ao elemento da scientia, como veremos no capítulo seguinte. 

 

 

 

  

 

                                                           
44 BONFANTE, Instituzioni cit., p. 184. 
45 J. M. RODRIGUES, Elementos geradores do vínculo obrigacional e efeitos jurídicos do silêncio, Dissertação 

para o concurso à cátedra de direito civil na Faculdade de Direito do Ceará, Fortaleza, 1934, p.104. Também: 

SERPA LOPES, O silêncio cit., p. 14. 
46 SERPA LOPES, O silêncio cit., p. 19. 
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CAPÍTULO 3 

SILÊNCIO E DEVER DE RESPOSTA 

 

A afirmação de que o silêncio tem considerável importância no âmbito jurídico é algo 

inquestionável e já tivemos a oportunidade de explicitá-lo. Em razão disto, muitos autores, 

nacionais e estrangeiros, dedicaram-se a estudar sua natureza jurídica, sua regulamentação 

pela lei, suas consequências jurídicas – isto é, os efeitos jurídicos dele possíveis de se advir 

–, entre outras questões. 

Naturalmente, cada um dos autores acaba por apresentar seu posicionamento sobre o 

assunto, algumas vezes seguindo determinada teoria jurídica já existente, em outras 

elaborando teoria jurídica nova, que, a seu ver, solucione mais adequadamente os 

questionamentos existentes sobre a temática de estudo. A decorrência inevitável disto é uma 

confusa profusão de teorias jurídicas elaboradas a respeito do silêncio. 

A partir deste capítulo de número três (seguindo até o quinto), daremos início à 

apresentação de algumas teorias que buscam explicar a figura do silêncio gerador de efeitos 

jurídicos. Em cada um desses próximos três capítulos, pretendemos, após a apresentação da 

teoria em questão, proceder a breve crítica a seu respeito, expondo nosso ponto de vista. 

Desse modo, a partir desta base teórica – cuja construção iniciaremos em instantes – 

pretendemos, nos capítulos finais desse trabalho, analisar algumas hipóteses fáticas 

concernentes ao silêncio (capítulo 6) e realizar um trabalho crítico em cima da produção 

jurisprudencial de nosso país referente ao assunto (capítulo 7). 

A primeira teoria que iremos apresentar explica a possibilidade de produção de 

efeitos jurídicos por parte do silêncio, a partir da existência de um dever de resposta a ser 

observado pelas partes de uma relação jurídica. Em outras palavras, o que se argumenta é 

que, em determinadas circunstâncias, surgiria para o sujeito de direito um dever de se 

manifestar, por exemplo respondendo a uma oferta que lhe tenha sido feita. A não 

observância desse dever, isto é, em caso de silêncio, o ordenamento jurídico preveria 

consequências jurídicas para esta inércia. 
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 Em primeiro lugar, acreditamos ser importante entender do que se trata esse dever de 

resposta. De acordo com a doutrina, apesar de mais comumente ela se ater apenas à questão 

relativa ao dever, de forma mais completa há que se considerar tanto o dever quanto o poder 

falar47. É muito comum encontrar, entre os autores que defendem essa teoria, a menção à 

seguinte construção latina: “qui tacet consentire videtur ubi loqui potuit ac debuit”48. Em 

outras palavras, a regra do “quem cala consente” (“qui tacet consetire videtur”), dada a sua 

demasiada generalidade, teria sido modificada (restringida), a fim de conferir valor jurídico 

ao silêncio apenas nos casos em que o sujeito de direito tivesse não só o dever, mas também 

a possibilidade de se manifestar diante de determinada provocação jurídica. 

 Fala-se, portanto, em “potuit” para afastar hipóteses de um silêncio forçado, isto é, 

para desconsiderar cenários em que o sujeito de direito, por qualquer motivo, se vê 

verdadeiramente impossibilitado de se pronunciar49. A importância desta consideração 

reside no fato de que, em um tal caso, seria impossível se cogitar da produção de efeitos 

jurídicos a partir da não observância do dever de resposta, levando-se em conta que o sujeito 

de direitos que ficou silente, quando devia se manifestar, verdadeiramente não tinha como 

fazê-lo. 

 Explica bem tal hipótese, apesar de não ser um defensor do dever de falar, PINTO
50, 

ao apresentar pertinente exemplo a esse respeito. Propõe o autor que se imagine um 

sequestro, evento que impossibilitaria ao sujeito de direito cativo qualquer tipo de 

externalização de vontade. Neste caso, de acordo com o autor, por mais que determinada 

norma atribuísse valor jurídico ao silêncio, este não produziria efeito, em decorrência da 

existência de um vício da vontade (no exemplo, a coação física), o qual poderia ser invocado 

e afastaria a produção de efeitos jurídicos, que normalmente teria lugar a partir do silêncio 

do sujeito de direito.  

Tal situação estaria, na teoria ora em análise, relacionada justamente ao “potuit” de 

que ora tratamos. É conclusão necessária, portanto, a de que, em não havendo a possibilidade 

de o sujeito de direito se manifestar, do seu silêncio não advirão efeitos jurídicos. 

                                                           
47 PINTO, Declaração tácita cit., p. 643. 
48 “Quem cala consente, onde podia e devia falar” (tradução própria). 
49 GIORGI, Teoria cit., p. 220. 
50 Declaração tácita cit., p. 714. 
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Para além do “potuit”, haveria o elemento do “debuit”, ou seja, o dever de falar da 

parte – quase sempre em relação a uma oferta a ela realizada –, cuja inobservância teria como 

consequência jurídica a valoração do seu silêncio como anuência. 

Apresentados esses dois elementos, importante salientar, antes de dar 

prosseguimento ao estudo dessa vertente teórica, que nossa decisão de utilizar o elemento 

“dever de resposta”, como fator definidor de uma corrente teórica e agregador de diversos 

pontos de vista semelhantes, visa propiciar a compreensão, de uma maneira mais clara, do 

espaço que este gênero de pensamento ocupa no panorama geral das teorias jurídicas acerca 

do silêncio. 

Assim, apesar dessa organização temática proposta, é preciso que se alerte para o fato 

de que, a despeito desse elemento comum, os autores trabalham a questão de maneiras 

distintas, afastando-se sensivelmente uns dos outros, quando não se opondo, em 

determinados pontos. 

 

3.1 Natureza e fonte do dever de falar 

 A primeira divergência que encontramos entre os próprios autores que se posicionam 

favoravelmente à ideia da existência de um dever de falar, diz respeito à fonte ou à natureza 

desse dever, isto é, se moral ou jurídica, ou outra ainda. 

 De saída adiantamos que não há qualquer consenso acerca desse questionamento, o 

que, a nosso ver, acaba por depor contra a teoria ora sob comento.  

 Veja-se, por exemplo, que MONCADA
51, se refere a um dever moral de falar. 

Enquanto E. ROPPO
52 afirma o caráter jurídico do dever de resposta, o qual deveria ser fruto 

de uma imposição legal, ou seja, sua fonte seria apenas a lei. 

 Além da moral e das leis, poderíamos cogitar dos usos e costumes como fonte desse 

dever de resposta. É comum na doutrina a admissão de que, em já existindo entre as partes 

uma relação contratual prévia e habitual, em razão dessa prática continuada de tratativas 

                                                           
51 Lições cit., p. 227. 
52 Il Contratto, trad. pt. A. Coimbra e M. J. C. Gomes, O contrato, Coimbra, Almedina, 2009, p. 95. 
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negociais entre elas, surgiria sempre nesse tipo de relação um dever de resposta a ser 

observado normalmente pelo ofertado53. 

 Ora, nesse caso, o dever de resposta, se não for meramente moral, não adviria da lei, 

restando, apenas, a possibilidade de imaginarmos que surja dos usos e costumes, relativos 

àquela determinada situação. 

Ainda a esse respeito, SERPA LOPES
54 afirma que quem trava habitualmente relações 

de negócio com uma outra parte, ao silenciar diante de uma nova proposta de contrato, sem 

sombra de dúvida, concorda com a mesma, dando causa ao perfazimento do contrato.  

Em semelhante sentido, LAURENT
55 também defende a existência de uma obrigação 

de se manifestar, quando há entre as partes prévia relação de negócios. E ilustra seu 

posicionamento com o exemplo a seguir. 

 Um comerciante recebe um pedido referente a uma carga de 100.000 kg de aço e tem 

a intenção de atender a demanda, quando, repentinamente, o preço da mercadoria sofre uma 

considerável alta, que torna o negócio não mais vantajoso. Pretende ele, então, não estar 

obrigado com relação ao pedido recebido, em razão de seu silêncio diante dele. Afirma o 

autor, contudo, que a inércia do comerciante, no caso em tela, configura-se dolosa e 

desrespeita a boa-fé a ser observada no trato das relações comerciais, de modo que deverá, 

sim, ser considerado como tendo aceito a proposta recebida, estando, portanto, obrigado ao 

cumprimento contratual56. 

 Vale dizer que, a respeito da boa-fé dedicamos todo o capítulo seguinte, de modo que 

nos furtaremos, aqui, a maiores comentários a respeito, mantendo o foco na problemática 

referente ao dever de resposta, objeto de nosso estudo nesse instante. 

Como se pode ver, confirmando o que dissemos logo no início, não chegam os 

autores a um acordo a respeito de qual seja a fonte e a natureza jurídica desse, por eles 

defendido, dever de resposta. 

                                                           
53 GIORGI, Teoria cit., p. 226. 
54 O silêncio cit., p. 140. 
55 Principes cit., p. 556. 
56 LAURENT, Principes cit., p. 556. 
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Verdadeiramente, o único consenso que se apresenta diz respeito a qual não pode ser 

a sua fonte, qual seja, a vontade unilateral de uma das partes57. Em outras palavras, 

independentemente da forma (oral ou escrita, entre presentes ou entre ausentes), a simples 

interpelação de alguém por outrem não obriga o primeiro a qualquer tipo de resposta. Como 

bem salienta GIORGI
58, se determinada pessoa é juridicamente indagada a respeito de algo, 

não apresentando resposta a essa indagação, poderá no máximo ser considerada mal-

educada, sofrendo, eventualmente, reprovações sociais. As consequências, contudo, seriam 

apenas essas, não influindo no mundo jurídico, porque em tal situação, o ordenamento 

jurídico não entenderia o silêncio como aceitação, em razão, a seu ver, exatamente, da 

inexistência de um dever de resposta. 

Seria, no mínimo, um enorme inconveniente ver-se obrigado a responder a toda e 

qualquer oferta realizada, sob pena de estar prontamente vinculado numa nova relação 

obrigacional. Na realidade, seria humanamente impossível dar conta de tal tarefa e o 

resultado seria um constante surgir de obrigações apartadas da vontade de um dos sujeitos 

envolvido59. 

 Nesse sentido, exemplo recorrente na doutrina é o do envio de exemplar de periódico, 

com o aviso de que, em caso de não recusa da parte do destinatário, a proposta de subscrição 

do mesmo à revista ou jornal será considerada como tendo sido aceita. Tal conduta não 

encontra qualquer respaldo jurídico, pelo simples fato de que o proponente não tem o direito 

de fazer surgir para a outra parte, o ofertado, a obrigação de responder, de modo que o 

silêncio não poderia ser interpretado como anuência60. 

 Voltaremos, ao final do presente capítulo, com algumas outras críticas relativas ao 

dever de resposta e, especificamente, à problemática referente à sua fonte e natureza jurídica. 

Mas, parece-nos, que fica claro, desde já, a fragilidade de um elemento que é central à teoria 

ora sob análise. 

                                                           
57 FLUME, Rechtsgeschäft cit., p. 94; GIORGI, Teoria cit., p. 221; F. K. SAVIGNY, System des heutigen römischen 

Rechts, trad. de Vittorio Scialoja, Sistema del Diritto Romano Attuale, v. 3, Torino, Unione Tipografico, 1886, 

p. 330; ROPPO, Il Contratto cit., pp. 75 e 94. 
58 Teoria cit., p. 221. 
59 PLANIOL, RIPERT, e ESMEIN, Traité cit., p.117. 
60 GIORGI, Teoria cit., p. 223. 
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 Outro ponto importante de ser estudado é a relação do silêncio com esse dever de 

resposta. Ou seja, o silêncio que não atende a tal dever é qualificado de que maneira pelo 

ordenamento jurídico, tem qual natureza jurídica? Vejamos a seguir. 

 

3.2 Natureza jurídica do silêncio 

A discussão referente à natureza jurídica do silêncio é, provavelmente, o principal 

ponto em termos de antagonismo entre os autores defensores da teoria do dever de resposta. 

E, linhas gerias, é possível afirmar a existências de duas diferentes vertentes teóricas, a esse 

respeito.  

A primeira corrente afasta o elemento volitivo do silêncio, caracterizando-o, 

simplesmente, como um comportamento violador do dever de resposta, aí residindo o porquê 

da sua produção de efeitos jurídicos. Afinal, se o ordenamento jurídico prevê um dever a ser 

observado pelos indivíduos e este não é atendido, alguma sanção disso deve decorre.  

Ao contrário, claro, a segunda vertente, aproxima o silêncio da vontade. De acordo 

com ela, partindo igualmente da adesão à ideia de um dever de resposta, seria possível 

concluir que o comportamento silente de determinado sujeito de direito, em uma situação na 

qual estava obrigado a se manifestar, deverá ter por consequência jurídica a sua valoração 

como exteriorização de vontade (no mais das vezes, como anuência). 

Num extremo do grupo dos defensores da primeira vertente está MONCADA
61, cujo 

pensamento é interessante aqui trazermos. Afirma o autor que o silêncio daquele a quem foi 

realizada uma proposta deve gerar uma responsabilização deste sujeito para com o 

proponente sempre que a sua inação, em razão de um seu dever moral de falar, tenha feito 

surgir para a outra parte a convicção de que aceitava a oferta. Isso, a seu ver, não significa 

afirmar o silêncio como exteriorização de vontade. Ao contrário, entende ele que, nessas 

hipóteses, a lei, vendo no silêncio da parte um fato ilícito, cria uma vontade jurídica, 

substituinte ao silêncio, possibilitando o nascimento de uma obrigação àquele que, obrigado 

a se manifestar, restou inerte. 

                                                           
61 Lições cit., p. 227. 
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A fim de ilustrar seu posicionamento, oferece MONCADA
62 o seguinte exemplo: um 

trabalhador (T) à procura de emprego depara-se com uma obra e propõe ao empreiteiro 

responsável (E) nela trabalhar. “E” simplesmente não responde, inclusive porque, digamos, 

não tem interesse em aceitar a proposta. “T”, porém, entende o silêncio como aceitação e 

começa a trabalhar, sem ser informado de sua compreensão equívoca e sem ser dispensado. 

Não há que se falar, na visão do autor, no perfazimento de um contrato de trabalho, 

em razão de não ter havido consentimento mútuo. O silêncio de “E”, contudo, teria dado 

causa a uma equivocada conclusão de “T”. Assim, a solução defendida pelo autor é a de 

considerar culposo o silêncio de “T”, frente ao erro escusável de “E”. E com base numa 

responsabilidade civil, poderia a lei, então, presumir a vontade de “T”, ou melhor, criar ela 

mesmo uma “vontade jurídica”, de modo que “E” não ficasse desamparado em sua pretensão 

e tivesse direito ao pagamento de um dia de trabalho. 

Em suma, do exposto, o importante é manter em mente o posicionamento do autor, 

no sentido de afastar a caracterização do silêncio como manifestação de vontade, para, em 

vez disso, enquadrá-lo como um ato ilícito a dar ensejo a determinadas consequências 

jurídicas, em razão da aplicação da teoria da responsabilidade civil. 

Necessário tecermos, desde logo, algumas críticas ao que apresenta esse autor. 

A decisão de explicar o silêncio não como manifestação de vontade, mas como 

conduta culposa que dá ensejo a responsabilização, é válida e enriquece o debate. Causa-

nos, entretanto, estranhamento uma argumentação que, ao mesmo tempo, fala em presunção 

de vontade pela lei ou, como prefere o autor, em criação pela lei de uma vontade jurídica e 

em fato ilícito, com consequente responsabilização, indenização. 

Repita-se, não estamos, de pronto, afastando a possibilidade de se enxergar o silêncio 

como manifestação presumida de vontade ou como ato ilícito. O que nos parece contraditório 

é lançar mão, simultaneamente, de duas estratégias teóricas que não parecem harmonizáveis, 

mas excludentes ou alternativas. 

 Entendemos que, se formos pelo caminho da figura do silêncio culposo (fato ilícito), 

não há que se cogitar da vontade (em seu caráter lícito), seja ela real, presumida ou ficta. 

                                                           
62 Lições cit., p. 227. 
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Diante da ideia de culpa, não há espaço para análise da vontade, só mesmo da própria culpa. 

Há, claro, espaço para uma interpretação com relação à intenção, à culpa lato sensu, mas não 

à manifestação de vontade, tema afeito ao ato lícito, não ao ilícito. 

 Em outras palavras, se entendermos o silêncio na modalidade silêncio culposo, 

importa apenas verificar que havia, de fato, para aquele que restou silente, um dever de 

resposta e que, descumprido esse dever, deve o sujeito ser responsabilizado. Não há interesse 

jurídico em perquirir se a sua intenção teria sido a de aceitar o contrato ou não. Tampouco 

se cogita da criação de uma vontade jurídica favorável à conclusão do contrato. 

Simplesmente não tem lugar discussão acerca da formação do contrato. A obrigação que 

surge para o sujeito de direito tem caráter de responsabilidade civil extracontratual, não 

contratual. 

 Entendemos ser importante atentar-se para esse tipo de questão, motivo pelo qual 

pareceu-nos importante, desde já, apresentar esta observação. A clareza de ideias é a 

principal virtude de uma teoria que visa explicar determinada figura jurídica, em especial, 

quando esta tem conceito bastante controverso. 

Partidário também deste primeiro subgrupo, mas com orientação ligeiramente 

diversa de MONCADA, ROPPO
63 afirma que os efeitos que se produzem a partir do silêncio 

funcionam como uma espécie de sanção, prevista pela lei para o sujeito que permanece 

calado, violando seu dever de resposta, e que se justifica em nome da segurança das relações 

jurídicas (em especial, patrimoniais). O autor rechaça também, portanto, a possibilidade de 

se pensar o silêncio como exteriorização de vontade. Argumenta que os efeitos jurídicos do 

silêncio se produzem sempre que verificados determinados pressupostos – cujo principal 

deles seria exatamente o dever de resposta –, e independentemente de qual seja a verdadeira 

vontade do sujeito de direito, isto é, mesmo que venha a ser demonstrado que sua vontade 

era em sentido oposto. 

De maneira semelhante, R. DEMOGUE
64 afirma a existência de certos deveres ao 

homem pelo simples fato de se viver em sociedade, um dos quais seria, exatamente, o dever 

de falar. Este dever, se não respeitado, faria com que o sujeito de direito incorresse numa 

                                                           
63 Il Contratto cit., pp. 95-96. 
64Traité des obligations en general: source des obligations, t. 1, Paris, Rousseau, 1923, p. 301. 
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falta, pela qual seria responsabilizado. Esta responsabilização, porém, a seu ver, poderia 

significar, justamente, a valoração do seu silêncio como exteriorização de vontade. 

Parece-nos que o autor se situa já num meio de caminho entre as duas correntes, 

aproximando-se das ideias defendidas pela segunda vertente teórica referente ao dever de 

resposta, ao enxergar a consideração do silêncio como exteriorização de vontade como 

sanção à não observância do dever de resposta. 

Assim, no que diz respeito aos autores integrantes deste segundo subgrupo, podemos 

citar, em primeiro lugar, GIORGI
65, que em sua teoria aponta para a importância dos 

elementos do “potuit” e do “debuit”, os quais já tivemos oportunidade de explorar. O autor 

defende ser possível presumir uma manifestação de vontade a partir do silêncio, sempre que 

houver obrigação de manifestação à(s) partes(s) e desde que ciente(s) esta(s) de tal 

obrigação. Em oposição, inexistindo dever de resposta, o silêncio significaria, simplesmente, 

que a parte nada disse: nem concordou, nem recusou. O autor busca explicitar dessa maneira 

a importância do elemento do “debuit”, sem deixar de salientar a relevância do “potuit”, sem 

o qual seria absurdo cogitar de uma vontade em meio ao silêncio. 

Fazendo também parte desta segunda vertente, SERPA LOPES
66 conceitua o silêncio 

como uma exteriorização de vontade, cuja dedução depende da verificação de determinadas 

circunstâncias concludentes, em especial, a possibilidade e o dever de falar da parte silente, 

mas também a convicção que este silêncio gera na outra parte. 

Relevante dizer que a doutrina do autor em questão busca, parece-nos, conciliar a 

teoria do dever de resposta com teoria do silêncio circunstanciado, as quais, de fato, não são 

excludentes. 

De acordo com a teoria do silêncio circunstanciado, a qual abordaremos em detalhes 

no capítulo de número 5, o silêncio poderia ser considerado como exteriorizador de vontade 

se presente determinado(s) elemento(s) que o qualificassem como tal. Quais são esses 

elementos, bem como a sua alternativa ou cumulatividade, são tópicos que variam de autor 

para autor. 

                                                           
65 Teoria cit., p. 220. 
66 O silêncio cit., p. 162. 
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Segundo SERPA LOPES, a verificação, no caso concreto, da existência a determinado 

indivíduo de um dever de falar seria, entre outros, um elemento responsável pela qualificação 

do silêncio como exteriorização de vontade. 

Em que pese não concordarmos com o posicionamento do supracitado autor, 

adotando a teoria do silêncio circunstanciado a partir de um diferente viés, as ideias por ele 

defendidas tem também, claro, seus méritos. A nossa crítica que lhe recairá é geral a todos 

aqueles que defendem a existência de um dever de resposta, não visando, particularmente, a 

tentativa de harmonização dessa tese com a teoria do silêncio circunstanciado. 

 Ainda acerca do silêncio como manifestação de vontade, RODRIGUES
67 cita alguns 

autores da doutrina italiana, dentre os quais, RANELLETTI, PACCHIONI, GABBA e FADDA E 

BENSA, que enxergariam o dever de resposta como um desdobramento da figura jurídica da 

boa-fé objetiva, a qual, quando não observada, levaria, em nome da segurança das relações 

jurídicas, à presunção pela lei do consentimento da parte silente a determinado ato jurídico. 

Percebe-se, desse modo, claramente, que o autor advoga pela explicação da produção de 

efeitos do silêncio a partir da presunção de uma manifestação de vontade dele decorrente. 

 Em resumo, o que pretendíamos apresentar nesse item é a divisão dos defensores da 

teoria do dever de resposta em dois grupos: um dos quais focado no caráter, digamos, ilícito 

do silêncio e, portanto, merecedor de sanção – o que por sua vez explicaria os efeitos 

jurídicos decorrentes; e o outro mais voltado, verdadeiramente, ao caráter volitivo do 

silêncio, o qual o ordenamento jurídico, em vez de sancionar, autorizaria que se fosse tomado 

como exteriorização de vontade pela parte interessada. 

 Feito isso, de rigor passarmos às principais críticas que entendemos devidas à teoria 

do dever de resposta globalmente considerada, bem como a cada uma de suas vertentes, em 

específico. 

 

 

 

                                                           
67 Elementos cit., p. 109. 
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3.3 - Crítica à teoria do dever de resposta 

 Parece-nos imperioso, mencionar, antes de mais nada, a limitação da abrangência da 

teoria do dever de resposta. Explicamos. A ideia da existência de um dever de resposta só 

pode surgir num contexto de relação jurídica bilateral, de modo que os autores que a ela 

aderiram se limitaram ao estudo dos efeitos do silêncio nos negócios jurídicos, notadamente 

nos contratos. Não por acaso, a ilustração promovida por essa doutrina gira sempre em torno 

da figura da proposta, da oferta. Como teremos, contudo, oportunidade de expor e defender 

na sequência do trabalho, a importância do silêncio em sede de Direito privado está longe 

de limitar-se apenas às relações contratuais, ou aos negócios jurídicos, encontrando, 

igualmente, relevo nas figuras dos atos jurídicos e até mesmo dos atos-fatos jurídicos. Assim, 

de saída, a teoria é falha, pois não dá conta de abarcar as várias possibilidades do silêncio 

gerador de efeitos jurídicos. 

 Para além dessa importante observação quanto ao alcance da teoria, outra crítica que 

se afigura importante tecer diz respeito ao instituto da oferta. 

 De acordo com a teoria geral do direito privado, a oferta tem natureza jurídica de 

negócio jurídico unilateral68, do qual se origina antes um direito, que um dever, ao ofertado. 

É notório e pacífico o entendimento do surgimento para o oblato de um direito potestativo69 

de aceitar a oferta, uma vez que ela tenha sido formalizada70. A esse respeito, inclusive, o 

Código Civil faz previsão em seu art. 428, afirmando quatro hipóteses em que a proposta 

deixa de ser obrigatória. 

 Nesse sentido, soa ainda mais estranho a proposta doutrinária de explicar a produção 

de efeitos jurídicos do silêncio a partir da ideia de um dever de resposta frente a uma oferta, 

que, a nosso ver, parece não se harmonizar com o direito potestativo surgido dessa mesma 

proposta. 

                                                           
68 M. B. de MELLO, Teoria do Fato Jurídico: Plano da Existência, 16ª ed., São Paulo, Saraiva, 2010, pp.203-

204; F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado (tomo II), São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, 

pp. 510. 
69 PONTES DE MIRANDA, a esse respeito, prefere falar em direitos formativos (como espécie de direito 

potestativo). A respeito da oferta, afirma nascer para o seu destinatário direito formativo gerador (gerador, pois 

o seu exercício faz surgir um negócio jurídico bilateral). Ver F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito 

Privado (tomo V), São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, pp. 298. 
70 A. M. R. MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil português (vol. I – parte geral). 3ª ed., Coimbra, 

Almedina, 2005, p. 515; C. M. S. PEREIRA, Instituições de direito civil (vol. III – contratos), 11ª ed., Rio de 

Janeiro, Forense, 2003. p. 64. 
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 Outros questionamentos são levantados ainda. PINTO
71, por exemplo, é um dos 

autores que se posicionam contrariamente à elevação de um dever de falar como razão para 

a consideração ou valoração do silêncio como manifestação de vontade. Diz ele 

expressamente que tanto a possibilidade quanto o dever de falar não servem para que se 

afirme o silêncio como manifestação de vontade. 

 Acerca do elemento do “potuit”, problematiza-o questionando se tratar-se-ia de uma 

possibilidade material ou jurídica72. Isto é, se seria preciso que a exteriorização fosse 

possível em termos práticos e concretos (possibilidade material) ou que a parte fosse capaz 

e legitimada à manifestação (possibilidade jurídica)? 

 Parece-nos que o “potuit” poderia e deveria ser analisado em ambos os sentidos. 

Porém, absolutamente mais importante é todo o questionamento construído em cima do 

“debuit”. 

 A esse respeito, PINTO
73 afirma, por vários motivos, não ser esse critério do dever 

mais claro ou seguro do que o do poder. Em primeiro lugar, vem afastar a existência de uma 

“obrigação geral de falar”, isto é, uma obrigação imposta a todos os sujeitos de sempre dever 

responder a declarações jurídicas de outrem. Inimaginável uma tal situação, porque carga 

insuportável, que colocaria em risco a segurança jurídica negocial, uma vez que as pessoas 

poderiam passar a se ver obrigadas, em virtude de não manifestações decorrentes de 

pequenos momentos de distrações. Afinal, dentre tantas obrigações de se manifestar, vez ou 

outra, inevitavelmente algo passaria despercebido. 

 Esta é, claro, uma extrapolação. E, em verdade, nem mesmo aqueles que acreditam 

e advogam no sentido da existência de um dever de falar o pretendem de tal forma genérico. 

 Não obstante, a principal questão se põe a seguir. Mesmo se tratando, então, não de 

um dever genérico, mas especial, a recair sobre algumas pessoas, em determinadas 

circunstâncias, ainda fica a pergunta referente à natureza jurídica desse dever. 

                                                           
71 Declaração tácita cit., p. 643. 
72 PINTO, Declaração tácita cit., p. 644. 
73 Declaração tácita cit., p. 644. 
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 Em verdade, alguns autores, como D. ANDRADE
74, se recusam a admitir esse dever 

de resposta, seja como dever moral ou mesmo como obrigação jurídica. PINTO
75, por sua 

vez, afirma que seria absurdo cogitar que a violação de um dever de caráter moral desse 

causa à produção de um negócio jurídico ou simplesmente de efeitos jurídicos de uma forma 

geral, de modo que é imprescindível, então, a seu ver, que tal dever tenha carga jurídica para 

que uma tal teoria possa minimamente ser considerada. 

 De onde viria, então, a juridicidade do dever de resposta? Qual poderia se dizer ser a 

sua fonte? Limitar a fonte desse dever a uma imposição legal seria algo por demais restritivo 

na visão do autor. Além das previsões normativas, entende ele que, ao cogitar de um dever 

de resposta, haveria de se considerar igualmente a possibilidade do estabelecimento do 

mesmo a partir dos usos e costumes, bem como de convenção entre as partes76. 

 Uma das maiores críticas, porém, que se faz a essa teoria gira em torno da questão 

da produção de efeitos jurídicos negociais a partir da não observância de um dever. 

 Na visão de PINTO
77 essa não observância deveria implicar a produção de 

consequências indenizatórias, não a produção de efeitos jurídicos negociais. Em outras 

palavras, em se verificando a existência de um dever violado, ter-se-ia de proceder ao 

ressarcimento dos danos dali decorrentes. A violação de um dever não seria, contudo, 

adequada ao surgimento de um vínculo negocial. Em suma, parece indefensável para o autor 

que a violação daquele dever, em vez de levar a uma sanção delitual, dê causa ao surgimento 

de uma manifestação negocial.  

 O mesmo afirma D. ANDRADE
78, para quem a violação de um dever não pode implicar 

manifestação de vontade, a qual é essencial à formação de um contrato ou negócio jurídico, 

sendo solução somente o surgimento de uma obrigação de indenização por perdas e danos. 

 Citando a doutrina de COVIELLO, RODRIGUES
79

 nos apresenta idêntico entendimento. 

É ressaltada a impossibilidade de explicar juridicamente o silêncio, ao mesmo tempo como 

violação de um dever de resposta e como manifestação de vontade. Afinal, a violação de um 

                                                           
74 Do contrato cit., p. 119. 
75 Declaração tácita cit., p. 645. 
76 PINTO, Declaração tácita cit., p. 645. 
77 PINTO, Declaração tácita cit. p. 646. 
78 Do contrato cit., p. 121. 
79 Elementos cit., p. 129. 
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dever teria por consequência jurídica uma obrigação de ressarcimento dos eventuais danos 

dele advindos, não a conclusão de um negócio jurídico. 

 Como podemos ver, não são poucos os autores a enxergar verdadeiro obstáculo à 

ideia de compatibilizar violação de dever e efeitos negociais. A nosso ver, tal crítica, apesar 

de bastante pertinente, deve ser vista com cautela. 

 Em que pese ser bem verdade que a consequência mais frequente da violação de um 

dever é a sua reparação de maneira indenizatória, não há, verdadeiramente, empecilhos 

legais à reparação por outras vias, de modo que não é impossível se cogitar, inclusive, do 

surgimento de uma relação contratual sem contrato – a partir/em razão do cometimento de 

um ilícito. 

 Desse modo, não nos opomos à crítica feita. Enxergamo-la como pertinente, pois, de 

fato, parece estranho construir toda uma teoria com base numa situação excepcional. Isto é, 

ainda que possível o surgimento de efeitos negociais (ou contratuais) a partir da violação de 

um dever – na hipótese, dever de resposta –, esta não é e não deve ser tida como a regra – 

que é o surgimento de consequências indenizatórias, dever de reparar. E, por isso, não parece 

ser a melhor explicação possível essa que defende o silêncio como gerador de efeitos em 

razão da violação de dever de resposta. 

 Ainda, a respeito dessa crítica, é importante observar que ela se volta apenas contra 

os defensores da segunda vertente teórica aqui trabalhada, poupando o posicionamento da 

primeira, exemplificada nos posicionamentos aqui trazidos de MONCADA e ROPPO, para 

quem, relembramos, o silêncio é, exatamente, conduta culposa a ensejar sanção e 

responsabilização. 

 O que se pode dizer a respeito dessa outra vertente teórica é, simplesmente, que, 

muitas vezes, o silêncio dá efetivamente causa ao nascimento ou mesmo à continuação de 

um negócio jurídico. Um exemplo bastante citado é o da recondução tácita da locação, o 

qual se configura, a nosso ver, verdadeira hipótese de silêncio. Trata-se do caso no qual o 

locatário propõe tacitamente, pode-se dizer, uma oferta de renovação contratual, por meio 

do seu comportamento de manter-se no uso do imóvel locado, “respondendo” o locador, por 
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sua vez, com o seu silêncio80. Assim, no mínimo, pensar o silêncio apenas a partir do prisma 

do ato ilícito e consequente responsabilização não se mostra satisfatório. 

 A conclusão última que oferecemos a respeito da teoria do dever de resposta 

compartilhamos com D. ANDRADE
81, no sentido de que, a nosso ver, não se afasta toda e 

qualquer possibilidade de que a inércia de determinado sujeito de direito possa, 

eventualmente, implicá-lo no cometimento de uma falta ou mesmo de um ilícito, obrigando-

o a arcar com o prejuízo causado. Entretanto, tal situação se verificará a partir da aplicação 

normal da teoria da culpa, em se tratando de uma hipótese caracterizadora da mesma. Não 

nos parece, contudo, ser a melhor doutrina buscar explicar e conceituar o silêncio na doutrina 

civilista a partir da defesa da existência de um dever de resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80 Parcela da doutrina enxerga no caso da recondução tácita da locação manifestação de vontade tácita, isto é, 

manifestação depreendida de comportamento ativo, da parte de ambos os sujeitos da relação jurídica locatícia. 

Não partilhamos dessa visão, enxergando verdadeira hipótese de silêncio da parte do locador, tal qual afirmam 

A. COLIN, e H. CAPITANT, “Cours élémentaire de droit civil français”, v. 2, Paris, Dalloz, 1939, p.24; e 

ANDRADE, Do contrato cit., p. 119. 
81 Do contrato cit., p. 121. 
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CAPÍTULO 4 

SILÊNCIO E BOA-FÉ OBJETIVA 

 

 Ao longo do capítulo anterior, apareceu, vez ou outra, a figura da boa-fé objetiva. 

Por razões de metodologia, optamos por, então, não nos aprofundarmos nessa questão, por 

entender que a figura da boa-fé objetiva apresenta importância suficientemente grande a 

justificar um capítulo próprio – o qual lhe dedicamos agora. 

 É impossível falar de silêncio gerador de efeitos jurídicos sem relacioná-lo, em maior 

ou menor grau, com a boa-fé. Mais impossível ainda, porém, é nos propormos à realização 

desse trabalho de correlação sem antes apresentarmos o conceito de boa-fé objetiva. 

 Em primeiro lugar, cumpre ressaltar a boa-fé objetiva como um claro indicativo de 

um movimento de abertura de nosso sistema jurídico. Em brevíssimo panorama histórico, 

poderia ser dito do sistema jurídico romano-germânico – ao qual nos vinculamos –, que, 

sistema aberto de início, ele foi, na busca por maior certeza e segurança jurídicas, 

paulatinamente se fechando, tendo nas codificações a representação mais clara desse 

fechamento82. 

 O movimento atual, contudo, consequência do pêndulo histórico ao qual a sociedade 

humana parece, sempre e inevitavelmente, submetida, se mostra como sendo de abertura. 

Percebeu-se que a adoção de modelos jurídicos mais abertos e flexíveis poderia ser a resposta 

para que o direito passasse a ser capaz de progredir, acompanhando as evoluções sociais de 

seu meio, sem ser necessário, para tanto, recorrer a todo momento a alterações legislativas83. 

 Vale dizer ser plenamente cabível um sistema jurídico ao mesmo tempo aberto e 

codificado84. Isso se consegue, linhas gerais, por meio da inclusão em tais códigos das 

ferramentas próprias dos sistemas jurídicos abertos, notadamente, as chamadas cláusulas 

gerais, os conceitos jurídicos indeterminados, entre outros. Essas normas, intencionalmente, 

                                                           
82 J. H. MARTINS-COSTA, As cláusulas gerais como fatores de flexibilização do sistema, in Revista de 

Informação Legislativa do Senado Federal, v. 28, n. 112, Brasília, out./dez.1991, pp. 15-17. 
83 J. H. MARTINS-COSTA, A Boa-Fé no Direito Privado, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1999, p. 20. 
84 MARTINS-COSTA, As cláusulas gerais cit., p. 23. 
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apresentam significados imprecisos e abertos85, a fim de que seja dado à doutrina e à 

jurisprudência a oportunidade de integrá-los em consentaneidade com o contexto histórico 

vigente. 

 É em meio a esse contexto de abertura e flexibilidade do ordenamento jurídico que 

surge e ganha força a figura da boa-fé objetiva, que, por ser cláusula geral, surgiria como 

mais uma ferramenta adequada à adaptação de dispositivos mais antigos à nova realidade86.  

 Assim, não é também por acaso que com maior força se recorra à boa-fé nas hipóteses 

de não regulamentação pela codificação – o que pode se dar por impossibilidade técnica ou 

linguística ou mesmo por inconveniência87. Em outras palavras, além dos casos em que o 

legislador de fato falha e esquece de regulamentar determinada questão, em outros mostra-

se impossível, ou mesmo inconveniente, a regulamentação fechada de determinado instituto, 

de modo que se opta por fazer presente na codificação uma norma mais aberta para aquela 

figura jurídica, caso em que, muito provavelmente, a boa-fé será chamada ao debate. 

 Já falamos bastante a respeito da boa-fé objetiva sem, contudo, tentarmos explica-la 

ou defini-la. Claro e completo conceito de boa-fé objetiva parece ser o proposto por 

MARTINS-COSTA
88, segundo quem essa figura viria prever um padrão (“standard”) jurídico 

ao qual cada um de nós deveria moldar suas condutas. Em última instância, agir de acordo 

com a boa-fé objetiva significaria atuar como o faria um “homem reto”, isto é, com 

honestidade, lealdade e probidade.  

 Vale salientar, ainda, a respeito da definição da figura da boa-fé objetiva, a ressalva 

feita pela autora89 acerca da aplicação dessa figura, que não deve ser feita de maneira 

mecânica, isto é, de forma idêntica para todos os sujeitos e todas as situações. Ao contrário, 

faz-se necessário, a seu ver, considerar as idiossincrasias de cada caso. Ou seja, a 

conceituação da boa-fé como definidora de um padrão jurídico não significa a afirmação da 

existência de um dever de agir como o homem médio – ideia comum desde o direito romano, 

mas não adotada pela doutrina atual, ao menos no que tange à boa-fé. 

                                                           
85 MARTINS-COSTA, A Boa-Fé cit., p. 286. 
86 A. M. R. MENEZES CORDEIRO, Da boa fé no direito civil, Lisboa, Almedina, 2011, p. 46. 
87

 MENEZES CORDEIRO, Da boa fé cit., p. 46. 
88 A Boa-Fé cit., p. 411. 
89 A Boa-Fé cit., p. 411. 
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 Não são poucos os autores que trabalham a questão da boa-fé objetivamente, em 

específico a questão da confiança, em relação ao silêncio gerador de efeitos jurídicos. Nesse 

sentido, W. S. ANDRADE
90 afirma que a compreensão do papel jurídico do silêncio depende 

de uma análise com base na boa-fé objetiva, pois a partir dela é que se pode verificar se uma 

conduta (no caso, o silêncio) pode ser tida como normal e correta. 

 C. A. BITTAR
91, em semelhante sentido, também destaca que os atos de um sujeito 

(inclusive o silêncio) são analisados de acordo com a boa-fé e complementa abordando a 

questão da convicção, da confiança gerada, pelo silêncio de uma parte, na outra. 

 Fala ainda em confiança legítima, P. TUTIKIAN
92, para quem o silêncio, se levar a 

outra parte a uma legítima expectativa de que significava aceitação, como tal deverá ser 

considerada pelo ordenamento jurídico. 

 Por fim, refere-se ainda à teoria da confiança ou do affidamento, como muitas vezes 

se refere, influenciado pela doutrina italiana, SERPA LOPES
93, segundo quem é justamente 

essa confiança despertada que é capaz de conferir valor jurídico ao silêncio e justificá-lo 

como produtor de efeitos jurídicos. 

 Importante, pareceu-nos, demonstrar essa abundância de pensadores fazendo menção 

à confiança em relação ao silêncio, pois, a seu despeito, afigura-se, a nosso ver, insuficiente, 

porque demasiadamente volátil, essa simples correlação. Entendemos que, se a intenção é a 

de se utilizar da boa-fé objetiva na explicação da produção de efeitos jurídicos por parte do 

silêncio, imprescindível um olhar mais atento e minucioso à questão. 

 Assim, vale citar as figuras derivadas da boa-fé, que servem de argumento mais 

concreto e substancial às teorias defendidas por alguns juristas a respeito do porquê da 

produção de efeitos jurídicos pelo silêncio. 

                                                           
90 O papel jurídico do silêncio no novo direito civil (por uma teoria do silêncio vontade), in Revista Jurídica, 

v.52, n. 316, Porto Alegre, fev. 2004, p. 75. 
91 Silêncio (Efeitos jurídicos), in Enciclopédia Saraiva do Direito, vol. 69, São Paulo, 1977, pp. 41-42. 
92 O silêncio na formação contratual: elementos qualificadores de sua valoração declarativa, Dissertação de 

mestrado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 

2007, p. 129. 
93 O silêncio cit., p. 150. 
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 A partir do desenvolvimento das três principais funções imputadas à boa fé94 – a) 

hermenêutica-integrativa; b) criadora de deveres jurídicos (deveres anexos); e c) limitadora 

do exercício de direitos subjetivos – as quais, em verdade, não se apresentam, por regra, de 

maneira estanque e apartada, mas em diálogo, tem-se o surgimento dessas ditas figuras 

derivadas: o abuso de direito, o venire contra factum proprium, a suppressio e a surrectio, 

entre outras. 

 Passaremos a analisar, agora, de que maneira a doutrina tem trabalhado essas figuras 

derivadas em suas possíveis relações com o comportamento silente de um sujeito de direito, 

na tentativa de buscar explicar a produção por ele de efeitos jurídicos. 

 

4.1 Silêncio como abuso de direito 

 A primeira figura relacionada à boa-fé de que trataremos é o abuso de direito. Essa 

figura jurídica tem origem nos tribunais franceses, que se valeram da expressão para 

identificar situações jurídicas em que, a despeito de reconhecerem a existência de um direito 

de determinado sujeito, a decisão final foi pela condenação deste em razão do exercício 

irregular desse direito de que era titular95. 

 A importância da figura do abuso de direito se funda no respeito à esfera jurídica de 

terceiros e também, digamos, no cometimento de uma falta por parte de determinado sujeito, 

que não leva em consideração, ao exercitar um direito do qual é titular, os fins que lhe são 

objetivados pela lei96. 

 Nesse sentido, o próprio Código Civil, em seu artigo 18797, ao disciplinar a figura do 

abuso de direito afirma o caráter ilícito do exercício de um direito subjetivo, pelo seu titular, 

de uma forma que exceda os fins econômico ou social que lhe foram previstos ou que 

contrarie a boa-fé ou os bons costumes. 

                                                           
94 MARTINS-COSTA, A Boa-Fé cit., p. 427. 
95 MENEZES CORDEIRO, Da boa fé cit., p. 670. 
96 MENEZES CORDEIRO, Da boa fé cit., pp. 680-681. 
97 “Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os 

limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. 
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 Sintetiza bem PEREIRA
98 ao dizer que, hoje, não se exige mais à caracterização do 

abuso de direito a intenção de causar dano a outrem (animus nocendi). Isto é, é dispensável 

a verificação dessa questão subjetiva. Como se extrai do próprio texto legal anteriormente 

citado, se configura o abuso do direito sempre que o seu exercício atentar à boa-fé, aos bons 

costumes ou a seu fim econômico ou social. 

 Tendo em vista, então, o conceito de abuso de direito, podemos nos voltar, nesse 

momento, ao pensamento de POPESCO-RAMNICEANO
99, crítico da teoria da existência de uma 

obrigação de falar, que propõe a utilização dessa figura na busca pela elaboração de teoria 

capaz de explicar os efeitos jurídicos que advém do silêncio. 

 De acordo com POPESCO-RAMNICEANO
 100, valer-se da figura do abuso de direito 

seria a única forma de se chegar a uma resposta satisfatória para a questão da existência de 

um dever de resposta. Afirma que, se é bem verdade, por um lado, que o sujeito deve ter o 

direito de não responder a uma oferta que lhe fazem; por outro, não pode dele abusar, 

causando prejuízos a terceiro. O que explicaria, de acordo com o autor, de forma mais 

adequada, por que, em determinadas hipóteses, o silêncio implicaria o sujeito e em outras, 

não. 

 Aplicando, então, o conceito de abuso de direito, explica o autor101
 que teríamos a 

configuração do abuso de direito, em primeiro lugar, quando o direito é exercido com o 

objetivo exclusivo de prejudicar a outra parte, mas também sempre que, de alguma forma, é 

exercido de maneira incorreta ou inapropriada, independentemente da intenção de 

prejudicar. 

 J. M. de CARVALHO SANTOS
102, explicando o posicionamento de POPESCO-

RAMNICEANO, diz que calar-se, tanto na intenção de causar prejuízo a terceiro quanto em 

razão de negligência, leva a um dever de indenização, uma vez que, em ambos os casos, 

estaria configurado o abuso de direito, em razão do seu exercício incorreto. 

                                                           
98 Instituições de direito civil (vol. 1 – introdução ao direito civil, teoria geral de direito civil), 24ª ed., Rio de 

Janeiro, Forense, 2011, p. 578. 
99 Le Silence cit., p. 1006. 
100 Le Silence cit., p. 1006. 
101 Le Silence cit., p. 1006. 
102 Código Civil Brasileiro Interpretado, v. 3, 2ª ed., Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1937, p. 121. 



35 

 Nesse sentido, POPESCO-RAMNICEANO
103 assevera que o caso de abuso de direito se 

apresenta mais comumente quando há relações continuadas de negócios entre as partes, pois 

não responder a alguém com quem se mantém relações comerciais habituais seria “menos 

perdoável” do que silenciar frente a outrem que apresenta pela primeira vez uma proposta. 

A responsabilização pelo silêncio, linhas gerais, se daria na medida da confiança do outro 

em uma nossa ação. 

 Em suma, a proposta de POPESCO-RAMNICEANO
104 de explicação do silêncio gerador 

de efeitos jurídicos está em se falar em um silêncio abusivo, cuja reparação consistiria na 

obrigação do sujeito silente às prestações contratuais, tal qual se tivesse efetivamente 

contratado. Independeria, assim, a produção de efeitos jurídicos da vontade do sujeito 

silente, a qual poderia, inclusive, ser contrária à formação do contrato. 

 Teríamos, logo, responsabilização do abstencionista, que abusa do seu direito ao 

silêncio, por meio de uma sanção “in natura”, que consistiria na própria conclusão do 

contrato105. 

 A respeito dessa teoria do silêncio como abuso de direito, SERPA LOPES
106 afirma 

desde logo que, a despeito de sua originalidade, ela não se sustenta. 

 SERPA LOPES, partidário da teoria do dever de resposta, apresenta, linhas gerais, à 

teoria do abuso de direito a mesma crítica que se faz à sua. Isto é, se, por um lado, se 

questiona a existência de um dever de resposta, SERPA LOPES
107 afirma que um “direito de 

não responder a uma oferta”, do qual fala RAMNICEANO, seria algo igualmente contestável. 

 A crítica em questão, porém, é fraca, sendo muito mais pertinente quando tratamos 

da defesa da existência de um dever de falar, do que em relação a um “direito de não falar” 

ou de não responder. Isso porque, conforme já tivemos oportunidade de explicar no capítulo 

precedente, diante da realização de uma proposta por determinado sujeito, em vez do 

surgimento de um dever, a doutrina, tradicionalmente, reconhece o aparecimento à outra 

parte (oblato) de um direito, de caráter potestativo, de aceitar ou não a oferta. Logo, não nos 

parece absurdo imaginar, a partir desse direito potestativo citado, defender a existência de 

                                                           
103 Le Silence cit., p. 1007. 
104 Le Silence cit., p. 1009. 
105 L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, v. 2, 3ª ed., Paris, Recueil Sirey, 1939, p.30. 
106 O silêncio cit., p. 137. 
107 O silêncio cit., p. 138. 
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um outro direito, qual seja, o de não aceitar, nem recusar, mas de, simplesmente, não 

responder.  

 Mas SERPA LOPES
108 também questiona de que forma seria possível pensar na figura 

jurídica do abuso de direito diante de uma situação na qual a parte exige da outra, que restou 

silente, a prestação esperada, e esta cumpre a obrigação, reconhecendo, por assim dizer, sua 

aceitação pelo silêncio. 

 Parece-nos, contudo, que a teoria de RAMNICEANO não cai por terra com esse 

questionamento. Diferentemente daqueles que defendem o silêncio apenas como violação 

de um dever de resposta a ensejar responsabilização, esse autor advoga pelo surgimento de 

obrigações exatamente equivalentes às que surgiriam se celebrado o contrato, como sanção 

à conduta de exercício abusivo de direito ao silêncio. Assim, o cumprimento voluntário de 

tais obrigações pela parte silente não iria de encontro com sua teoria, pois configuraria, 

simplesmente, o cumprimento não de obrigações contratuais, mas de obrigações surgidas, 

diretamente, de uma previsão legal, em razão da verificação de um abuso de direito. 

 A principal crítica, cremos, que se pode fazer é a mesma que já fizemos no capítulo 

anterior. Isto é, não é impossível que, eventualmente, se cogite da utilização da teoria do 

abuso de direito na análise do comportamento silencioso de um determinado sujeito de 

direito. Nesses casos, porém, seria aplicada, normalmente, essa teoria, observados os seus 

requisitos e consequências109. Pretender, contudo, desenvolver toda uma teoria do silêncio 

gerador de jurídicos com base, unicamente, na ideia do abuso de direito, mostra-se, a nosso 

ver, insuficiente. Afinal, resta clara a existência de verdadeiras hipóteses de conclusão 

contratual a partir do silêncio – as quais não se confundem com situações de 

responsabilização ou de “obrigações não contratuais”, sendo verdadeiramente casos de 

celebração de negócio jurídico. 

 

 

  

                                                           
108 O silêncio cit., p. 138. 
109 ANDRADE, Do contrato cit., p. 121. 
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4.2 Silêncio como venire contra factum proprium. E o fenômeno da suppressio-surrectio 

 Neste tópico iremos abordar a proibição do venire contra factum proprium em uma 

possível relação com o silêncio. Assim, antes de mais nada, importante tecer algumas breves 

considerações acerca desse instituto. 

 O venire contra factum proprium pode ser conceituado como uma situação jurídica 

na qual determinado sujeito de direito “exerce uma posição jurídica” contraditória em 

relação ao comportamento que antes assumira110. Assim, a configuração dessa situação exige 

a verificação de dois comportamentos, ambos lícitos, de uma mesma pessoa: um anterior 

(factum proprium) e um posterior que contraria o primeiro111. 

 Importante ter em mente que não é possível ou razoável imaginar que o direito venha 

vedar todo e qualquer comportamento humano contraditório. Na realidade, é próprio, do ser 

humano esse movimento de repensar e reconsiderar. Assim, o que o direito vem reconhecer, 

por meio dessa figura, é uma vedação aos comportamentos contraditórios que atentem a uma 

relação de confiança recíproca112. Ou seja, a razão de ser do venire contra factum proprium 

é a tutela da confiança, que, em última instância, concretiza a boa-fé113. 

 Vale destrinchar um pouco mais a definição dessa figura, para que tenhamos mais 

facilmente a dimensão do contexto em que ela será aplicada. Em resumo, poderíamos dizer 

que a tutela recebida por um sujeito lesado por uma situação de venire contra factum 

proprium demanda a verificação dos seguintes eventos. Em primeiro lugar, faz-se necessário 

ter havido a atuação de um sujeito que gere confiança em outro. Na sequência, é preciso, em 

resumo, que esse “outro” atue pautado nessa confiança (“investimento de confiança”), de 

forma que a mudança de comportamento da primeira parte acarrete-lhe danos, prejuízos114. 

E, então, por fim, cumpre verificar, efetivamente, o venire contra factum proprium, isto é, o 

comportamento contraditório do sujeito gerador da confiança. 

 Esse percurso do venire contra factum proprium pode se apresentar em uma de duas 

direções. É possível que o agente causador do comportamento contraditório atue de maneira 
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 MENEZES CORDEIRO, Da boa fé no direito civil, cit., p. 742. 
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 MENEZES CORDEIRO, Da boa fé no direito civil, cit., p. 745. 
112 MARTINS-COSTA, A Boa-Fé cit., p. 470. 
113 MENEZES CORDEIRO, Da boa cit., p. 770. 
114 MENEZES CORDEIRO, Da boa cit., p. 758. 
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a gerar no outro a confiança de que não praticará determinado ato, mas depois o pratique, 

incidindo na contradição. Ou o contrário, isto é, pode ser que a confiança gerada pelo 

comportamento primeiro de um sujeito seja pela prática de determinado ato, o qual, contudo, 

deixa de ser praticado115. 

 Realizada essa abordagem teórico-conceitual da figura, fica a questão: de que forma 

essa figura pode, em termos jurídicos, se relacionar com o silêncio? V. J. de FRADERA
116 – 

e também  L. G. M. MOSER
117, em adesão a seus ensinamentos – afirmam que a pertinência 

do estudo dessa figura, em relação ao silêncio gerador de efeitos jurídicos, estaria no fato de 

que este silêncio, isto é, essa inação do titular de um direito levaria à impossibilidade de seu 

exercício futuro, sob pena de configuração de comportamento contraditório. E afirmam, 

ainda, que, nesse caso, estaria configurado o instituto que no direito alemão é chamado de 

Verwirkung (traduzido por Fradera como preclusão). 

 Imperioso dizer que, a nosso ver, o raciocínio engendrado confunde figuras distintas, 

ambas claramente relacionadas à boa-fé, mas que não são idênticas.  

 O venire contra factum proprium é figura própria, autônoma, cuja característica 

principal reside, justamente, na contradição entre duas condutas diferidas no tempo e 

realizadas pela mesma pessoa. A Verwirkung, por sua vez, é outra figura que não se 

caracteriza pela questão da contradição, mas, justamente, pelo elemento temporal, pela 

inércia de um sujeito. 

 A Verwirkung, também denominada suppressio, se configuraria como o não 

exercício de determinado direito por um certo lapso de tempo, tendo por consequência a 

impossibilidade do seu futuro exercício sem contrariar a boa-fé118. Mais uma vez, estamos 

diante de uma hipótese de proteção da confiança. No caso, a inércia do titular do direito ao 

não o exercer durante prologando período temporal faz surgir para um outro a confiança, 

tutelada pelo direito, de que aquele direito não será exercido119. 
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 Assim, numa via de mão dupla, sempre que nos deparamos com uma situação de 

suppressio, importante considerar que, no mais das vezes, surge para a outra parte um direito 

subjetivo (no mínimo, o direito de que aquele direito original não seja exercido), pelo 

fenômeno da surrectio120 – a face antagônica da suppressio. 

 Feitos esses esclarecimentos conceituais, não resta dúvida que os fenômenos da 

suppressio e da surrectio não se confundem com a figura do venire contra factum proprium. 

Ainda assim, subsiste a questão da relação dessas figuras com o silêncio, a qual passamos a 

enfrentar. 

 Parece-nos que ambas as figuras são possíveis de se relacionar com a questão do 

silêncio. Não obstante, subsiste a crítica de que nem mesmo todas as figuras da boa-fé 

somadas dão conta, tal qual idealizamos, da construção de completa teoria justificadora do 

silêncio gerador de efeitos jurídicos. 

 No que tange à vedação do venire contra factum proprium, um exemplo plausível 

seria aquele em que dois sujeitos, “A” e “B”, têm relação continuada de negócios, de modo 

que “A”, fornecedor de “B”, entende do silêncio deste que deve, normalmente, mandar as 

mercadorias encomendadas por “B” todos os meses. “B”, entretanto, ao receber as 

mercadorias, entra em contato com “A” para avisar que não pagará por elas e que ele pode 

vir buscá-las, pois não as encomendou. Neste caso, o silêncio (somado às circunstâncias 

concludentes) é atuação geradora de confiança na outra parte e a negação de pagamento de 

“B” é o factum proprium. E, desse modo, a confiança de “A”, de fato, mereceria tutela 

jurídica. 

 O fenômeno da suppressio e da surrectio, igualmente, tem aplicação nos casos de 

silêncio. Em um exemplo, poderíamos imaginar que “C” e “D”, negociando entre si pela 

primeira vez, dão início às tratativas comerciais. Em determinado momento, “C” envia 

proposta a “D” por e-mail. O envio da proposta por “C” faz surgir para “D” um direito 

potestativo de aceitação. Para “D”, porém, as coisas esfriam, pois outros assuntos mais 

urgentes surgem à mente, deixando a oferta de “C” sem resposta por um longo período de 

tempo (por exemplo, mais de um mês). Diante do prolongado silêncio de “D”, “C” entende 

que “D” perdeu interesse no negócio que se delineava e entra em negociação com “E”. Dois 
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meses depois, “D” volta a pensar no negócio com “C” e responde seu e-mail, aceitando a 

oferta. Ora, “D” não tem mais aquele direito potestativo de aceitação. Operou-se a 

suppressio desse direito, em razão do longo lapso temporal entre a realização da oferta e o 

envio da aceitação. O outro lado da moeda, por sua vez, é a surrectio, que desobriga “C” em 

relação a “D” e, justamente, permite-lhe negociar com “E”. 

 A partir dos exemplos apresentados fica claro, como dissemos, a aplicabilidade 

dessas figuras em relação ao silêncio. Contudo, em que pese a inexistência de 

incompatibilidades, o importante ressaltar, cremos, é a insuficiência dessas figuras frente ao 

propósito de criação de uma teoria abrangente do silêncio. 

 Essas e, possivelmente, outras figuras relativas à boa-fé poderão ser referidas como 

argumentos em meio a uma teoria do silêncio gerador de efeitos jurídicos. Elas não dão 

conta, porém, de todas as situações jurídicas a envolver o silêncio. De saída, simplesmente 

porque são figuras que se voltam a relações bilaterais, isto é, a envolver dois sujeitos. E, 

como veremos em maior profundidade a seguir, hipóteses há em que o silêncio gera efeitos 

a partir da conduta de um único sujeito, independentemente de relação sua com uma outra 

parte. 

 Ademais, se de um lado – como dissemos no início deste item 3.2 – a boa-fé é 

essencial à manutenção do sistema jurídico, pois lhe confere a resiliência necessária às 

adaptações exigidas pela evolução do contexto social que visa tutelar, é inegável que, por 

outro lado, ela confere ao intérprete e aplicador do direito margem de discricionariedade, 

por vezes, demasiadamente ampla121. 

 Assim, fechamos essa análise da relação entre boa-fé objetiva e silêncio, tendo em 

mente essa necessidade de, em nome da segurança jurídica, restringir um pouco essa margem 

de discricionariedade – sem, contudo, retirar da regulamentação do silêncio o seu caráter de 

abertura e flexibilidade – e com a certeza da importância da figura da boa-fé na análise do 

silêncio, mas da sua insuficiência diante da pretensão da construção de uma teoria geral de 

direito privado do silêncio gerador de efeitos jurídicos. 
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CAPÍTULO 5 

SILÊNCIO E A TEORIA DO FATO JURÍDICO 

 

 Até o presente momento, vimos apresentando autores que tratam a questão do 

silêncio de uma forma, digamos, unitarista. Isto é, havia a tentativa de explicar o silêncio, 

sempre que juridicamente pertinente, a partir de uma ideia aplicável a todos os casos de 

silêncio gerador de efeitos jurídicos. 

 No presente capítulo, buscaremos apresentar o posicionamento de alguns autores, 

para os quais a questão do silêncio no direito é demasiadamente complexa para ser explicada, 

em todos os casos, a partir de uma única visão dessa figura jurídica. 

 Nesse sentido, FLUME
122 propõe, de início, a distinção entre o silêncio como 

exteriorização de vontade e o silêncio sem vontade, a qual, segundo ele, apesar de 

importantíssima, é, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, raramente empreendida. 

 Assim, afirma o autor123 que, a despeito de ambas as hipóteses serem juridicamente 

relevantes, é de extrema importância que se proceda a essa diferenciação, uma vez que a 

razão pela qual elas levam à produção de efeitos jurídicos é diferente e as conclusões 

jurídicas que autorizam são igualmente distintas. 

 Nesse sentido, importante dizer, à título de introdução, que as consequências 

jurídicas advindas do silêncio avolitivo não teriam lugar em razão, claro, da formação de um 

vínculo negocial, mas em virtude, simplesmente, do preenchimento de um pressuposto fático 

não negocial, previsto por determinada norma jurídica, do qual decorreriam, então, certos 

efeitos predeterminados124. 

 Pertinente, julgamos, traçar um paralelo entre essa dicotomia do silêncio volitivo e 

avolitivo e a teoria veiculada por PINTO
125, de especial relevo e aceitação na doutrina italiana, 

                                                           
122 Rechtsgeschäft cit., p.97. 
123 Rechtsgeschäft cit., p.97. 
124 FLUME, Rechtsgeschäft cit., p.97. 
125 Declaração tácita cit., p. 701. 



42 

que propõe a análise das hipóteses de relevância jurídica do silêncio a partir da teoria do fato 

jurídico. 

 A respeito da teoria do fato jurídico, M. B. de MELLO
126 assevera que, dentro da 

Teoria Geral do Direito, esse campo de estudo mostra-se da maior importância, uma vez que 

o mundo jurídico seria produto do fato jurídico. O que significaria dizer ser o fato jurídico 

base de toda juridicidade, fonte imediata do mundo jurídico. 

 Isto porque a norma jurídica, sem um suporte fático sobre o qual possa incidir, não 

passa de mera hipótese. E o fato, por assim dizer, social, sem norma, não tem qualquer relevo 

jurídico. Por isso, somente do fato jurídico (lato sensu), conjunção desses dois elementos, 

pode-se dizer ser fonte imediata do mundo jurídico, sendo tanto a norma quanto o fato social, 

isoladamente considerados, apenas fontes mediatas127. 

 Assim, poderíamos conceituar o fato jurídico lato sensu como o fato (ou um 

complexo de fatos) sobre o qual incide determinada regra jurídica, passando, por isso, a 

integrar o mundo jurídico e, portanto, a ter a potencialidade da produção de efeitos 

jurídicos128. 

 O fato jurídico em sentido amplo pode ser classificado em variadas espécies. E uma 

das virtudes da adoção da teoria do fato jurídico como base de explicação do silêncio gerador 

de efeitos jurídicos é, justamente, a possibilidade de realizar o enquadramento dos casos de 

silêncio dentre essas diferentes categorias de fato jurídico. Esse aproveitamento de conceitos 

já existentes, por sua vez, como bem ressalta PINTO
129, faz com que não seja necessária a 

elaboração de figuras conceituais novas – o que, notoriamente, auxilia na clareza das 

proposições teóricas a serem construídas. 

 Assim, a adoção da teoria do fato jurídico permitiria não só separar o silêncio nas 

categorias volitivo e avolitivo, como previsto por FLUME, mas definir as hipóteses de silêncio 

de maneira ainda mais precisa dentro das diferentes categorias de fato jurídico. 
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A ressalva fica apenas por conta de alguma dificuldade na definição das espécies de 

fato jurídico, pois não há completa uniformidade na doutrina a respeito de quais sejam 

efetivamente essas espécies, ou mesmo, por vezes, de qual seja a melhor forma de denominá-

las. 

De um modo geral, os autores se contentam com uma classificação tradicional dos 

fatos jurídicos (lato sensu), que os divide, primeiramente, em fatos jurídicos stricto sensu, 

de um lado, e de outro, em atos jurídicos lato sensu, os quais, por sua vez, se subdividiriam 

em ilícitos e lícitos, subdividindo-se, ainda, estes últimos em atos jurídicos stricto sensu e 

negócios jurídicos. 

 

Essa visão clássica dos fatos jurídicos, porém, é, a nosso ver, insuficiente à 

explicação e à categorização de todos os fatos ocorrentes no mundo e geradores de 

consequências jurídicas. 

Em razão disso, adotamos a teoria elaborada por PONTES DE MIRANDA, a qual se 

mostra mais completa e bem construída, apresentando a seguinte classificação dos fatos 

jurídicos em sentido amplo130. 

 

                                                           
130 Tratado (tomo II) cit., p. 120. 

  Fato Jurídico (stricto sensu)                Fig. 1 

Fato Jurídico 
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     Negócio Jurídico 

 

 

             fato jurídico stricto sensu             Fig. 2 

  conforme a direito (lícitos)        ato-fato jurídico               

             ato jurídico lato sensu         ato jurídico stricto sensu 

Fato Jurídico                 negócio jurídico 

(lato sensu)  

             fato ilícito stricto sensu 

contrário a direitos (ilícitos)        ato-fato ilícito 

             ato ilícito 
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Importante notar, no comparativo entre as duas classificações, a diferença, na 

doutrina de PONTES DE MIRANDA, de que não apenas os atos jurídicos podem ser ilícitos, 

mas também fatos e atos-fatos.  Mas ainda mais importante é observar a previsão desta 

categoria de fato jurídico denominada de “ato-fato”, que vem preencher significativa lacuna 

existente na teoria clássica do fato jurídico. 

Cumpre-nos, ainda que brevemente, proceder à conceituação das figuras lícitas da 

teoria do fato jurídico, porque, no desenrolar do presente trabalho, procederemos a uma 

tentativa de inserção das hipóteses de silêncio em tais categorias. Em outras palavras, a fim 

de garantir a exatidão técnica devida para esse processo, de rigor, a definição, sucinta, mas 

precisa, dos diversos tipos de fatos jurídicos existentes. 

 Seguindo uma usual ordem crescente de relevância de elemento humano no suporte 

fático da espécie de fato jurídico, começamos pelo fato jurídico stricto sensu, que é espécie 

de fato jurídico independente de um ato humano como “dado essencial”, sendo componente 

essencial de seu suporte fático um fato da natureza. Como exemplo cita-se: o nascimento, a 

morte, o implemento de idade (que leva, por exemplo, à aquisição de capacidade civil), o 

aluvião e a avulsão131. 

 Antes de prosseguir à próxima espécie de fato jurídico, vale lembrar a possibilidade 

de que o fato jurídico em sentido estrito esteja, de alguma forma, relacionado a um ato 

humano. É possível mesmo que resulte de um ato do homem, como por exemplo, na morte 

decorrente de um homicídio. Porém, o evento morte não deixa de ser fato jurídico para se 

tornar ato jurídico, em razão de ter sido decorrente de um ato humano dirigido consciente e 

voluntariamente àquele determinado fim. Isto se dá porque a classificação dos fatos jurídicos 

é baseada em critérios de essencialidade. Ou seja, não é a presença do ato ou da vontade 

humana que afasta determinado fato jurídico da espécie fato jurídico em sentido estrito, mas 

a verificação da essencialidade deste ato ou expressão de vontade132. No caso em tela, para 

fins civis, de cessação de capacidade, por exemplo, o elemento humano por detrás do evento 

morte é irrelevante, é excessivo. Não interessa para o direito civil de que modo se deu a 

morte, mas apenas que a mesma ocorreu e que a consequência jurídica prevista pela norma 

para uma tal situação é o término da capacidade civil. 
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 A figura do ato-fato jurídico, por sua vez, se apresenta como categoria intermediária 

(entre os fatos jurídicos stricto sensu e os atos jurídicos lato sensu) e, justamente por isso, 

revela-se, a nosso ver, essencial à completude da teoria do fato jurídico. 

 Ato-fato jurídico é, então, aquele fato jurídico em cujo suporte fático está um ato 

humano, com ou sem vontade – uma vez esta pode, mas não precisa estar presente, pois não 

é, aqui, essencial. Em outras palavras, o que é relevante, da substância do ato-fato jurídico é 

o ato humano, abstraindo a norma da vontade (se presente) ao incidir sobre ele e fazer surgir 

o ato-fato jurídico133. Percebe-se haver um foco no resultado do ato humano, ou seja, no fato 

resultante, sem que se confira verdadeira importância àquilo que levou à prática daquele ato. 

Por esse motivo, P. S. GAGLIANO e R. PAMPLONA FILHO
134 dizem do ato-fato ser um fato 

jurídico qualificado pela atuação do homem.  

Os exemplos mais comuns de atos-fatos jurídicos são alguns modos originários de 

aquisição de propriedade: aquisição de frutos, especificação, invenção, ocupação e acessão. 

Esses exemplos integram uma das três subespécies de atos-fatos jurídicos previstas pela 

doutrina: a dos chamados atos-fatos jurídicos reais (ou materiais)135, que consistem naqueles 

atos-fatos intimamente relacionados às coisas136. Daí, inclusive, o nome: atos-fatos reais. 

 Os outros dois subtipos de atos-fatos são os atos-fatos jurídicos indenizativos e os 

atos-fatos jurídicos caducificantes137.  

Atos-fatos jurídicos indenizativos se verificam nos casos em que um ato humano 

lícito gera prejuízo a outrem e, consequentemente, um dever de indenizar para o agente. 

Trata-se de um grupo de fatos jurídicos lícitos que em muito se assemelham aos ilícitos em 

razão do surgimento desse dever de indenização, mas que, ao mesmo tempo, deles se 

diferenciam justamente em razão de se encontrarem em conformidade com o Direito138. Um 

exemplo de ato-fato jurídico indenizativo teria lugar em uma hipótese de desforço pessoal 

imediato da posse, na qual o defensor da posse, dentro dos limites legalmente permitidos, 
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isto é, em conformidade com o Direito, realiza ato objetivando a defesa da posse, mas que 

acaba por gerar prejuízo a terceiro, a quem deverá, então, indenizar139. 

 A última subespécie, a dos atos-fatos jurídicos caducificantes, é aquela que tem por 

efeito a extinção de um direito, em razão, normalmente, do decurso do tempo, ao qual se 

soma a inércia do titular e independentemente da análise da vontade por detrás dessa inação 

ou da verificação de culpa do titular do direito140. 

 Na sequência, entramos, finalmente, na classe dos atos jurídicos lato sensu, da qual 

fazem parte os atos jurídicos em sentido estrito, bem como os negócios jurídicos. O ato 

jurídico em sentido amplo pode ser conceituado como aquele fato jurídico que tem por 

suporte fático essencial uma “exteriorização consciente de vontade”, destinada à consecução 

de um resultado lícito e possível141. 

 Faz-se necessário, então, para a configuração de um ato jurídico lato sensu a presença 

não apenas de um ato do homem, mas que essa conduta seja volitiva, isto é, que implique 

uma exteriorização da vontade daquele agente e, claro, que seja juridicamente relevante, ou 

seja, que se configure suporte fático de determinada norma142. 

 Ainda dentro da categoria dos atos jurídicos em sentido amplo, importante a 

diferenciação do ato jurídico em sentido estrito e do negócio jurídico.  

O ato jurídico stricto sensu poderia ser conceituado como o fato jurídico cujo núcleo 

do suporte fático é uma exteriorização unilateral de vontade, e que, sempre que produtor de 

efeitos jurídicos, estes serão, invariavelmente, predeterminados pela norma jurídica, de 

modo que fica afastada a possibilidade de escolha, alteração ou modulação dos efeitos143. 

Deste conceito, importante ressaltar que, nesta espécie de ato jurídico, a vontade 

exteriorizada simplesmente concretiza o suporte fático, sendo os efeitos daí decorrentes 
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“invariáveis e inexcluíveis” pela vontade das partes envolvidas, razão pela qual são ditos 

“necessários”144. 

O oposto, por sua vez, se dá nos negócios jurídicos, fato jurídico em que a vontade 

exteriorizada, além de compor o núcleo do suporte fático do fato jurídico, tem o condão – 

respeitados certos limites – de regular os efeitos advindos daquele negócio jurídico145. 

 Assim, negócio jurídico pode ser conceituado como o fato jurídico que tem por 

elemento nuclear do suporte fático – tal qual o ato jurídico em sentido estrito – uma 

exteriorização de vontade. Com a diferença, contudo, de que o Direito confere aos sujeitos 

envolvidos no negócio jurídico um poder de escolha de, por meio da vontade exteriorizada 

e dentro de certos limites predeterminados, definir o “conteúdo eficacial das relações 

jurídicas”, notadamente no que concerne ao surgimento, permanência e intensidade desses 

efeitos no mundo jurídico146. 

 Finalizada essa importante etapa de conceituação das espécies de fatos jurídicos, 

podemos agora retomar a análise específica do silêncio a partir da base conceitual 

apresentada.  

A esse respeito, interessante notar que o próprio PONTES DE MIRANDA
147 se 

manifestou a respeito dessa dicotomia relativa ao silêncio. Nesse sentido, o autor, ao mesmo 

tempo em que afirmava a possibilidade de ser o silêncio exteriorização de vontade, chamava 

atenção para a importância de se ressalvar que este não se confundia com um outro tipo de 

silêncio – que aqui chamamos de avolitivo – o qual, na visão do autor, não implicaria 

verdadeira exteriorização de vontade, estabelecendo, no máximo, uma presunção de 

vontade. 

Ao tratar do silêncio volitivo, há que se pensar no silêncio concludente, afirma 

expressamente o autor148. Esse silêncio concludente estudaremos agora, no próximo 

subitem; e, logo na sequência, procederemos à análise de uma outra categoria de silêncio, o 

silêncio como ausência de vontade. 

                                                           
144 MELLO, Teoria cit., p. 156. 
145 MELLO, Teoria cit., p. 156. 
146 MELLO, Teoria cit., p. 184. 
147 Tratado (tomo II) cit., p. 448. 
148 PONTES DE MIRANDA, Tratado (tomo II) cit., p. 448. 
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5.1 Silêncio exteriorização de vontade 

 Estudaremos, nesse momento, o silêncio como exteriorização de vontade e, portanto, 

como “elemento completante do suporte fático de um ato jurídico”149 (lato sensu).  

Importantíssimo, em primeiro lugar, atentar-se para a seguinte questão. Dizer que a 

vontade – ainda que exteriorizada – é o ato jurídico em sentido amplo ou mesmo o negócio 

jurídico (como é costume ver na doutrina, que o conceitua numa relação de identidade com 

a exteriorização de vontade) é equivocado. A exteriorização de vontade, como acabamos de 

explicitar, deve ser tida como “elemento completante” do suporte fático de um ato jurídico. 

É “elemento completante”, vale dizer, não no sentido de acessório, porque efetivamente 

essencial à concreção do suporte fático, mas por compô-lo ao lado de outros elementos. A 

conduta humana volitiva, para que se transforme em negócio jurídico ou em ato jurídico em 

sentido estrito, necessita da incidência da norma jurídica sobre a vontade exteriorizada, mas 

também sobre os demais elementos por ela previstos como necessários à concretização do 

fato jurídico150. 

Desse modo, importante ter sempre em mente que, em determinadas hipóteses, o 

silêncio poderá ser exteriorização de vontade e, portanto, elemento fático integrante de ato 

jurídico lato sensu. Mas não se pode dizer, de nenhuma maneira, que o silêncio é, em si, ato 

ou negócio jurídico. 

Crucial termos bastante claro quais são esses elementos essenciais dos atos jurídicos 

em sentido amplo, de modo a poder visualizar com maior facilidade de que maneira o 

silêncio ali se enquadra. 

Segundo a doutrina de MELLO
151, três seriam os elementos essenciais a essa 

caracterização: a) ato humano de vontade; b) consciência; e c) objetivo de obtenção de um 

resultado lícito e possível. 

Essa doutrina, genericamente proposta para os atos jurídicos lato sensu, devemos 

harmonizar com a teoria do negócio jurídico de PONTES DE MIRANDA a respeito dos 

                                                           
149 MELLO, Teoria cit., p. 148. 
150 MELLO, Teoria cit., p. 171. 
151 Teoria cit., p. 147. 
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elementos de existência, requisitos de validade e fatores de eficácia152, pois acreditamos ser 

possível estender a aplicação da teoria do negócio jurídico aos atos jurídicos em sentido 

estrito. O objetivo com isso é o de harmonizar o tratamento dado à matéria ao silêncio 

volitivo (relacionado ao ato jurídico em sentido estrito ou ao negócio jurídico). 

A respeito da análise dos fatos jurídicos nos planos de existência, validade e eficácia, 

A. J. de AZEVEDO
153 afirma, categoricamente, que qualquer categoria de fato jurídico deve 

ter seu exame realizado tanto no plano da existência quanto no plano da eficácia. 

Se, contudo, de um lado, AZEVEDO afirma a necessidade (ou, no mínimo, a 

possibilidade) de análise de qualquer fato jurídico a partir dos planos da existência e da 

eficácia – com o que estamos de acordo –, de outro, o autor154 defende que o plano da 

validade é peculiar ao estudo dos negócios jurídicos. Entende AZEVEDO
155 que somente ao 

negócio jurídico, uma vez que a sua produção de efeitos depende do que foi exteriorizado 

como querido pelo sujeito, o direito exigiria à exteriorização de vontade uma série de 

requisitos, que poderíamos resumir, como uma exteriorização válida. 

Não nos parece, contudo, ser esse o melhor entendimento a ser adotado. De fato, não 

parece haver por que cogitar da análise de fatos jurídicos em sentido estrito, ou mesmo de 

atos-fatos jurídicos, no plano da validade. O mesmo, porém, cremos, não pode ser dito do 

ato jurídico em sentido estrito. 

Como já tivemos a oportunidade de conceituar, o ato jurídico é, assim como o 

negócio jurídico, fato jurídico cujo núcleo do suporte fático é uma exteriorização unilateral 

de vontade. A diferença existente entre essas duas espécies de fato jurídico fica na esfera da 

produção de efeitos, uma vez que os efeitos advindos dos atos jurídico em sentido estrito 

serão predeterminados pela norma jurídica, enquanto nos negócios jurídicos os seus efeitos 

podem ser, dentro de certos limites, moldados pelas partes. No mais, são figuras bastante 

                                                           
152 Vale destacar que os termos: elementos de existência, requisitos de validade e fatores de eficácia, 

emprestamos de Antônio Junqueira DE AZEVEDO (Negócio Jurídico: Existência, Validade e Eficácia) –  ainda 

que não adotemos integralmente a sua teoria –, porque a terminologia em questão se afigura, a nosso ver, 

bastante didática e pertinente. Em geral, tem lugar uma utilização indiscriminada, por parte da doutrina, de 

expressões como “elementos”, “requisitos”, “pressupostos”, “fatores” etc. Assim, acreditamos que a opção 

pela utilização fixa e pré-determinada de um termo específico para cada um dos planos do negócio jurídico, tal 

qual proposta pelo autor, traz clareza e tecnicidade à abordagem da matéria. 
153 Negócio jurídico: existência, validade e eficácia, 4ª ed., São Paulo, Saraiva, 2002, p. 23. 
154 Negócio jurídico cit., p. 24. 
155 Negócio jurídico cit., p. 24. 
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próximas, subespécie da espécie ato jurídico lato sensu, que tem como núcleo de seu suporte 

fático uma exteriorização consciente de vontade humana. Por esse motivo, não vemos razão 

para à não aplicação do exame da validade aos atos jurídicos em sentido estrito.  

Por fim, vale lembrar da existência de previsão legislativa em semelhante sentido. 

De acordo com a disciplina do artigo 185156 do Código Civil Brasileiro, devem ser aplicadas 

aos atos jurídicos em sentido estrito, naquilo que couber, as disposições legais referentes aos 

negócios jurídicos. 

Uma vez defendida essa questão, procedamos à pretendida e, cremos, não difícil 

harmonização teórica. 

De acordo com MELLO
157, então, três seriam os elementos essenciais à caracterização 

da figura do ato jurídico lato sensu: a) ato humano volitivo; b) consciência; e c) objetivo de 

obtenção de um “resultado protegido ou, pelo menos, não proibido (= permitido) pelo Direito 

e possível”. 

Ao mesmo tempo, a teoria do negócio jurídico que aqui adotamos prevê quatro 

elementos de existência e quatro requisitos de validade aos negócios jurídicos. Os elementos 

de existência seriam: a) exteriorização de vontade; b) agente (emissor da vontade); c) objeto; 

d) forma. Os requisitos de validade, por sua vez, podemos dizer, são a adjetivação desses 

elementos de existência; vejamos: a) exteriorização de vontade livre e de boa-fé; b) agente 

(emissor da vontade) capaz e legitimado; c) objeto lícito, possível e determinado ou 

determinável; d) forma prescrita ou não defesa em lei158. 

Comparando uma e outra doutrina, não se afigura difícil perceber que a de MELLO 

encontra-se abrangida pela teoria do negócio jurídico. Em primeiro lugar, podemos afirmar, 

por exemplo, que o “resultado permitido pelo Direito e possível” de que trata MELLO, nada 

mais é senão o objeto lícito, possível e determinado ou determinável, de que mais 

comumente se fala hoje, e que encontra, inclusive, previsão legal159. 

                                                           
156 “Art. 185. Aos atos jurídicos lícitos, que não sejam negócios jurídicos, aplicam-se, no que couber, as 

disposições do Título anterior” [referente aos negócios jurídicos]. 
157 Teoria cit., p. 147. 
158 GAGLIANO, e PAMPLONA FILHO, Novo Curso cit., pp. 322 e 332. 
159 “Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: (...) II – objeto lícito, possível, determinado ou 

determinável”. 
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Por sua vez, a referência de MELLO a um “ato humano volitivo”, notoriamente, liga-

se ao elemento de existência da vontade e ao consequente requisito de validade da vontade 

livremente manifestada. Parece-nos, contudo, para além dessa óbvia identificação entre os 

elementos de vontade de cada uma dessas teorias, ser possível vislumbrar na referência ao 

“ato humano volitivo” o elemento da forma da teoria do negócio jurídico. Isto porque, nesta, 

a forma é o meio pelo qual a vontade se exterioriza e, na expressão “ato humano volitivo”, 

para além da questão da vontade, está presente a conduta humana que permite a compreensão 

da vontade do sujeito, porque veículo de exteriorização da mesma. Parece-nos, em suma, 

que este único elemento previsto por MELLO vem congregar tanto a vontade quanto a sua 

exteriorização, isto é, quanto a sua forma, dois dos elementos essenciais e dos requisitos de 

validade da teoria do negócio jurídico. 

 Por fim, mas não menos importante, há que se falar desse elemento, nomeado por 

MELLO, de “consciência”. Afigura-se, a nosso ver, que o elemento da consciência – de 

extrema importância na realização de atos jurídicos stricto sensu e de negócio jurídicos, 

inclusive no que diz respeito às hipóteses de silêncio – está também previsto na teoria do 

negócio jurídico que aqui adotamos. A consciência do sujeito, pertinente à análise da 

validade do ato jurídico lato sensu, se mostraria presente na teoria do negócio jurídico tanto 

no requisito de validade referente à vontade livremente manifestada quanto em relação à 

capacidade do agente. Afirmamos isto, pois acreditamos que a capacidade do agente vem 

impor um primeiro obstáculo à falta de consciência do significado da prática de determinado 

ato jurídico, da exteriorização de determinada vontade. Ela, isoladamente, contudo, não é 

suficiente. Há várias hipóteses em que, a despeito da capacidade do agente, está ausente o 

elemento da consciência. Desse modo, a consciência terminaria por ser comprovada por 

meio da análise da liberdade de exteriorização da vontade do sujeito. Isto é, a partir de uma 

análise negativa, muito comumente empregada, após a qual se pudesse afirmar a ausência 

de qualquer vício da vontade. 

 

5.1.1 – Silêncio como elemento de existência e requisito de validade 

 O silêncio, na condição de exteriorização de vontade, está, claro, relacionado ao 

elemento de existência e ao requisito de validade da vontade livremente manifestada, mas, 
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também, especialmente ligado ao elemento de existência e requisito de validade da forma 

prevista ou não proibida pela lei. 

 No que diz respeito à questão da forma, vale lembrar que, para além das formas mais 

tradicionalmente elencadas de exteriorização da vontade, como a verbal (oral ou escrita), a 

gestual e a comportamental, também o silêncio é um meio ou um veículo de exteriorização 

volitiva, ou seja, é a forma sob a qual ela se apresenta. 

 Desse modo, enquanto forma do ato jurídico, a primeira restrição que recebe, e que 

se refere ao plano da validade do ato, é a da adjetivação “prescrita ou não defesa em lei”. 

Isto é, o silêncio como exteriorização de vontade só será possível quando a lei (lato sensu) 

não previr que a vontade deva ser exteriorizada de uma maneira específica, como por 

exemplo por documento público ou particular. 

 Passando já à análise do tema da vontade, cumpre salientar, primeiro de tudo, que a 

doutrina que versa sobre o silêncio não o analisa de forma contextualizada. Em outras 

palavras, não o analisa com base nos conceitos relativos à teoria do fato jurídico, em geral, 

e do negócio jurídico, em específico, mas de maneira um tanto quanto isolada e autônoma. 

Por esse motivo, é que muito se fala, especificamente, em “scientia”, sem que se dê conta 

de que esta está implícita na vontade livremente exteriorizada.  

 Ausente a “scientia” (ou consciência), seria impossível sequer cogitar de uma 

manifestação ou declaração volitiva. Ora, se não tenho consciência de que um determinado 

gesto ou comportamento que realizo, ou se não estou ciente de que o meu silêncio pode ser 

interpretado pela outra parte como uma exteriorização de vontade, implicando determinado 

significado e efeitos jurídicos, impossível falar de exteriorização de vontade. A 

exteriorização de vontade, em qualquer hipótese, implica intenção ou, simplesmente, 

consciência. O que não significa dizer, como veremos mais adiante, que o silêncio que não 

traduz consciência não possa gerar efeitos jurídicos, mas apenas que não o fará em razão de 

se configurar exteriorização de vontade, senão por outras razões jurídicas. 

 É fácil perceber a importância desta discussão da consciência na exteriorização de 

vontade na temática do silêncio. Claro, a consciência nas manifestações e declarações de 

vontade é algo sempre imprescindível. Entretanto, quando estamos diante de condutas ativas, 

como palavras, comportamentos ou gestos, parece-nos ser mais fácil depreender esta 
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intenção e consciência na vontade dali extraída. Ao contrário, diante de uma hipótese de 

silêncio de determinado sujeito, por ser o silêncio conduta passiva, que nada mais é do que 

um nada, um nada fazer, entendemos ser de mais difícil determinação a presença da scientia, 

de modo que se possa afirmar aquela inação como exteriorização de vontade. Por isso, 

necessitamos nos debruçar um pouco mais sobre esse tópico. 

 Em primeiro lugar, de maneira bastante simples, importante expressar que se afirma 

a possibilidade de consideração do silêncio como exteriorização de vontade apenas diante 

de um contexto de plena consciência, por parte do sujeito, do significado jurídico do seu 

silêncio160 – o qual, na maior parte das vezes, será de aceitação, mas podendo ser, 

eventualmente, de recusa. 

 Vale lembrar que este elemento de “scientia” foi primeiramente trazido à discussão 

no capítulo dois, quando falávamos do tratamento da matéria pelos estudiosos do direito 

romano. Assim, não é por acaso que BONFANTE
161, renomado romanista, fala em “silêncio 

consciente” para definir o silêncio que poderá ser considerado como exteriorização de 

vontade em oposição a um silêncio inconsciente, o qual, a seu ver, deveria receber um 

tratamento diferenciado por parte do ordenamento jurídico. 

 A razão pela qual se entende o silêncio consciente como exteriorização de vontade 

está no fato de poder ser ele compreendido como ato positivo162. Presente o elemento de 

consciência, o silêncio, ao invés de vir a ser considerado omissão de exteriorização do sujeito 

inerte, poderia ser considerado, verdadeiramente, processo volitivo, isto é, uma tomada de 

decisão no sentido de permanecer calado. Por isso, seria possível falar em uma consciente 

exteriorização de consentimento por meio do silêncio163. 

 FLUME
164, em meio ao desenvolvimento desse raciocínio, defende o silêncio, em tais 

casos, como ato de exteriorização de vontade idêntico àqueles praticados por meio de 

palavras ou gestos (e.g.: inclinação de cabeça). A esse respeito, porém, nos furtamos, neste 

momento, a maiores comentários, porque afigura-se, a nosso ver, mais pertinente dedicarmos 

                                                           
160 FLUME, Rechtsgeschäft cit., p.95. 
161 Instituzioni di diritto romano cit., p. 76. 
162 Veja-se mais a esse respeito no item 3.4.3 (Classificação do silêncio). 
163 FLUME, Rechtsgeschäft cit., p.96. 
164 Rechtsgeschäft cit., p.96. 
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algumas breves linhas acerca de uma possível classificação do silêncio em subitem próprio 

à temática (subitem n.º 3.4.3 deste capítulo). 

 Em caráter ilustrativo e como fechamento desta questão da consciência do valor do 

silêncio, interessante apresentar caso trazido por FLUME
165. O autor relata situação em que 

um comerciante prometera comissão, a ser paga com letras de câmbio, a um corretor que lhe 

conseguira determinado contrato. Em seguida, contudo, o comerciante teria alertado ao 

corretor, que, em razão do alto risco da operação comercial, só poderia vir a pagar a comissão 

prometida depois que o cliente pagasse as letras de câmbio. Diante desta comunicação, a 

reação do corretor não teria sido outra senão o silêncio. 

 No caso em tela, o autor afirma que a decisão da corte alemã da época 

(Reichsgericht166), a seu ver, merecedora de elogios, definiu que o silêncio do corretor 

implicava anuência. Entende o autor, tal qual julgou o tribunal, tratar-se de uma hipótese em 

que toda e qualquer pessoa tem (ou deveria ter) consciência de que o silêncio será 

compreendido pela outra parte como concordância. Assim, é de se admitir que também o 

corretor o sabia, de modo que, nada tendo declarado e consciente do significado de sua 

inércia, acabou por concordar com a declaração emitida pelo comerciante, no sentindo de 

lhe pagar apenas depois de ter ele próprio sido pago pelas letras de câmbio. 

 Importantíssimo notar o posicionamento doutrinário alemão a respeito da 

consciência do valor volitivo do silêncio, ao menos neste caso concreto. Não se procedeu 

em nenhum momento efetivamente à perquirição da consciência de uma maneira, digamos, 

mais subjetiva. Isto é, não se buscou fazer prova de que o sujeito inerte tinha consciência do 

significado do silêncio, por meio, por exemplo, de alguma outra conduta ou declaração, até 

porque tal prova seria de extrema dificuldade, senão impossível. Em verdade, o que parece 

ter havido foi a presunção de existência do elemento de consciência, a partir da ideia de que, 

em tal caso, é notório o significado do silêncio, em razão de haver, talvez, um costume nesse 

sentido (ou ainda, algum outro elemento qualificador do silêncio). 

 A menção, aqui, à utilização do costume (ou, de novo, algum outro elemento 

qualificador) como fundamento, em última instância, do valor volitivo do silêncio, leva-nos, 

                                                           
165 Rechtsgeschäft cit., p.95. 
166 Reichsgericht era o Tribunal da “”época do III Reich na Alemanha. 
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neste momento – e já não era sem tempo –, a adentramos em uma parte crucial do trabalho, 

qual seja, a da análise das circunstâncias qualificadoras do silêncio. 

 

5.1.2 – Silêncio circunstanciado 

 Como dissemos anteriormente, PONTES DE MIRANDA
167, bem como inúmeros outros 

doutrinadores, ao tratar da possibilidade do silêncio como exteriorização de vontade, se 

utiliza do termo silêncio concludente para designar aquele silêncio volitivo. 

 O silêncio concludente, também chamado de silêncio circunstanciado (ou 

qualificado), linhas gerais, seria aquele que se apresenta acompanhado de circunstância(s) 

que o qualifique(m) como tal, as chamadas circunstâncias qualificadoras do silêncio. 

 É praticamente consenso para a doutrina o fato de que o silêncio, por si só, ou seja, 

isoladamente, não traria qualquer valor ou consequente efeito jurídico. É justamente a partir 

dessa ressalva que, quase sempre, se começa a discorrer acerca do silêncio. 

 Afirma-se, nesse sentido, que o silêncio, a priori, não significaria nada: nem 

consentimento nem recusa168. Ele se configuraria, simplesmente, como a ausência de 

resposta de um determinado sujeito frente à declaração a ele direcionada por um outro 

sujeito169. 

 A razão para isso é a de o silêncio pode ser resultado das mais diversas motivações 

(ou ausência de motivações) de um sujeito, de modo que nada mais é senão um fato 

completamente equívoco. Daí a argumentação de que o silêncio, desacompanhado de 

circunstâncias que o qualifiquem, não seria “juridicamente eloquente”170. 

Em resposta a essas afirmações surge a doutrina do silêncio circunstanciado. 

Em primeiro lugar, é preciso que se diga – ainda que em tom de desabafo – quão 

preocupante é a forma como essa questão, por vezes, é trabalhada, sem o devido 

                                                           
167 Tratado (tomo II) cit., p. 448. 
168 FLUME, Rechtsgeschäft cit., p.95. 
169 PINTO, Declaração tácita cit., p. 638. 
170 PINTO, Declaração tácita cit., p. 637. 
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aprofundamento, de forma que o conceito de silêncio circunstanciado fica fragilizado, 

tornando-se, antes, elemento de dúvida do que fundamento de base a dar sustentação à tese 

a ser desenvolvida.  

Mesmo quando não é este o caso e se tem a lucidez e o zelo de não apenas lançar 

mão do conceito sem destrinchá-lo, mas se busca o seu desenvolvimento, ocorre, como de 

costume, uma ausência de uniformidade no trato do tema. Isso tem lugar, em parte, pois, 

além de essencial à construção e compreensão da teoria que ora apresentamos, o conceito 

por detrás dessa expressão é, por vezes, também utilizado na explicação da ideia do silêncio 

enquanto violação de um dever de resposta (capítulo 3). 

Assim, há defensores do silêncio como violação de um dever de falar que recorrem 

ao silêncio circunstanciado, a fim de afirmar ser a presença dessas circunstâncias ou 

elementos qualificadores a razão do surgimento de uma obrigação de responder e do 

consequente dever de não ficar calado, sob pena de surgir para si obrigações jurídicas e/ou 

deveres de indenização.  

Outrossim, por vezes adota-se posicionamento um tanto quanto neutro – ou, no 

linguajar não técnico, “em cima do muro” –, referindo-se ao silêncio circunstanciado como 

um silêncio que, em razão da verificação de determinadas circunstâncias, poderia ser 

interpretado de maneira análoga a uma exteriorização de vontade. Desse modo, se 

produziriam consequências idênticas às produzidas por exteriorização de vontade171, sem 

que, contudo, se pudesse afirmar ter havido, de fato, uma. 

A respeito desse posicionamento, a impressão que fica é a de que foge ao conflito. 

Foge de maiores riscos ao afirmar a possibilidade de que o silêncio produza os mesmos 

efeitos de uma exteriorização de vontade, sem, contudo, afirmá-lo como tal ou como 

qualquer outra figura jurídica, isto é, sem efetivamente defini-lo. 

Apesar de muitos autores, de diversas correntes, lançarem mão do conceito de 

silêncio circunstanciado, ficaremos ao lado de PINTO
172 na defesa de que essas ditas 

circunstâncias qualificadoras não devem ser consideradas como impositoras de um dever de 

resposta ou mesmo como mero critério de interpretação do silêncio. Na realidade, elas devem 

                                                           
171 P. J. da COSTA, O silêncio nos negócios jurídicos, in Revista dos Tribunais, São Paulo, a.50, v. 315, jan. 

1962, p. 497. 
172 Declaração tácita cit., p. 649. 
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ser tidas como circunstâncias nas quais pode-se cogitar de uma exteriorização de vontade 

advinda do silêncio. Isto é, trata-se, a nosso ver, da descrição de um cenário atributivo de 

valor volitivo173 ao silêncio, a partir da possibilidade, trazida pelos elementos componentes 

desse pano de fundo do silêncio, da comprovação da presença do elemento de scientia. 

Assim sendo, imperioso apresentar essas circunstâncias qualificadoras. Antes disso, 

porém, cremos ser relevante analisar o teor da disposição legal que aborda essa questão.  

O artigo 111 do Código Civil brasileiro prevê que “o silêncio importa anuência, 

quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de 

vontade expressa”. 

Em primeiro lugar, imprescindível fazer uma crítica à parte inicial da previsão legal 

– que diz “o silêncio importa anuência” –, pois a consideração do silêncio como 

exteriorização de vontade não se limita à possibilidade de tomá-lo como anuência. Assim, 

parece-nos que, de saída, o diploma legal brasileiro se equivoca na extensão de sua previsão, 

ao se limitar a falar em anuência, sem considerar a possibilidade de exteriorização de uma 

vontade de recusa via silêncio. 

Na parte final desse dispositivo, o Código Civil vem deixar expresso que a produção 

de efeitos jurídicos pelo silêncio, como exteriorização de vontade, depende da inexigência 

de “declaração de vontade expressa”, que nada mais é senão a questão, aqui já trabalhada, 

do requisito de validade da forma prescrita ou não defesa em lei. 

Restaria, então, analisar o meio, o coração desse artigo 111, que é, justamente, a parte 

que nos interessa nesse momento de estudo das circunstâncias qualificadoras do silêncio, 

pois fala que são as circunstâncias e os usos que autorizam que se tome o silêncio como 

anuência ou, generalizando, para adequar melhor ao nosso posicionamento, como 

exteriorização de vontade. 

A doutrina174 que pensa e problematiza o silêncio reconhece, ao lado da convenção 

particular e da previsão legal,   os “usos” a que se refere o artigo 111 – bem como os costumes 

                                                           
173 PINTO, Declaração tácita cit., p. 642. 
174 PINTO, Declaração tácita cit., p. 651; Também E. ANDRADE, O silêncio no ato e no negócio jurídico, in 

Revista Brasileira de Estudos Políticos, n.98, Belo Horizonte, jul./dez. 2008, p. 116. 
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– como elementos qualificadores do silêncio. Por outro lado, acerca das “circunstâncias” a 

que faz referência o texto legal, não há menção da doutrina. 

Assim sendo, optamos por começar a análise pontual de cada um dos elementos 

qualificadores do silêncio por esse negligenciado elemento que são as circunstâncias, dando, 

na sequência, continuidade ao trato da matéria com o estudo dos demais elementos, que 

encontram ressonância na doutrina. 

 

A) Circunstâncias 

De início, devemos esclarecer o significado do termo, que não nos parece de todo 

óbvio. Para responder esse questionamento de base, imprescindível fazermos uma pesquisa 

de base e, antes de adentrar efetivamente nas discussões jurídicas, ver o significado do 

vocábulo na língua portuguesa. 

De acordo com o dicionário Houaiss175, “circunstância”, entre outras coisas, pode ser 

conceituada como “condição de tempo, lugar ou modo que cerca ou acompanha um fato”, 

também como “fato acessório (...) que se prende a um acontecimento ou a uma situação; 

particularidade”, ou ainda “conjunto de fatores materiais ou não que acompanham ou 

circundam alguém ou alguma coisa; contexto”. 

As definições são múltiplas, mas, grosso modo, giram todas no mesmo sentido, isto 

é, de elementos que singularizam uma dada situação de fato. Assim sendo, em termos mais 

jurídicos poderíamos dizer que essas “circunstâncias” – previstas pelo artigo 111 do Código 

Civil como capazes de autorizar a consideração do silêncio como exteriorização de vontade 

– são elementos fáticos que qualificam determinadas situações de silêncio. E, a partir dessa 

qualificação, é que se chegaria à possibilidade da afirmação da presença do elemento volitivo 

na hipótese de silêncio analisada. 

Em que pese o esforço, é inegável que essa figura jurídica se mostra ainda bastante 

genérica. Porém, como tivemos oportunidade de discorrer no capítulo precedente acerca da 

boa-fé objetiva, a utilização de cláusulas gerais e conceitos indeterminados na construção de 

                                                           
175 A. HOUAISS; e M. S. VILLAR, Dicionário Houaiss da língua portuguesa, 1ª ed., Rio de Janeiro, Objetiva, 

2009. 
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um sistema jurídico são essenciais à sua abertura e flexibilidade, características essas 

imprescindíveis à própria manutenção salutar do ordenamento jurídico. Assim, parece-nos 

que o Código Civil optou pela utilização dessa expressão “circunstâncias” de maneira 

consciente, no intuito de oferecer margem de atuação aos operadores do direito no trato da 

matéria do silêncio. 

Desse modo, com uma tal previsão legal genérica, afasta-se a possibilidade de deixar 

sem abrigo hipóteses de silêncio volitivo, que não se encaixariam na qualificação pela lei, 

pelos usos e costumes ou pela convenção das partes. Restará, a nosso ver, à doutrina e à 

jurisprudência proceder ao devido controle da utilização desse elemento qualificador do 

silêncio, a fim de que não tenha lugar de maneira indevida e exagerada, oferecendo riscos à 

segurança jurídica. 

 

B) Convenção particular 

 Analisado elemento “circunstâncias”, a funcionar quase como uma regra da teoria do 

silêncio qualificado, passamos agora ao trato dos demais elementos qualificadores do 

silêncio – que recebem maior e mais específica atenção por parte da doutrina. 

 Falam os autores, então, em primeiro lugar na prévia determinação pelas partes 

integrantes de uma dada relação jurídica do valor jurídico do silêncio, o qual pode implicar 

tanto recusa quanto aceitação. 

 O acordo a ser entabulado entre os particulares vem, não para criar um dever de falar, 

mas para determinar o valor a ser conferido ao silêncio no caso concreto, na relação jurídica 

que se travará entre eles176. 

 Essa possibilidade de atribuição privada de valor ao silêncio é pouco problemática, 

sendo comumente aceita sem grandes questionamentos, uma vez que é decorrente de 

princípios gerais do direito tradicionalmente respeitados, como o da autonomia privada177. 

                                                           
176 PINTO, Declaração tácita cit., p. 656. 
177 PINTO, Declaração tácita cit., p. 656. 
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 Uma crítica que se faz, contudo, a respeito deste elemento qualificador do silêncio, 

refere-se ao fato de que o exercício dessa autonomia da vontade significaria o afastamento 

do verdadeiro caráter de silêncio do caso em questão. Em outras palavras, o que se afirma é 

que, apesar do silêncio presente, em razão do prévio acordo de seu significado, a inação de 

qualquer uma das partes não importaria silêncio propriamente dito, mas verdadeira 

exteriorização de vontade, uma vez que se configuraria como conduta diretamente 

direcionada à expressão de uma vontade, qual seja, aquela já negocialmente prevista178. 

 A crítica é compreensível, ainda que dela não partilhemos. É fácil visualizar que, no 

mais das vezes, aquilo que verdadeiramente intriga os juristas, não é a inércia característica 

ao silêncio, mas a dificuldade ou impossibilidade de se inferir dele uma exteriorização de 

vontade. Desse modo, a verificação de uma conduta silenciosa que traduz uma vontade tão 

facilmente quanto um dizer que sim ou que não, pode parecer, de fato, não se encaixar na 

mesma temática. 

 Isto, contudo, não parece ser motivo suficiente para excluir tais situações e hipóteses 

de uma teoria geral que se pretende elaborar. Ora, quanto mais abrangente uma teoria, tanto 

maior a diversidade de casos por ela englobados. Desse modo, o motivo há pouco 

apresentado não se mostra, cremos, apto a nos convencer a deixar de considerar como 

verdadeiro caso de silêncio este que ora analisamos: silêncio após prévia convenção entre as 

partes. 

 Ainda a esse respeito, vale dizer que é importantíssimo não confundir as diferentes 

formas de exteriorização de vontade e o que pode e deve ser, realmente, considerado como 

silêncio. Não raro, hipóteses de exteriorização de vontade por comportamento ativo são 

apresentadas como se fossem casos de silêncio (sem que o sejam), apenas em virtude do fato 

de ter se verificado o não proferimento de palavras no caso concreto179. 

 Igualmente, cumpre saber que não se confundem as diferentes modalidades de 

exteriorização de vontade (por palavras, por gestos, por comportamentos, pelo silêncio e 

tantas outras quantas permitir a imaginação humana) com a classificação das mesmas 

(exteriorização expressa ou tácita; direta ou indireta), pois, via de regra, qualquer modalidade 

                                                           
178 ANDRADE, O silêncio cit., p. 107. 
179 A esse respeito vide item 1.2, onde pudemos explorar o conceito de silêncio, a extrapolar a mera questão 

verbal ou não verbal, configurando-se como verdadeira inércia. 
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de exteriorização de vontade pode se classificar nesta ou naquela categoria, a depender do 

caso concreto. 

 É justamente esse tipo de confusão que tem lugar na crítica acima veiculada, que 

questiona a caracterização de uma determinada situação como hipótese de silêncio por se 

enquadrar na categoria de exteriorização expressa de vontade. Está claro, a nosso ver, que 

as pretendidas causa e efeito, na crítica em questão, não se relacionam, podendo o silêncio 

ser tanto manifestação quanto declaração de vontade. 

 A esse respeito retornaremos no item 5.3, momento em que dedicaremos algumas 

breves linhas ao assunto da classificação do silêncio, de acordo com essas categorias de 

exteriorização de vontade. 

Ainda, porém, acerca do tema das exteriorizações tácitas ou expressas, existe 

divergência doutrinária acerca da possibilidade da própria convenção prévia a respeito do 

valor jurídico do silêncio pelas partes se dar tanto de forma expressa quanto de forma tácita. 

 De um lado, FLUME
180 defende que a fixação do silêncio como exteriorização de 

vontade, neste ou naquele sentido (aceitação ou recusa), se dê sempre de forma expressa. 

Diametralmente oposto é o posicionamento de PINTO
181, para quem a convenção pode ser 

expressa ou tácita. O próprio autor, porém, reconhece a dificuldade de se diferenciar este 

elemento qualificador – a convenção prévia tácita das partes – daquele referente aos usos e 

costumes. 

 Parece-nos que, se, de um lado, não deve ser afastada de pronto a possibilidade de 

convenção tácita, por outro lado, tal situação traria apenas maiores complicações à análise 

da exteriorização de vontade decorrente do silêncio. Afinal, diante desse cenário surgiria a 

necessidade de se perquirir, a partir do comportamento das partes, qual o significado 

convencionado para um outro comportamento, nomeadamente, o silêncio. 

 Ademais, como citado, haveria ainda a questão da confusão das figuras 

qualificadoras da convenção prévia tácita e dos usos e costumes, de relevo eminentemente 

teórico, mas que não deixa de suscitar interesse. Por isso, voltaremos a essa questão ao final 

                                                           
180 Rechtsgeschäft cit., p.94. 
181 Declaração tácita cit., p. 657. 
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do próximo item, quando já tiver estudado os usos e costumes como elementos 

qualificadores do silêncio. Vamos a eles. 

 

C) Usos e costumes 

 Antes de dar, efetivamente, início ao tratamento do tema dos usos e costumes como 

circunstância qualificadora do silêncio, interessante mencionar a observação de FRADERA
182 

acerca da diminuta relevância desse elemento qualificador do silêncio no ordenamento 

jurídico brasileiro, em razão de nossa tradição eminentemente positivista.  

Com efeito, a aceitação por parte dos autores estrangeiros e, em especial dos 

nacionais, da lei como elemento qualificador do silêncio é frequente – como veremos a 

seguir, ao tratar das hipóteses de previsões legais como terceira e última fonte de qualificação 

declarativa do silêncio. Quanto aos costumes, porém, é bastante menor essa aceitação. 

FRADERA
183 ressalva a existência de uma razoavelmente maior permeabilidade aos mesmos 

em âmbito de Direito comercial. A esse respeito, porém, é relevante dizer que, ainda que tal 

constatação se mostre verdadeira, parece-nos pouco pertinente, ou mesmo lógico, pretender 

um tratamento diferente e apartado da matéria para cada um desses ramos do direito no que 

tange à temática do silêncio gerador de efeitos jurídicos. Não à toa, inclusive, dá-se ao 

presente trabalho o subtítulo de “uma análise de Direito privado”, pois a pretensão é de que 

o estudo seja genérico o suficiente, a fim de que suas conclusões abarquem tanto situações 

pertinentes ao Direito civil quanto ao Direito comercial. 

Neste mesmo sentido, SERPA LOPES
184 afirma a insustentabilidade de uma 

diferenciação do problema em direito civil e em direito comercial, podendo ter lugar, 

unicamente, uma diferença quanto ao número de oportunidades de verificação do silêncio 

circunstanciado em razão dos costumes – maior nas situações comerciais por causa do “curso 

contínuo dos negócios”, ou seja, em razão da própria dimensão maior de negócios neste 

ramo. 

                                                           
182 O valor cit., p. 579. 
183 O valor cit., p. 579. 
184 O silêncio cit., p. 103. 
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 Dito isso, adentremos, efetivamente, a discussão dos usos e costumes. 

É impossível começar de outra forma senão pela diferenciação entre os termos. S. de 

S. VENOSA
185 diferencia os termos “uso” e “costume”, considerando este como a prática 

reiterada daquele e exigindo um caráter geral, ou seja, a sua prática e observância por toda 

uma coletividade. Assim, se estaria admitindo “uso” como uma conduta, a qual, futuramente, 

após sucessivas reiterações, poderá se consolidar como um costume186. 

Em outras palavras, “usos” e “costumes” não se confundiriam, pois, quando nos 

referimos a este, nítido caráter coletivo se verifica, ao passo que a menção aos “usos” – bem 

como às “circunstâncias” (termo previsto pelo texto do artigo 111 do Código Civil) – remete 

a questões de natureza mais singular e particular, menos gerais187. 

Dito isso, é importante tentar compreender por que os autores falam, sobretudo, nos 

usos como circunstância qualificadora do silêncio, em detrimento dos costumes. 

PINTO
188, por exemplo, faz questão de explicitar seu entendimento de que tais usos, 

que confeririam valor jurídico-declarativo ao silêncio, não se confundem com os costumes, 

não devendo, portanto, ser considerados como direito consuetudinário, como fonte do 

direito. 

Com maior clareza, parece-nos, expressa MARTINS-COSTA
189 essa questão da 

diferenciação dos usos e costumes. A autora ressalta que os usos, por vezes também 

denominados “usos do tráfego jurídico”, não equivalem aos costumes, que seriam normas 

consuetudinárias, verdadeira fonte de produção normativa. Enquanto os usos, afirma, 

funcionam, em relação ao silêncio, “apenas” como elementos interpretativos. 

É também o pensamento exprimido por C. V. do COUTO E SILVA
190, que afirma que 

os “usos do tráfico” não servem à perquirição da vontade de determinado sujeito, mas à 

                                                           
185 Direito Civil: parte geral, 9ª ed., São Paulo, Atlas, 2009, p. 15. 
186 VENOSA, Direito Civil cit., p. 15. 
187 M. C. LUDWIG, Usos e costumes no processo obrigacional: fundamentos e aplicação em face do novo 

código civil, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2005, p. 116. 
188 Declaração tácita cit., p. 660. 
189 Método da concreção e a interpretação dos contratos: primeiras notas de uma leitura suscitada pelo Código 

Civil, in Questões controvertidas no direito das obrigações e nos contratos (vol. 4), M. L. DELGADO, e J. F. 

ALVES, (Org.), São Paulo, Método, 2005, p. 145. 
190 A obrigação como processo, Rio de Janeiro, FGV, 2007, p.37. 
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explicação e complementação da exteriorização da vontade. Ou seja, funcionam como “regra 

de hermenêutica” frente às exteriorizações de vontade, mesmo que pelo silêncio. 

De todo o exposto, o que se conclui é, senão uma unanimidade, no mínimo uma 

preferência e maior predisposição com relação à adoção dos usos como circunstância 

qualificadora de um silêncio volitivo. Devemos enxergar os usos, nos mesmos moldes do 

elemento qualificador da convenção prévia entre as partes, posicionados ao lado do silêncio 

para preencher o núcleo do suporte fático de um ato jurídico em sentido estrito ou de um 

negócio jurídico, fazendo surgir para o mundo do direito determinado fato produtor de 

efeitos. 

Com isso estamos de acordo. Não nos parece, porém, que admitir aos usos tal função 

implique, obrigatoriamente, em uma necessidade de afastá-la em relação aos costumes, os 

quais podem, igualmente, ser elemento qualificador do silêncio. Desse modo, não vemos 

óbice a que um silêncio seja dito volitivo, em razão de previsão de norma consuetudinária.  

Aqui cabe paralelo com a lei (também fonte do direito) como circunstância 

qualificadora, que, igualmente, é apta a atribuir valor declarativo ao silêncio. Da mesma 

forma que é dado à lei dizer se em um determinado caso o silêncio deve ser interpretado 

como recusa ou anuência, ao costume, como norma consuetudinária o mesmo deve ser 

possível. Feita essa ressalva, passamos à análise da relação entre os usos e o silêncio. 

 A respeito dos usos, em primeiro lugar, vale mencionar as exigências que PINTO
191 

afirma existirem em relação a eles. A maior delas, de acordo com o autor, a necessidade de 

consonância com a boa-fé, segundo o teor do artigo 3º, número 1 do Código Civil192 

português. 

O mesmo dispositivo prevê, para além da necessidade da conformidade dos usos para 

com os ditames da boa-fé objetiva, uma exigência de que a lei preveja ou determine a 

relevância jurídica dos princípios. 

                                                           
191 Declaração tácita cit., p. 657. 
192 “Os usos que não forem contrários aos princípios da boa fé são juridicamente atendíveis quando a lei o 

determine”. 
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A esse respeito, PINTO
193 busca esclarecer a polêmica que ao redor disso teria se 

criado, acerca da necessidade de que cada uso fosse consagrado numa norma específica, a 

fim de adquirir relevo jurídico. Afasta o autor essa ideia ao afirmar, com absoluta razão, que 

a defesa de tal posicionamento seria, para dizer o mínimo, pouco lógica, uma vez que exigir 

uma previsão normativa para cada situação a envolver um uso significaria, simplesmente, 

afastar a relevância jurídica destes, limitando à lei positiva a possibilidade de conferir efeitos 

e relevo jurídico. 

É completamente acertado, a nosso ver, este posicionamento. Assim, no que tange 

especificamente ao silêncio, é suficiente à afirmação do uso como elemento qualificador do 

silêncio a previsão normativa genérica de seu relevo jurídico em relação à temática, tal qual 

se vê no artigo 111, do Código Civil Brasileiro, bem como no artigo 218, do Código Civil 

Português. 

Esclarecido esse ponto, faz-se necessário abordar um outro, talvez o mais importante 

em matéria de uso, a saber, a qual tipo de uso estamos nos referindo. Isto é, que uso é esse 

que é apto a conferir caráter volitivo ao silêncio? 

PINTO
194

 discorre acerca da existência de três categorias diferentes de usos: a) inter 

partes; b) particular; e c) geral. De maneira bastante resumida, poderíamos afirmar que o 

uso geral seria aquele relativo ao comércio como um todo, apresentando, portanto, dentre os 

três tipos, mais acentuada característica de generalidade (como se depreende do próprio 

termo). O uso dito particular, por sua vez, de acordo com o autor, seria o uso referente a uma 

determinada localidade ou atividade econômica. E, por fim, os usos inter partes, aqueles 

usos que surgem da relação jurídica entre dois sujeitos de direito. 

Não nos parece haver restrição com relação à utilização de qualquer dessas três 

modalidades de uso como elemento qualificador do silêncio. A ressalva que fazemos, 

apenas, é a mesma apresentada por PINTO
195 e diz respeito à prova. O autor em questão é 

cristalino ao afirmar que os usos devem ser especificamente provados. Em outras palavras, 

ele afirma ser necessária a prova “em concreto” do uso em determinado negócio jurídico (ou 

ato jurídico), isto é, que aquela conduta fosse, efetivamente, um uso comum entre as partes, 

                                                           
193 Declaração tácita cit., pp. 657-658. 
194 Declaração tácita cit., p. 660. 
195 Declaração tácita cit., pp. 660 e 662. 
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abrangendo passadas, presentes e futuras negociações e, portanto, exteriorizações de 

vontade, não se referindo apenas a um caso isolado. 

Tendo isso em vista, parece-nos pertinente expressar nosso alerta de que se, como 

dissemos, desde os usos inter partes até os usos gerais, passando pelos usos particulares, 

todos eles podem ser elementos qualificadores do silêncio, ao mesmo tempo, enxergamos 

uma crescente dificuldade de prova dos usos gerais em direção aos usos inter partes. Assim, 

não se afasta, de pronto, a utilização de um uso inter partes à qualificação do silêncio. Porém, 

é inegável que, no caso concreto, sua comprovação oferecerá maior dificuldade à parte 

interessada. 

É justamente com base na figura dos usos inter partes que podemos retomar a 

discussão a que fizemos referência, quando primeiro falávamos da convenção das partes 

como elemento qualificador do silêncio, acerca da possibilidade da convenção tácita e da 

sua semelhança com a figura dos usos e costumes. 

A esse respeito, PINTO
196 vem afirmar que, num contexto de uma “relação corrente 

de negócios”, haverá espaço e possibilidade tanto para a consolidação de usos –notadamente, 

os usos inter partes – quanto para o estabelecimento tácito de uma “convenção-quadro”, a 

disciplinar a relevância e o valor do silêncio para os sujeitos integrantes daquela relação. 

Apesar de problematizar e de afirmar a dificuldade da distinção entre uma hipótese e 

outra, isto é, da atribuição de valor declarativo ao silêncio por uma convenção tácita ou por 

meio de usos inter partes, não apresenta o autor uma maneira de se determinar isso, de se 

identificar a ocorrência desta ou daquela situação de silêncio qualificado. 

A respeito dos usos inter partes já nos posicionamo-nos, admitindo-os e ressalvando 

apenas uma eventual dificuldade de prova dos mesmos. No que diz respeito, porém, ao 

estabelecimento tácito de uma convenção-quadro pelas partes de uma relação jurídica, a 

conferir ao silêncio determinado valor ou significado, é hipótese tão complicada que a 

própria imaginação de uma situação ilustrativa se afigura difícil. Seria, talvez, um caso no 

qual uma das partes faria a propositura da convenção e a outra a ela aquiescesse por meio de 

um comportamento concludente (manifestação tácita), tal qual, por exemplo, um brinde. 

Perceba-se, além da dificuldade de explicar e ilustrar tal situação, a inadequação da 

                                                           
196 Declaração tácita cit., p. 661. 
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realização da celebração de um acordo – cujo fim é o de facilitar o trato das relações jurídico-

negociais por meio do prévio estabelecimento do significado de uma conduta a priori dúbia 

(silêncio) – a partir de uma outra conduta quase tão dúbia quanto o silêncio. 

Por esse motivo, cremos que, a despeito da possibilidade fática da ocorrência de tal 

hipótese, não seria salutar ao Direito tutelá-la. Num exercício de criação de uma maior e 

melhor elaboração normativa para os casos de silêncio, a partir dos conceitos desenvolvidos 

pela doutrina, não advogaríamos pela inclusão, no rol de elementos qualificadores do 

silêncio, do acordo prévio tácito entre as partes, por trazer mais dúvidas do que 

esclarecimento à questão. 

 

D) Previsão legal 

Por fim, a última circunstância qualificadora do silêncio, de acordo com a doutrina, 

seria a lei. Como em qualquer discussão jurídica em que se fala de lei, o primeiro 

questionamento que se coloca diz respeito a qual seja o sentido do termo. 

Em primeiro lugar, PINTO
197

 afirma que esta “lei” deve atribuir de forma direta o 

valor declarativo ao silêncio. Nesse sentido é que entende ser importante não se proceder à 

equiparação do termo “lei” a todo o direito objetivo. Isto porque, a seu modo de ver, 

princípios jurídicos, por exemplo, ainda que positivados em texto de lei, não teriam o condão 

de conferir valor declarativo ao silêncio. 

Ademais, PINTO
198 questiona a amplitude do termo para abranger não apenas 

diplomas legais, mas também normas regulamentares. O autor não oferece resposta, a que 

nós não furtaremos, posicionando-nos a favor da inclusão das ditas normas regulamentares, 

objeto de seu questionamento.  

                                                           
197 Declaração tácita cit., pp. 662-663. 
198 Declaração tácita cit., p. 662. 
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Portanto, podemos dizer que, a nosso ver, o termo lei deve ser entendido em sentido 

bastante amplo. Assim, em primeiro lugar, serão espécies normativas aptas à qualificação 

“legal” do silêncio, claro, todas aquelas previstas pelo artigo 59 da Constituição Federal199.  

Além delas, contudo, cremos que devem ser consideradas aptas à qualificação do 

silêncio os atos normativos editados não só pelo Poder Legislativo e Executivo, previstos no 

rol citado, mas também por outras pessoas tanto da administração pública direta, quanto 

indireta. Afirmamos isso, tendo em mente, por exemplo, o importante papel desempenhado 

pelas chamadas autarquias reguladoras, cujas resoluções, circulares e outros atos normativos, 

apresentam especial relevo na regulamentação de determinados setores da sociedade aos 

quais devem atenção. É nesse sentido, pensando nessas outras situações de regulamentação, 

que defendemos caráter ampliado ao termo “lei”. 

Apesar das possíveis divergência com relação à amplitude a ser conferida ao termo, 

a aceitação pela doutrina da lei como elemento qualificador do silêncio é ampla. Não 

obstante, não é unânime, havendo quem lhe ofereça oposição e crítica. FLUME
200, por 

exemplo, afirma inexistir exteriorização de vontade nesses casos em que um dispositivo legal 

vem dizer que, diante do silêncio da parte, uma exteriorização de vontade deva ser tida por 

emitida. Entende o autor que, se a existência de uma exteriorização de vontade precisa ser 

determinada pelo ordenamento jurídico, isto significa, na realidade, que não há verdadeira 

exteriorização de vontade no caso concreto. Nessas hipóteses, portanto, os efeitos jurídicos 

produzidos adviriam em razão não da autonomia privada, mas exclusiva e diretamente de 

lei. 

Similar critica promove ASCENSÃO
201. Na visão do autor, seria possível conferir valor 

jurídico ao silêncio por duas vias, sendo uma delas dita autônoma e a outra heterônoma.  

A via autônoma seria a primeira circunstância qualificadora que apresentamos, ou 

seja, a prévia convenção das partes. E, nesse caso, entende o autor202 que, por se tratar essa 

convenção de uma estipulação negocial, a consequência seria a de que ao silêncio se 

                                                           
199 “Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de: I - emendas à Constituição; II - leis 

complementares; III - leis ordinárias; IV - leis delegadas; V - medidas provisórias; VI - decretos legislativos; 

VII – resoluções”. 
200 Rechtsgeschäft cit., p.152. 
201 Direito civil cit., p. 32. 
202 Direito civil cit., p. 32. 
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atribuiria igualmente caráter negocial, isto é, dele se poderia dizer ser efetivamente 

manifestação de vontade. 

 Por outro lado, haveria igualmente a possibilidade de atribuição de efeitos jurídicos 

ao silêncio pela via heterônoma, ou seja, por meio dos usos e costumes e também da lei. 

Neste caso, ASCENSÃO
203

 entende que a consequência dessa atribuição legal (ou costumeira) 

não seria o enquadramento do silêncio como exteriorização de vontade, fazendo surgir um 

negócio jurídico, mas apenas a imputação de efeitos negociais a um ato não negocial, no 

caso, o silêncio. 

Quanto ao expressado por ASCENSÃO, parece-nos que ele comete um equívoco de 

base, que põe por terra todo o raciocínio crítico construído. O autor procede a uma confusão 

entre a origem do valor jurídico do silêncio e a qualidade ou característica em si deste valor. 

Nesse sentido sua afirmação de que o silêncio terá valor negocial num contexto de convenção 

entre as partes como consequência de ser ela mesma uma conduta negocial. Entendendo, a 

contrariu sensu, que, quando o valor jurídico do silêncio não tem origem em uma conduta 

negocial, mas na lei ou no costume (vias heterônomas), seria impossível, por conseguinte, 

apresentar caráter volitivo. Não nos parece, contudo, ser acertada a assunção dessa relação 

de causa e consequência. A origem do valor jurídico do silêncio não tem o condão de defini-

lo, podendo a lei, por exemplo, vir a considerar o silêncio veículo de exteriorização de 

vontade tanto quanto fato jurídico sem vontade, ou mesmo expressamente afirmar a sua falta 

de juridicidade, com consequente impossibilidade de produção de efeitos jurídicos. 

Ademais, também não partilhamos da visão veiculada na crítica desses autores por 

entendermos, com base nos fundamentos da teoria das circunstâncias qualificadoras do 

silêncio, que este traz em seu bojo determinadas caraterísticas, elementos e potencialidades 

que são suscitados exatamente pela ação dos três elementos recém apresentados. 

Desse modo, não haveria de se falar na criação de uma vontade jurídica por parte da 

lei como o faz FLUME, senão de um despertar e de um reconhecer, por parte da lei, de uma 

vontade jurídica, fruto, sim, da autonomia privada, mas que, por não estar tão à vista como 

normalmente se percebe nas relações jurídicas, necessita dessa complementação 

qualificadora. 

                                                           
203 Direito civil cit., p. 32. 
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 Para concluir o presente tópico, vale trazer comentar a fala de FLUME
204

 no sentido 

de que o legislador, ao valorar o silêncio avolitivo, o faria na busca pelo melhor interesse 

das partes. Em outras palavras, seria como se o legislador tivesse se preocupado em imaginar 

a vontade dos interessados, a fim de propor solução legislativa que melhor coadunasse com 

esta vontade205. 

 Impossível não dizer que tal explicação parece-nos um pouco descabida. Não é 

função do legislador realizar tal sorte de exercícios criativos. Acreditamos haver, claro, a 

intenção legislativa de propor ao caso concreto solução mais consentânea possível com a 

realidade. Ainda assim, a nosso ver, a função precípua do legislador é a de produção e 

elaboração das hipóteses normativas com base no interesse público. Desse modo, o seu juízo 

pela valoração do silêncio como apto ou não à produção de efeitos jurídicos, bem como de 

quais efeitos, teria de se dar tendo em mente princípios de segurança jurídica, de supremacia 

do interesse público, entre outros. 

 

5.2 Silêncio ausência de vontade 

 Analisado o silêncio exteriorização de vontade, cumpre tratar, agora, do silêncio em 

que ausente esse elemento volitivo. Para tanto, a abertura do presente subitem, 

inevitavelmente, deve ser dedicada a uma explicação do porquê do seu título. 

 De início, importante afastar o termo “silêncio omissivo” ou “silêncio omissão de 

vontade” para indicar o silêncio que não traduz uma exteriorização de vontade – que é, vale 

dizer, o termo utilizado na tradução para o espanhol da obra de FLUME
206. Entendemos por 

bem não utilizar tais expressões, pois a palavra “omissão”, cremos, transmite uma ideia 

indesejada de que o silêncio, nessas hipóteses, não traz uma vontade que deveria estar 

presente. 

 O dicionário Houaiss207 define o vocábulo “omissão” como “ato ou efeito de não 

mencionar (algo ou alguém)”. Assim, falar em silêncio omissão de vontade parece transmitir 

                                                           
204 FLUME, Rechtsgeschäft cit., p.153. 
205 FLUME, Rechtsgeschäft cit., p.168. 
206 Rechtsgeschäft cit., p.97. 
207 Dicionário Houaiss cit. 
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a ideia de que o silêncio em questão deixa de veicular uma vontade, a qual era esperada ou 

mesmo desejada. 

 Tendo isso em vista, como substitutivo da expressão, propomos, simplesmente, a 

expressão “silêncio ausência de vontade”, a qual, a nosso ver, parece transmitir melhor a 

característica principal dessa categoria de silêncio, qual seja, a inexistência do elemento de 

vontade, ou melhor, a prescindibilidade do mesmo. 

Pareceu-nos pertinente a expressão “silêncio ausência de vontade” também em razão 

da semelhança que guarda, em termos de “estrutura”, com a expressão substituída, bem 

como com a expressão “silêncio exteriorização de vontade”, a outra grande categoria de 

silêncio. Aproveitando o ensejo, vale dizer que servirão de sinônimos à expressão em 

questão os termos: “silêncio avolitivo” e o simples “silêncio sem vontade”. 

Feita essa necessária observação, vale atentarmo-nos ao que afirma FLUME
208, para 

quem esse silêncio ausência de vontade teria lugar em um número muito maior de casos do 

que o silêncio manifestação de vontade, aqueles sobrepujando estes em importância. 

 Parece-nos, contudo, não ser das tarefas mais simples definir e compreender esse 

silêncio avolitivo, o que talvez explique o fato de, a despeito da frequência e importância 

referidas pelo autor, ser ele objeto de menor produção doutrinária do que o silêncio 

manifestação de vontade. 

 Ainda a esse respeito, é interessante notar que desse comportamento silente, em que 

não tem relevo o elemento da vontade, vão decorrer, muitas vezes, efeitos idênticos ou, no 

mínimo, muito semelhantes àqueles que seriam produzidos por uma típica manifestação 

negocial209. Tal situação, inevitavelmente, contribui a uma maior dificuldade na 

identificação e separação das diferentes hipóteses de silêncio, mas que, obviamente, não se 

confundem, uma vez que, se é possível afirmar a identidade de efeitos, com certeza não se 

equiparam em origem, formação210. Assim, obviamente, a despeito da produção de efeitos 

assimilados àqueles decorrentes de um negócio jurídico, sob nenhuma hipótese podemos 

cogitar de um caráter volitivo ou negocial a esse silêncio ausência vontade. Ao contrário, 

                                                           
208 Rechtsgeschäft cit., p.97. 
209 PINTO, Declaração tácita cit., p. 690. 
210 PINTO, Declaração tácita cit., p. 690. 
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estaremos diante de hipótese de verificação da produção de um fato jurídico outro, distinto 

do ato jurídico em sentido estrito ou do negócio jurídico211. 

 Antes de procedermos à análise de qual possa ser o fato jurídico surgido a partir do 

silêncio, vejamos o que podemos e devemos entender por esse silêncio ausência de vontade. 

FLUME
212 realiza uma tentativa de conceituação dessa figura. Parece-nos, inicia por 

um bom caminho, afirmando tal silêncio como sendo um “pressuposto fático”, o qual, 

somado a outras circunstâncias, levaria a lei a admitir a produção de efeitos jurídicos. Não 

seria, desse modo, manifestação de vontade, mas um fato da vida real, que, uma vez 

verificado e somado a outras circunstâncias, levaria à configuração de determinado quadro 

jurídico, cujo resultado seria a produção de determinados efeitos jurídicos. Conclui, porém, 

FLUME
213 que, não se configurando, então, esse silêncio como exteriorização de vontade, 

mas dada a sua inegável importância jurídica, o silêncio receberia o tratamento de “conduta 

juridicamente relevante”, cujos efeitos teriam lugar “ex lege”. 

 A esse respeito, a primeira crítica que se mostra pertinente de ser externada diz 

respeito a essa nomenclatura referente à fonte dos efeitos: “ex lege”, como supracitado, em 

oposição aos ditos “ex voluntate”.  

Com base na doutrina de MELLO
214, entendemos ser indevida a utilização dos termos 

em questão com o propósito diferenciador difundido na doutrina. Opõe-se, de um lado, os 

efeitos ex voluntate – aqueles relativos aos negócios jurídicos, nos quais há certa margem de 

liberdade aos sujeitos da relação jurídica para a modulação dos efeitos dali advindos – a, de 

outro, os efeitos ex lege – referentes a todas as outras espécies de fato jurídico, desde o fato 

jurídico em sentido estrito até o ato jurídico em sentido estrito, passando pelo ato-fato 

jurídico.  

Com grande precisão, afirma MELLO
215

 a inadequação da utilização dessas 

expressões, tendo em vista que todo efeito jurídico é resultado de uma atribuição de uma 

norma jurídica a um fato da vida, de modo que a sua produção depende tanto da existência 

da norma quanto da ocorrência do fato. Nesse sentido, mostram-se impróprias as expressões, 

                                                           
211 Declaração tácita cit., p. 702. 
212 Rechtsgeschäft cit., p.153. 
213 FLUME, Rechtsgeschäft cit., pp. 149-150. 
214 Teoria cit., pp. 150-151. 
215 Teoria cit., pp. 150-151. 
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porque, quando se fala em efeitos ex lege, acabar-se-ia por deixar de lado o fato jurídico, 

afirmando o efeito como decorrente unicamente da lei; e, quando se fala em efeitos ex 

voluntate, ao contrário, excluir-se-ia a lei, focando apenas no fato, especificamente, na 

vontade.  

Assim sendo, MELLO
216

 propõe, em substituição à expressão “efeitos ex lege”, o 

termo “efeitos necessários”, não apresentando, contudo, substituto à expressão “efeitos ex 

voluntate”, por não vislumbrar a necessidade de qualificar os efeitos específicos de um 

negócio jurídico. Partidários da teoria de MELLO, mas vislumbrando a conveniência de, em 

determinadas situações, haver uma expressão específica a designar os até hoje ditos efeitos 

ex voluntate, poderíamos propor simplesmente a sua designação pelo termo “efeitos 

negociais”. Afinal, os efeitos ex voluntate são sempre aqueles decorrentes de um negócio 

jurídico, uma vez que é apenas nessa categoria de fato jurídico que há um espectro de 

liberdade de atuação, conferido às partes pela norma jurídica, para que modulem a produção 

de efeitos jurídicos, que terá lugar com a concretização do negócio em questão. 

Mostra-se também necessário expressar nossa ressalva com relação ao 

enquadramento proposto por FLUME
217

 do silêncio como conduta juridicamente relevante, 

pois parece insuficiente a uma boa definição desse tipo de silêncio. O silêncio é, de fato, 

conduta juridicamente relevante, sempre que leva à produção de efeitos. Entretanto – e 

justamente por isso –, qualquer evento ou conduta, quando fato jurídico, pode ser dito 

também juridicamente relevante. Essa adjetivação, portanto, não serviria a um propósito 

definidor, não funcionaria como categorizador do silêncio. Ora, se no subitem anterior 

propusemo-nos ao tratamento do silêncio manifestação de vontade a partir da teoria do fato 

jurídico, natural que neste momento voltemos a ela. 

Como vimos, de acordo com a teoria ponteana, quatro são as espécies de fatos 

jurídicos lícitos: negócio jurídico e ato jurídico sem sentido estrito, que compõe o gênero 

dos atos jurídicos em sentido amplo; e, ainda, o ato-fato jurídico e o fato jurídico em sentido 

estrito. 

Em primeiro lugar, se estamos falando das hipóteses de silêncio sem vontade, o 

primeiro passo, portanto, é afastar as figuras do negócio jurídico e do ato jurídico. Então, se 

                                                           
216 Teoria cit., pp. 150-151. 
217 FLUME, Rechtsgeschäft cit., p. 150. 
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o silêncio avolitivo não é exteriorização de vontade e não é, por conseguinte, elemento 

completante do núcleo do suporte fático dessas espécies jurídicas, resta-nos a possibilidade 

de encaixá-lo em uma das figuras remanescentes, qual sejam, o ato-fato jurídico ou o fato 

jurídico em sentido estrito. 

De pronto, cumpre dizer que, a nosso ver, há de ser afastada a figura do fato jurídico 

em sentido estrito. Ora, se, tal como conceituamos no início deste capítulo, fato jurídico 

stricto sensu é a espécie de fato jurídico que tem como componente essencial de seu suporte 

fático apenas fatos da natureza, impossível enquadrar o silêncio, conduta humana (ainda que 

passiva), em tal espécie. 

Assim sendo, parece que a figura do ato-fato se apresenta como única solução 

possível ao enquadramento do silêncio ausência de vontade. Entendamos, porém, por que 

condizente essa classificação. 

Como visto, ato-fato jurídico é aquele fato jurídico em cujo suporte fático encontra-

se um ato humano, cujo elemento volitivo é irrelevante à caracterização do ato-fato, não 

sendo, portanto, objeto de análise o seu sentido ou presença218, podendo, inclusive, estar 

ausente. 

As hipóteses de silêncio sem vontade, outrossim, caracterizam-se justamente em 

razão de, nesses casos, não se poder cogitar de uma exteriorização de vontade, sendo, em 

todo caso, conduta humana – ainda que passiva, repetimos. 

A mera apresentação dessas definições, parece-nos, já demonstra com certa clareza 

a possibilidade e adequação do enquadramento do silêncio na categoria dos atos--fatos 

jurídicos. 

Entretanto, cremos, fica ainda mais fácil perceber a pertinência dessa doutrina ao 

repararmos o harmônico encaixe da figura do silêncio ausência de vontade não apenas em 

uma, mas em duas das três subespécies de atos-fatos jurídicos previstas pela doutrina. 

Excluídos os chamados atos-fatos jurídicos reais (ou materiais), que não parecem 

guardar relação com o silêncio, os outros dois subtipos de atos-fatos – os atos-fatos jurídicos 

                                                           
218 MELLO, Teoria cit., p. 137. 
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indenizativos e os atos-fatos jurídicos caducificantes219 – podem abraçar hipóteses de 

silêncio avolitivo. 

Os atos-fatos jurídicos indenizativos, em primeiro lugar, como visto, caracterizam-

se pela ocorrência de um ato humano lícito causador de prejuízo a outrem e, 

consequentemente, gerador de um dever de indenizar para o agente causador do dano220. 

Assim, não é impossível que o silêncio, em determinada hipótese, a despeito de não 

configurar um ato ilícito, gere prejuízo a um indivíduo, surgindo daí um dever de indenizar 

e configurando-se, por conseguinte, como ato-fato jurídico indenizativo. 

A seu turno, os atos-fatos jurídicos caducificantes, relembrando, são aqueles cujo 

efeito precípuo é a extinção de um direito em razão do decurso do tempo somado à inércia 

do seu titular. E, claro, sempre independentemente da análise da vontade, existente ou não, 

por detrás dessa inação221. 

Ainda mais notória é a adequação da figura do silêncio à subcategoria em questão. 

Afinal, o silêncio é exatamente essa inércia ou inação, a qual, pode, de fato, levar à extinção 

de um direito em determinado caso concreto. A esse respeito, inclusive, FLUME ressalta o 

fato de que, em muitas ocasiões, o silêncio ausência de vontade adquire relevância jurídica 

em vinculação com o fator tempo222. 

 De toda maneira, do exposto, crucial é reter, para a sequência do trabalho, nossa 

defesa pelo enquadramento do silêncio ausência de vontade como hipótese de ato-fato 

jurídico, ficando mais claro, com a aplicação prática da teoria ora proposta nos capítulos 

seguintes, os conceitos aqui delineados. 

 

5.3 Classificação do silêncio 

 Como fechamento do presente capítulo e em razão de uma necessidade que se 

apresentou ao longo das discussões anteriormente travadas sobre as possibilidades jurídicas 

                                                           
219 GAGLIANO, e PAMPLONA FILHO, Novo Curso cit., p. 302. 
220 MELLO, Teoria cit., p. 139. 
221 MELLO, Teoria cit., pp. 140-141. 
222 FLUME, Rechtsgeschäft cit., p. 97. 
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a envolver as situações de silêncio, entendemos ser bastante enriquecedor trazer, neste 

momento, algumas considerações acerca da classificação do silêncio. 

 De início, pretendemos a classificação do silêncio, quanto à presença de um elemento 

volitivo, em positivo ou negativo. Classificação esta que desenhou a própria estruturação 

desse capítulo 5, dividido entre o silêncio exteriorização de vontade (silêncio positivo) e o 

silêncio ausência de vontade (silêncio negativo). 

 Quanto à presença do elemento volitivo, são esses os dois grandes blocos em que se 

enquadram os casos jurídicos de silêncio: um que implica exteriorização de vontade e outro 

em que é prescindível a verificação da mesma. 

 No que diz respeito, porém, ao silêncio como exteriorização de vontade, surge a 

dúvida com relação ao tipo de exteriorização em que se enquadraria. Muitos autores 

dedicaram já, ao tratar do silêncio, algumas linhas para abordar essa discussão. Alguns 

definem o silêncio como manifestação tácita de vontade, outros consideram-no espécie sui 

generis de exteriorização de vontade, e outros, ainda, afirmam ser o silêncio, em 

determinadas hipóteses, “manifestação expressa de vontade”223 (como no caso do silêncio 

circunstanciado em razão da existência de prévia convenção entre as partes). 

 O que aí se vê, porém, é uma série de impropriedades técnicas, de modo que, antes 

de mais nada, alguns esclarecimentos teóricos hão de ser feitos, para que, só então, possamos 

oferecer, de fato, uma classificação do silêncio volitivo. 

 Em primeiro lugar, cumpre ter em mente a adoção, pelo presente trabalho, da 

doutrina de MELLO
224, que diferencia os termos manifestação e declaração. Assim, se 

declaração de vontade é, segundo o autor, uma manifestação de vontade qualificada pelo 

emprego de palavras, o silêncio jamais será declaração, ao contrário, será sempre 

manifestação. 

 Além disso, há que se esclarecer, cremos, as noções de exteriorização expressa ou 

tácita de vontade. Segundo AZEVEDO
225

 a exteriorização expressa da vontade é aquela 

realizada por meio de palavras, escritos ou qualquer meio que diretamente comunique a 

                                                           
223 ANDRADE, O silêncio cit., p. 107. 
224 Teoria cit., p. 148. 
225 Negócio Jurídico cit., p. 126. 
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vontade do sujeito. A exteriorização tácita de vontade, por sua vez, seria aquela indireta, 

dedutível de atos ou fatos. 

 Assim, harmonizando ambas as teorias, parece-nos, que toda (ou quase toda) 

declaração é uma forma de exteriorização expressa de vontade. Nem toda manifestação, 

porém, será necessariamente exteriorização tácita de vontade. O mais provável é que o seja, 

mas poderá ser, também, a depender do caso concreto, manifestação expressa de vontade. 

 É o caso, por exemplo, do silêncio circunstanciado pela convenção prévia de seu 

significado pelas partes. Nesse caso específico, o silêncio é manifestação, pois ausentes as 

palavras, mas é manifestação expressa, uma vez que o seu caráter volitivo e seu significado 

são unívoco e dele diretamente extraído, em razão da existência de uma declaração anterior 

desse mesmo sujeito, que lhe prevê tal significado. 

 Por fim, cumpre dizer que AZEVEDO
226 defende, ainda, que tanto a manifestação 

tácita quanto a expressa podem ser subclassificadas em “ativa” ou “omissiva”. Em razão das 

ressalvas apresentadas no início item 5.2, vamos falar aqui em “ativa” e “passiva”, mas a 

ideia é a mesma defendida pelo citado autor. 

 As exteriorizações de vontade passivas, então, seriam aquelas em que o sujeito se 

mantém inerte, ou seja, a sua conduta é de não-atuação, de não alteração do mundo 

exterior227. E não há incompatibilidade em se falar nessa inércia como dirigida 

expressamente a exteriorizar uma vontade (e.g.: silêncio com convenção prévia entre as 

partes), muito menos como fato do qual se deduz tacitamente a vontade (e.g.: aceitação da 

herança pelo silêncio do herdeiro frente a provocação de interessado – silêncio qualificado 

pela lei). 

 Finaliza, AZEVEDO
228

 sua contribuição para o assunto, defendendo que, a seu ver, o 

silêncio é sempre manifestação omissiva ou, como preferimos, passiva de vontade, mas nem 

sempre manifestação tácita. Se a inércia do sujeito for proposital, estaremos diante de uma 

manifestação expressa passiva, do contrário, a manifestação será tácita e passiva. 

                                                           
226 Negócio Jurídico cit., p. 127. 
227 AZEVEDO, Negócio Jurídico cit., p. 128. 
228 Negócio Jurídico cit., p. 129. 
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 Ao afirmar isto, posicionamo-nos contrariamente à rejeição de alguns autores à 

possibilidade do enquadramento do silêncio como manifestação tácita de vontade, isto é, que 

entendem ser uma confusão falar em silêncio como manifestação tácita. 

O raciocínio engendrado por aqueles que não enxergam o silêncio como 

manifestação tácita de vontade baseia-se no fato de que o silêncio seria ausência de palavras 

e comportamentos. E, assim, se a manifestação tácita de vontade é a manifestação pelo 

comportamento, em não havendo comportamento nas hipóteses de silêncio, não haveria 

como se falar em manifestação tácita de vontade. 

O raciocínio seria perfeito se todas as premissas estivessem corretas. Entretanto, 

mostra-se equivocada a assertiva de que o silêncio é, além da ausência de palavras, ausência 

de comportamento. O silêncio é, de fato, inércia, mas justamente essa inércia é uma forma 

de comportamento; comportamento passivo, que, contudo, não deixa de se configurar como 

conduta humana. Assim sendo, sempre que exteriorização de vontade, o silêncio será 

manifestação passiva, ora expressa, ora tácita. 
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CAPÍTULO 6 

QUESTÕES CONCRETAS ENVOLVENDO SILÊNCIO 

 

 Uma vez apresentado o quadro teórico referente à figura jurídica do silêncio, 

acreditamos ser relevante dedicar um capítulo à análise de algumas das questões concretas 

– problematizadas pela doutrina ou pensadas por nós mesmos no decorrer da pesquisa – em 

que o silêncio apresenta relevância jurídica. 

 Assim, no presente momento, buscaremos aplicar os conceitos desenvolvidos ao 

longo de todo o trabalho – em especial no capítulo precedente –, a fim de, ao mesmo tempo, 

clareá-los e colocá-los à prova nessa análise mais concreta e prática das questões jurídicas 

do silêncio. 

 

6.1 Recondução tácita da locação 

 Interessante caso de silêncio exteriorização de vontade qualificado pela lei diz 

respeito à renovação da locação229. Tanto no Código Civil Brasileiro (artigo 574230) quanto 

na Lei de Locações (artigo 46, parágrafo 1º231), prevê-se que, findo o prazo de vigência 

incialmente acordado para o contrato de locação, este será prorrogado se não houver 

oposição das partes. 

Acerca desta hipótese, cumpre explicitar a característica do comportamento de cada 

um dos sujeitos envolvidos nessa relação jurídica locatícia. Avista-se, primeiramente, a 

existência de um comportamento ativo por parte do locatário em sua conduta de permanência 

na posse da coisa locada. Este comportamento ativo de continuidade no uso da coisa pode 

ou deve ser considerado, a nosso ver, como uma manifestação ativa de vontade de sua parte, 

no sentido de ofertar a renovação contratual, nos mesmos moldes em que, até então, vigia a 

                                                           
229 Declaração tácita cit., p. 664. 
230 “Art. 574. Se, findo o prazo, o locatário continuar na posse da coisa alugada, sem oposição do locador, 

presumir-se-á prorrogada a locação pelo mesmo aluguel, mas sem prazo determinado”. 
231 “Art. 46. §1º Findo o prazo ajustado, se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de trinta 

dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as demais 

cláusulas e condições do contrato”. 
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locação (exceção feita à questão do prazo, o qual, pela lei, deve ser indeterminado). Assim, 

uma vez realizada essa oferta tácita por parte do locatário, a conduta passiva e silente do 

locador de não oferecer resposta importaria anuência, dando lugar, por isso, à celebração de 

um novo negócio jurídico, de uma renovação contratual. 

A respeito, ainda, das previsões legais, vale notar que o legislador fala em presunção 

de prorrogação da locação, como se a manifestação das partes nesse sentido fosse presumida. 

Entretanto, não há a necessidade de se recorrer à figura da presunção, bastando, para explicar 

a prorrogação contratual, a invocação da teoria do silêncio circunstanciado. 

Imprescindível que destrinchemos um pouco essa questão. Conforme defendemos, o 

silêncio pode ou não gerar efeitos jurídicos. Isto é, pode ser que a norma jurídica sobre ele 

incida, de modo a torná-lo um fato jurídico, e a consequência, então, desta incidência, seria 

a produção de efeitos no mundo do direito. Em sendo o silêncio fato jurídico, duas são as 

possibilidades: ou será ato-fato jurídico – hipótese em que não veicula manifestação de 

vontade – ou será elemento completante do suporte fático de ato jurídico em sentido amplo 

(ato jurídico em sentido estrito ou negócio jurídico) –configurando-se exteriorização da 

vontade. 

 No caso em tela, o silêncio, nitidamente, não só produz efeitos jurídicos, como o faz 

exatamente em razão de ser veículo de uma exteriorização de vontade, no caso, de uma 

vontade negocial. Na hipótese, o silêncio configura-se como negócio jurídico unilateral de 

aceitação, frente ao também negócio jurídico unilateral de oferta tácita que lhe foi 

apresentado, dando azo, a conjunção de ambos, à formação de um novo negócio jurídico de 

caráter bilateral: a locação renovada ou reconduzida. 

 Nesse sentido, cumpre analisarmos, a partir das ideias apresentadas e organizadas no 

capítulo quinto, se, neste caso, o silêncio negocial apresenta-se em conformidade com a 

teoria do negócio jurídico, no que diz respeito aos seus elementos de existência e requisitos 

de validade. Em outras palavras, cumpre verificar se a aceitação dessa proposta de renovação 

locatícia poderia, realmente, se dar pelo silêncio. 

 Como dissemos, os elementos de existência são quatro, assim como são quatro os 

requisitos de validade, porque, inclusive, relacionados. Isto é, diz-se dos requisitos de 

validade serem adjetivações (qualificações) dos elementos de existência. 
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 Um negócio jurídico, então, será existente e válido se houver: a) exteriorização de 

vontade livre e de boa-fé; b) agente (emissor da vontade) capaz e legitimado; c) objeto lícito, 

possível e determinado ou determinável; d) forma prescrita ou não defesa em lei. Concernem 

especificamente ao silêncio, lembramos, os requisitos referentes à exteriorização de vontade 

e à forma. 

 Quanto à forma, em primeiro lugar, deve ser observada pelas partes exigências ou 

não proibições previstas em lei. No caso em tela, tem-se que o Código Civil e a Lei de 

Locações não trazem qualquer previsão acerca de forma especial para a celebração de um 

contrato de locação, sendo, portanto, a forma livre. É justamente essa liberdade de forma 

que possibilita ter-se o silêncio como exteriorização de vontade. Do contrário, se fosse 

exigida, por exemplo, forma escrita, algum tipo de registro do contrato ou hipótese 

semelhante, restaria afastada a possibilidade de produção de efeitos pelo silêncio, por vício 

de forma. 

 Assim, fica demonstrado que, em matéria de locação, a forma não oferece 

empecilhos. Já no que diz respeito à vontade, vimos que ela precisa ser exteriorizada, e que 

tal exteriorização deve ser livre e de boa-fé. 

 Em matéria de silêncio, de acordo com a doutrina, vimos que, para além da 

necessidade da verificação da ausência dos tradicionais vícios da vontade, a vontade 

exteriorizada por meio do silêncio dependeria da comprovação de scientia pela parte, sem a 

qual, em verdade, sequer se poderia afirmar a existência, verdadeiramente, de uma vontade. 

 Na análise do elemento da scientia ficou nítido o seu caráter de extrema 

subjetividade, com consequente enorme dificuldade da verificação no caso concreto da sua 

presença – o que, por sua vez, gera grande insegurança jurídica. 

 Assim sendo, com o propósito de evitar o surgimento desse tipo de incerteza, propôs-

se a adoção da teoria do silêncio circunstanciado como proposta de solução da questão. Ou 

seja, admite-se a presença deste elemento de consciência sempre que estivermos diante de 

uma das quatro hipóteses de silêncio circunstanciado: a) circunstâncias do caso concreto; b) 

convenção das partes; c) usos e costumes; d) lei.  

 O caso de que ora tratamos é hipótese de manifestação de vontade, por meio de 

silêncio qualificado por previsão legal, de modo que ela se mostra existente e válida. 
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 Por todo o exposto, fica comprovada a possibilidade de renovação locatícia por meio 

do silêncio, uma vez que atendidos os elementos de existência e requisitos de validade que 

lhe dizem respeito, não se verificando qualquer tipo de óbice com relação à forma ou à 

vontade. 

 

6.2 Aceitação tácita de herança 

 No direito romano, a aceitação da herança era pressuposto necessário à sua 

transmissão ao(s) herdeiro(s)232. No direito brasileiro atual, porém, em razão do princípio da 

saisine, a transmissão da herança é automática aos herdeiros e tem lugar assim que 

constatada a morte do de cujus (art. 1.704, CC/02233). Nesse sentido, diferentemente do que 

se verificava no direito romano, a aceitação da herança não tem a função de fazer com que 

a herança se transmita, mas de tornar definitiva “posição jurídica do sucessível”234. 

 De acordo com o Código Civil (art. 1.805235), a aceitação pode ser tanto expressa 

quanto tácita. Dentre a hipótese de aceitação tácita de herança, interessa-nos, 

especificamente, a previsão do artigo 1.807 do Código Civil236. De acordo com esse 

dispositivo, sujeito que tenha interesse na aceitação, ou não, da herança pelo herdeiro pode 

requerer ao juiz a determinação de um prazo para que o herdeiro exteriorize sua vontade. Se, 

decorrido o prazo, o herdeiro permanecer em silêncio, a herança será considerada aceita. 

 A esse respeito, importantíssima a ressalva expressa por PONTES DE MIRANDA
237, 

cuja fala, a despeito de dirigir-se ao revogado Código Civil de 1916, permanece 

absolutamente atual e pertinente, uma vez que o tratamento dado pelo ordenamento jurídico 

a esse tema pouco se alterou. O citado autor faz questão de chamar atenção ao fato de que 

                                                           
232 F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado (tomo LV), São Paulo, Revista dos Tribunais, 2012, 

p. 96. 
233 “Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”. 
234 PONTES DE MIRANDA, Tratado (tomo LV) cit., p. 103. 
235 “Art. 1.805. A aceitação da herança, quando expressa, faz-se por declaração escrita; quando tácita, há de 

resultar tão-somente de atos próprios da qualidade de herdeiro”. 
236 “Art. 1.807. O interessado em que o herdeiro declare se aceita, ou não, a herança, poderá, vinte dias após 

aberta a sucessão, requerer ao juiz prazo razoável, não maior de trinta dias, para, nele, se pronunciar o herdeiro, 

sob pena de se haver a herança por aceita”. 
237 PONTES DE MIRANDA, Tratado (tomo LV) cit., p. 104. 
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chamar a hipótese desse atual artigo 1.807 (então artigo 1.584238 de idêntica redação) de 

aceitação presumida é equivocada. Não há presunção no caso em tela. Há, sim, “resposta 

com o silêncio”. 

 Estamos, portanto, mais uma vez diante de uma hipótese de silêncio produtor de 

efeitos jurídicos. Isto posto, contudo, há que se perguntar de que tipo é esse silêncio. 

 Na visão de PONTES DE MIRANDA
239, teriam se equivocado alguns autores alemães 

que, ao focar na “expiração do prazo preclusivo”, entenderam se tratar a hipótese, 

simplesmente, de um fato (objektive Tatsache, na doutrina alemã). Na realidade, entende o 

autor, as atenções devem estar voltadas menos à expiração do prazo e mais ao ato de 

aceitação pelo silêncio, propriamente dito – do qual, entende, não se pode retirar o caráter 

de exteriorização de vontade. Assim, em resumo, afirma PONTES DE MIRANDA
240

 que essa 

situação de aceitação pelo silêncio (transcorrido o prazo) é, sim, fato, mas um fato a compor 

o elemento do suporte fático de um negócio jurídico unilateral241. 

 Diante do exposto, fica claro, não só estarmos diante de um caso de silêncio 

exteriorização de vontade, mas também de que tal silêncio tem caráter negocial, ou seja, é 

elemento completante do suporte fático de um negócio jurídico (aceitação de herança). 

 Tal qual fizemos no subitem anterior, podemos verificar se um negócio jurídico de 

aceitação de herança por meio do silêncio está de acordo com a teoria do negócio jurídico. 

Isto é, se atende a seus pressupostos de existência e requisitos de validade, notadamente, no 

que importa em matéria de silêncio, a forma prescrita ou não defesa em lei e a livre 

exteriorização de vontade. 

 Com relação à forma, não há na lei qualquer previsão a seu respeito. Ou seja, não há 

a exigência da adoção de qualquer formalidade. Ao contrário, dispositivo expresso do 

Código Civil (art. 1.805) prevê que aceitação pode ser tanto escrita (verbal) quanto tácita, 

                                                           
238 “Art. 1.584. O interessado em que o herdeiro declare se aceita, ou não, a herança, poderá, vinte dias depois 

de aberta a sucessão, requerer ao juiz prazo razoável, não maior de trinta dias, para, dentro nele, se pronunciar 

o herdeiro, sob pena de se haver a herança por aceita”. 
239 PONTES DE MIRANDA, Tratado (tomo LV) cit., pp. 106-107. 
240 PONTES DE MIRANDA, Tratado (tomo LV) cit., pp. 106-107. 
241 Em idêntico sentido, isto é, a considerar a aceitação de herança como negócio jurídico unilateral, dentre 

outros, podemos citar PEREIRA, Instituições (vol. VI) cit., p. 53; e MELLO, Teoria cit., p. 205. 
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ou seja, por meio de gestos e comportamentos, ou mesmo pela via do silêncio, como se 

depreende do artigo 1.807 do mesmo diploma legal. 

 Desse modo, fica claro não haver empecilho quanto à forma e, também, já afastamos 

qualquer restrição em relação à exteriorização livre de vontade. Afinal – conforme a teoria, 

aqui adotada, do silêncio circunstanciado – sempre que diante de caso de silêncio, esse 

poderá ser considerado como vontade livremente exteriorizada desde que presente uma de 

quatro circunstâncias qualificadoras: circunstâncias do caso concreto, prévia convenção das 

partes, usos e costumes ou lei. No caso em tela, mais uma vez, é a lei (art. 1.807 do Código 

Civil) que vem qualificar o silêncio, afirmando-o como anuência, isto é, como aceitação da 

herança. 

 A título de conclusão desse subitem, apesar de não ser exatamente nosso papel o de 

se indagar a respeito dos motivos que teriam levado o legislador a prever o silêncio como 

anuência ou recusa, interessante tecer, a esse respeito, breve comentário. 

 Em primeiro lugar, temos que, patrimonialmente, a aceitação da herança jamais será 

prejudicial ao herdeiro, em razão da regra prevista no artigo 1.792 do Código Civil, que 

prevê que o “herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança”. Isso, por 

si só, parece-nos, já configuraria razão bastante forte a inclinar o legislador a prever para o 

silêncio um significado de anuência. 

 Para além disso, porém, há que se retomar o princípio da saisine, do qual falávamos 

no início do presente subitem. A partir dele, passou-se a regulamentar a transmissão da 

herança de uma maneira automática, passando ela imediatamente do de cujus ao(s) 

herdeiro(s) tão logo sobrevindo o advento morte.  

 Assim, em que pese não haver a obrigatoriedade de os sucessores aceitarem a herança 

apenas em razão do fato de ela ser considerada como transmitida desde logo, desde o 

falecimento, obviamente, essa situação se configura como um segundo fator justificador da 

opção legislativa pelo silêncio como anuência.  

 Como dissemos, citando Pontes de Miranda, a aceitação, atualmente, se apresenta 

como uma espécie de ratificação de uma posição jurídica que o sucessor já ocupa, mesmo 

antes de ter tido a chance de exteriorizar qualquer tipo de vontade. Nesse sentido, parece-

nos mais do que natural que a figura do silêncio, como conduta passiva, como inércia, venha 
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a ser considerada pela legislação como anuência, como ratificação e manutenção do status 

quo, em vez de implicar recusa (o que significaria renúncia à herança). 

 

6.3 Esbulho da posse 

 Há específica situação de esbulho da posse que se mostra como pertinente caso a ser 

estudado, muito porque seus pressupostos são bastante diferentes (quase opostos) daqueles 

presentes nos casos até agora analisados. 

 Trata-se da perda da posse por esbulho não presenciado pelo possuidor, cuja 

disciplina está presente no artigo 1.224 do Código Civil242. Esse dispositivo legal afirma que, 

nessa hipótese, a posse só será considerada como perdida, a partir do momento em que, tendo 

tomado conhecimento do esbulho, o possuidor ou tenta sem sucesso recuperar a posse ou se 

abstém de realizar essa tentativa. 

 Ao nosso trabalho vai interessar essa segunda possibilidade, isto é, a abstenção, a 

inércia do possuidor, que não tenta recuperar a posse. Afinal, de acordo com a nossa proposta 

de estudo, consideramos essas hipóteses de inércia, de inação de um determinado sujeito 

como verdadeiros casos de silêncio. 

 Dito isso, em se tratando de silêncio, surge a inevitável pergunta: que tipo de 

silêncio? O silêncio pode ser, basicamente, de dois tipos: volitivo ou avolitivo. No presente 

caso, veremos exatamente o porquê, trata-se de silêncio avolitivo. 

 Em verdade, não seria absurdo pensar, numa primeira e superficial análise, tratar-se 

de silêncio a exteriorizar uma vontade. Afinal, de acordo com o que diz o artigo do Código, 

a posse só se considera perdida se o possuidor toma conhecimento do esbulho e se abstém 

de tomar qualquer atitude, ou seja, parece haver um momento de reflexão e um movimento 

de opção consciente pela inércia, por nada fazer. 

 Essa não é, contudo, a melhor interpretação do caso sob análise. Na realidade, é 

possível que tenha tido lugar, internamente ao sujeito, um processo de tomada de decisão, 

                                                           
242 “Art. 1.224. Só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho, quando, tendo notícia 

dele, se abstém de retornar a coisa, ou, tentando recuperá-la, é violentamente repelido”. 
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uma análise de sua vontade. No entanto, o importante é que essa questão – de foro íntimo – 

é irrelevante à produção de efeitos no caso concreto. 

 Nessa hipótese de perda da posse de possuidor não presente ao esbulho, a situação se 

define em termos muito objetivos. O percurso da perda da posse se desenha de maneira muito 

simples: 1 – esbulho da posse de possuidor ausente; 2 – tomada de conhecimento por parte 

do possuidor; 3 – não atuação do possuidor; 4 – perda da posse. 

 Simplesmente, não há espaço para uma análise de vontade. As razões que levaram o 

possuidor a não tentar reaver sua posse, assim que tomou conhecimento do esbulho, são 

irrelevantes ao ordenamento jurídico, bastando a verificação objetiva de sua não ação à 

configuração da perda da posse. 

 Perceba-se que a descrição que fizemos da regulamentação dada pela lei a esse caso 

de esbulho da posse se encaixa, perfeitamente, na definição do ato-fato jurídico: fato jurídico 

em cujo suporte fático está um ato humano, cujo elemento volitivo pode estar ou não 

presente, não sendo em todo caso perquirido, pois irrelevante243. 

 Desse modo, parece-nos, fica bastante claro tratar-se a hipótese em consideração de 

caso a envolver silêncio avolitivo, isto é, um silêncio a originar um ato-fato jurídico, cujo 

principal efeito é a perda da posse pelo possuidor esbulhado. 

 Vale, por fim, dizer que, dentro da categoria de ato-fato jurídico, estamos diante de 

um exemplo de ato-fato jurídico caducificante. Como visto, essa subespécie de ato-fato 

jurídico é aquela em que a inércia do titular de um direito, independentemente de sua vontade 

ou culpa, somada ao decurso do tempo, leva à extinção de um direito244. 

 No caso, importante explicitar que o direito extinto não diz respeito à posse 

propriamente dita – mesmo porque ela não é direito, mas uma situação fática tutelada pelo 

ordenamento jurídico –, muito menos ao direito de propriedade. A nosso ver, o silêncio 

(inércia) do até então possuidor, faz com que perca o direito subjetivo e assegurado pelo 

direito civil ao que chamamos de “desforço imediato da posse”, isto é, à tomada de atitudes 

que visem à recuperação (no caso de esbulho) imediato da posse. Em outras palavras, uma 

                                                           
243 MELLO, Teoria cit., p. 137. 
244 MELLO, Teoria cit., pp. 140-141. 
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vez que o antigo possuidor fica em silêncio, em vez de proceder ao exercício deste direito 

referente a sua posse, este some e a posse se perde, caracterizando-se o silêncio como ato-

fato jurídico caducificante. 

 

6.4 Silêncio de representante presente a celebração de negócio jurídico por 

relativamente incapaz 

 Em diversos momentos afirmamos, no presente trabalho, a capacidade do agente 

como um requisito de validade dos negócios jurídicos. Nesse sentido, é mais do que sabido 

que os incapazes, como o próprio nome diz, não apresentam tal capacidade, não podendo, 

grosso modo, celebrar negócios jurídicos. É o Código Civil o responsável por disciplinar 

essa questão e outras afins, o que faz a partir do seu artigo 166. 

 Em primeiro lugar, há que se diferenciar as consequências da atuação de 

absolutamente e de relativamente incapaz. 

 Se estivermos diante de um caso de negócio jurídico celebrado por pessoa 

absolutamente incapaz, conforme preconiza o inciso I do artigo 166 do Código Civil245, o 

negócio jurídico será nulo e, portanto, inapto a confirmação ou convalidação, como se 

depreende do teor do artigo 169 do mesmo Código246. 

 Ainda a respeito da atuação de absolutamente incapaz vale, a título de 

complementação da temática, abordar o seguinte ponto. Se, por um lado, é inegável que o 

ordenamento jurídico não abre qualquer brecha à validade da atuação do absolutamente 

incapaz em matéria de negócio jurídico, por outro, é também incontestável que eles atuam 

no mundo real e suas condutas geram efeitos jurídicos. Assim, por exemplo, uma criança de 

12 anos – e, portanto, absolutamente incapaz – compra todos os dias lanche na escola onde 

estuda, sem que ninguém diga tratar-se de negócio jurídico nulo. Como se explica, então, 

essa atuação em termos jurídicos? 

 Ora, em tais situações, analisar a exteriorização de vontade das partes não nos leva a 

lugar algum, pois, sendo um dos sujeitos absolutamente incapaz, sua exteriorização de 

                                                           
245 “Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz”. 
246 “Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”. 



88 

vontade não é aceita pelo ordenamento jurídico como livre e consciente e, portanto, não é 

apta à produção de efeitos jurídicos. 

 Por isso, é que acabou por se criar específica nomenclatura a hipóteses como a 

presente – relação contratual de fato (ou fática), ato existencial ou, ainda, conduta 

socialmente típica – a fim de diferenciá-las da figura do negócio jurídico, com a qual não se 

confundem. Esses fatos jurídicos (lato sensu) configuram-se, na verdade, como ato-fato 

jurídico247, uma vez que seus efeitos decorrem do comportamento de um sujeito de direito, 

independentemente da análise da existência ou direcionamento de sua vontade. 

 Feito esse apontamento, podemos passar à disciplina da atuação negocial do 

relativamente incapaz. De acordo com o Código Civil (art. 171, I248), o negócio jurídico 

realizado por agente relativamente incapaz não é nulo, mas anulável. E, em se tratando de 

negócio anulável, admite confirmação pelas partes, conforme previsão do artigo 172 do 

mesmo diploma legal249. 

 Desse modo, se o Código Civil se vale da expressão “anulável’, resta claro que o 

negócio jurídico celebrado por relativamente incapaz é, a priori, válido, podendo sofrer uma 

posterior invalidação por parte do representante do relativamente incapaz ou, ao contrário, 

uma confirmação. 

 Essa confirmação pode se dar expressamente ou pela simples não atuação desse 

representante aliada ao decurso do tempo (hipótese de silêncio) – o que faria desaparecer a 

possibilidade de invalidação do negócio jurídico, restando, portanto, este confirmado. 

 Para além dessa citada hipótese de silêncio, há uma outra interessante situação em 

que o silêncio produz efeitos jurídicos, no que se refere à confirmação do negócio jurídico 

realizado por relativamente incapaz, e que, portanto, é pertinente a nosso estudo. 

 Imaginemos uma situação em que um adolescente de 17 anos – portanto, 

relativamente incapaz – celebra determinado negócio jurídico (um comodato, por exemplo) 

com outra parte, plenamente capaz. Consideremos, ainda, que ambos os pais do adolescente 

                                                           
247 J. C. MOREIRA ALVES, Distinção entre os atos jurídicos negociais e os atos jurídicos não-negociais, in 

Revista da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, disponível online, nº 10, 1996, [30-11-2015], p. 180. 
248 “Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico: I - por 

incapacidade relativa do agente”. 
249 “Art. 172. O negócio anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de terceiro”. 
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(representantes do relativamente incapaz) se encontram presentes no local e no momento da 

celebração do negócio jurídico, posicionados bem ao lado do filho ou a poucos passos do 

mesmo, mas ficam todo o tempo em silêncio. Diante de um tal cenário ainda seria possível 

afirmar que o negócio jurídico em questão é anulável? Parece-nos que a negativa é óbvia.  

 A celebração de um negócio jurídico por relativamente incapaz acompanhado de seu 

representante, que exterioriza sua vontade de ratificação do negócio (oralmente, por meio da 

aposição de assinatura ou outro meio semelhante), implica na imediata confirmação do 

negócio jurídico por parte desse representante e da consequente perda da característica de 

anulabilidade do negócio jurídico. 

 No caso proposto, o processamento e a interpretação por parte do ordenamento 

jurídico devem ser exatamente os mesmos, não alterando em nada a substituição de uma 

exteriorização de vontade pelo comportamento silente do(s) representante(s) do 

relativamente incapaz. É notório, em uma tal situação, o caráter volitivo do silêncio. 

 Trata-se, no caso, de silêncio negocial, pois o ato do representante de ratificação do 

negócio jurídico configura-se como negócio jurídico unilateral, sendo seu silêncio elemento 

completante do suporte fático dele. Assim, em se tratando de negócio jurídico e admitindo 

se tratar de tipo em que há liberdade de forma (tanto em relação à ratificação quanto ao 

negócio jurídico ratificado), há que se analisar de que forma esse silêncio pode ser 

considerado como exteriorização de vontade, ou seja, se há um elemento qualificador desse 

silêncio. 

 A nosso ver, em um tal exemplo, o silêncio é qualificado pelos usos e, sobretudo, 

pelas circunstâncias do caso concreto. A circunstância do(s) representante(s) estar(em) 

presente(s) cria para a outra parte a legítima confiança de que, mesmo em silêncio, está 

ratificando o negócio jurídico. É o entendimento óbvio e necessário, a partir dos ditames da 

boa-fé objetiva. 

 A partir desse entendimento, portanto, é que afirmamos se tratar de um silêncio 

volitivo a dar lugar a um negócio jurídico unilateral, cujo efeito principal é, como dissemos, 

o de confirmar o negócio jurídico bilateral (e principal) realizado por relativamente incapaz, 

afastando deste o caráter de anulabilidade.  
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 E, assim, vale dizer, não nos posicionamos ao lado de M. D. de ANDRADE
250, que, ao 

apresentar idêntico exemplo ao que acabamos de expor, fala no silêncio do representante 

também como negócio jurídico unilateral, não de confirmação do negócio jurídico bilateral 

realizado pelo relativamente incapaz, mas como verdadeira proposta. 

 Simplesmente, não nos parece defensável o posicionamento deste autor. Se o caso é 

de menor de idade relativamente incapaz que realizou negócio jurídico com outrem, a 

proposta deve ter partido desse menor ou da outra parte, cabendo atuação do representante 

apenas no sentido de ratificar o negócio jurídico. E é justamente isso que o seu silêncio vem 

fazer, segundo nosso entendimento. 

 

6.5 Outros casos 

Como dissemos no início do capítulo, abordar todos os casos jurídicos a envolver o 

silêncio seria tarefa não só impossível, mas também desnecessária. O objetivo do presente 

trabalho jamais foi – ou poderia ser – o de exaurir a análise casuística do tema. Ao contrário, 

o que se propôs foi elaborar uma teoria, tão geral quanto possível, aplicável aos diversos 

casos de silêncio. Com a propositura da adoção da teoria do silêncio como fato jurídico, 

parece-nos, a pretensão se satisfaz, como demonstra, cremos, o exercício realizado nos 

quatro subitens anteriores.  

Nesse sentido, da mesma forma, que procedemos à análise dos casos apresentados, 

qualquer outra hipótese em que verificada o silêncio pode ser estudada à luz da ideia do 

silêncio como fato jurídico. 

Assim, já concluindo essa parcela do trabalho, abordaremos neste item hipóteses 

apresentadas por PINTO
251, com previsão de efeitos jurídicos ao silêncio pela legislação 

portuguesa, as quais ora encontram paralelo no ordenamento jurídico brasileiro, ora recebem 

tratamento diferenciado ou simplesmente não têm previsão no Direito brasileiro. 

 

                                                           
250 Teoria geral da relação jurídica (vol. II), Coimbra, Almedina, 2003, p. 138. 
251 Declaração tácita cit., p. 664 e ss. 
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6.5.1 Compra e venda a contento 

Fala PINTO
252, em primeiro lugar, na figura da compra e venda a contento, a qual, já 

adiantamos, é disciplinada no Direito português de forma bastante distinta do verificado em 

nosso Direito.  

O item 1 do artigo 923 do Código Civil português253 prevê de maneira expressa e 

bastante clara que a hipótese em questão, isto é, de compra e venda a contento “vale como 

proposta de venda”. Ou seja, em sede de Direito português, a compra e venda a contato não 

é ainda um negócio jurídico bilateral, mas apenas um negócio jurídico unilateral de oferta. 

O Direito civil brasileiro, por sua vez, adotou outro caminho na disciplina dessa 

espécie de compra e venda. Conforme podemos facilmente depreender da leitura do artigo 

509254, a compra e venda a contento é considerada uma compra e venda já realizada, sob a 

qual, porém, pende uma condição suspensiva. Em outras palavras, a compra e venda a 

contento celebrada entre duas pessoas é negócio jurídico bilateral existente e válido, faltando 

apenas o implemento da condição relativa ao contentamento para que entre também no plano 

da eficácia e se deflagre a produção de efeitos jurídicos. 

Em razão da diferença de tratamento de base dado por cada um dos ordenamentos 

jurídicos, consequentemente, também a solução apresentada em caso de silêncio da parte 

que deve manifestar seu contentamento diferirá. 

A resposta do Código Civil português (art. 923, item 2255) para o caso de silêncio do 

comprador é a de que a proposta deverá ser considerada como tendo sido por ele aceita. 

Nesse caso, sem dificuldades podemos afirmar que o silêncio em questão seria um silêncio 

volitivo – qualificado pela lei – componente do suporte fático do negócio jurídico unilateral 

de aceitação. 

O Código Civil brasileiro não adota essa solução. Em verdade, ele não apresenta 

solução alguma. Nosso diploma legal apenas prevê a necessidade de manifestação de agrado 

                                                           
252 Declaração tácita cit., p. 664. 
253 “Art. 923. 1. A compra e venda feita sob reserva de a coisa agradar ao comprador vale como proposta de 

venda”. 
254 “Art. 509. A venda feita a contento do comprador entende-se realizada sob condição suspensiva, ainda que 

a coisa lhe tenha sido entregue; e não se reportará perfeita, enquanto o adquirente não manifestar seu agrado”. 
255 “Art. 923. (...) 2. A proposta considera-se aceita se, entregue a coisa ao comprador, este não se pronunciar 

dentro do prazo da aceitação, nos termos do nº 1 do artigo 228.º”. 
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do adquirente para o aperfeiçoamento da compra e venda na modalidade a contento (parte 

final do art. 509) e, no artigo 512256, que, não tendo sido acordado um prazo de resposta, 

surge para o vendedor o direito de intimar o comprador, judicial ou extrajudicialmente, para 

que responda à proposta. 

Entretanto, o dispositivo em questão resolve apenas a questão da falta de prazo para 

manifestação do agrado ou contentamento, não oferecendo solução para o silêncio. Afinal, 

ainda que o vendedor intime o potencial comprador para que se manifeste, é possível que 

este não o faça. E não haverá maneira de o vendedor obrigar o comprador a se pronunciar. 

Nesse caso, mais uma vez, a solução deverá advir da doutrina (ou, quiçá, da 

jurisprudência). Para tanto, parece-nos lógico que o primeiro passo seja a identificação de 

que tipo de silêncio se trata esse que ora analisamos – o que depende, sempre, da pergunta 

inicial sobre haver ou não uma carga de vontade nele. 

Entendemos se tratar, no caso, de um silêncio volitivo qualificado pelas 

circunstâncias do caso. Como está previsto no próprio texto de lei, a compra e vendo a 

contento é compra e venda realizada sob condição suspensiva, cujo implemento depende da 

manifestação de agrado. Ou seja, de uma exteriorização de vontade que indique 

contentamento em relação ao objeto da compra e venda, o que levará ao seu 

aperfeiçoamento. 

Assim sendo, o silêncio só pode ser elemento completante do núcleo do suporte fático 

de um negócio jurídico ou de um ato jurídico em sentido estrito. No caso, não nos parece 

tratar-se de exteriorização de vontade com margem de liberdade bastante a ponto de falarmos 

em escolha de categoria jurídica ou em modulação de efeitos. Desse modo, cremos estar 

diante de uma hipótese não de silêncio negocial, mas de um silêncio componente de ato 

jurídico em sentido estrito. 

No ato jurídico, não há escolha de categoria jurídica. O que se verifica é, na realidade, 

muito mais uma relação lógica de antecedente e consequente257. É isso que podemos ver na 

prática, uma vez que o efeito (principal) decorrente do silêncio que demonstra contentamento 

                                                           
256 “Art. 512. Não havendo prazo estipulado para a declaração do comprador, o vendedor terá o direito de 

intimá-lo, judicial ou extrajudicialmente, para que o faça em prazo improrrogável”. 
257 PONTES DE MIRANDA, Tratado (tomo II) cit., p.536. 
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é o do implemento de condição suspensiva, seguido do aperfeiçoamento do contrato de 

compra e venda. 

Mais especificamente, de acordo com a doutrina de PONTES DE MIRANDA
258, 

poderíamos classificar esse silêncio do qual se depreende exteriorização de agrado como 

uma “comunicação de vontade”. Isto é, tratar-se-ia de um ato jurídico que vem, 

simplesmente, comunicar a vontade de um determinado sujeito de direito, não se esperando 

da outra parte conduta em um ou outro sentido. Em outras palavras ainda, os efeitos desse 

ato jurídico em sentido estrito se produzem a partir da simples comunicação de vontade, 

independentemente da vontade ou atuação de um outro sujeito. 

Dito isto, importa ainda verificar por que motivo podemos tomar esse silêncio como 

exteriorização de vontade, ou seja, descobrir se há e qual é o elemento qualificador desse 

silêncio e que nos permite dele depreender uma vontade. 

De acordo com a teoria do silêncio circunstanciado, os elementos de qualificação do 

silêncio são: lei, convenção prévia entre as partes, usos e costumes, e as circunstâncias. A 

lei está descartada. Como dissemos, o Código Civil brasileiro (ou qualquer outra lei) não 

prevê solução para essa questão em específico, apesar de disciplinar essa modalidade de 

compra e venda. Uma convenção prévia entre as partes poderia existir, mas tal análise ficaria 

para o caso concreto e, aqui, estamos advogando pela generalidade da consideração do 

silêncio do adquirente como exteriorização de vontade, de contentamento. Restam, então, os 

usos e costumes e as circunstâncias. 

Aos usos, em primeiro lugar, há que se fazer, cremos, a mesma ressalva em relação 

à convenção prévia entre as partes, pois é prática comum, reiterada, mas referente a 

determinado grupo de pessoas (grupo profissional, atividade econômica, etc.), padecendo de 

um maior caráter de generalidade. Algo que não ocorre com os costumes, verdadeira fonte 

do direito. Não nos parece, contudo, ser possível advogar a existência de um costume de não 

exteriorizar agrado em relação ao objeto de uma compra e venda a contento, que pudesse 

justificar o silêncio como exteriorização de vontade. 

Assim, resta-nos apenas as circunstâncias do caso concreto – elemento de 

qualificação muitas vezes negligenciado pela doutrina, mas que, ao menos no Direito 

                                                           
258 Tratado (tomo II) cit., p.536. 
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brasileiro, encontra previsão expressa na lei (art. 111, Código Civil259). Parece-nos, é a 

adequada solução ao enquadramento jurídico a referências às circunstâncias do caso 

concreto. 

Como tivemos oportunidade de abordar no capítulo precedente, a expressão 

“circunstâncias” é bastante genérica, mas, no que tange à qualificação do silêncio, se refere 

a elementos presentes em uma situação de fato, por meio dos quais torna-se possível 

depreender de um silêncio uma exteriorização de vontade. 

No caso sob análise, as circunstâncias apontam, nitidamente, para a consideração do 

silêncio do adquirente como exteriorização de vontade de contentamento em relação à coisa 

objeto do negócio jurídico. 

Atribuímos crucial relevo à circunstância de que o adquirente recebe a coisa, está em 

contato com ela, tem a sua posse e já está utilizando-a, a fim de verificar suas características 

e qualidades com o objetivo de se certificar ser ela do seu agrado. Ou seja, o adquirente atua 

como se já fosse verdadeiro proprietário da coisa. Se pudermos cogitar de um iter negocial, 

o adquirente encontra-se muito mais próximo do fim dessa estrada do que do começo. Na 

realidade, poderíamos dizer até que esse caminho já foi percorrido, pois o negócio jurídico, 

isto é, a compra e venda já foi celebrada: existindo e valendo, faltando apenas um último 

passo para que se torne perfeita e produza todos os seus efeitos. Por esse motivo, parece-nos 

que a regra deva ser pela consideração do silêncio do adquirente como exteriorização de 

contentamento e não de descontentamento. 

Essa conclusão, inclusive, a nosso ver é não só a melhor, como a única possível, pois 

vai ao encontro dos ditames da boa-fé objetiva, respeitando a confiança que o silêncio – e, 

portanto, a não manifestação de descontentamento – gera no alienante acerca do 

aperfeiçoamento da compra e venda. 

 

 

                                                           
259 “Art. 111. O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for 

necessária a declaração de vontade expressa”. 



95 

6.5.2 Aprovação da execução ou inexecução do mandato 

 PINTO
260 desenvolve, também, análise de hipótese de silêncio concernente ao 

contrato de mandato. Não se refere à aceitação do mandato, mas à aprovação da sua execução 

ou inexecução, nos termos do artigo 1163 do Código Civil Português261. 

O dispositivo em questão, sem paralelo no Código Civil Brasileiro, afirma valor de 

aquiescência ao silêncio do mandante, frente à comunicação do mandatário acerca da 

execução ou inexecução do mandato. Especificamente, o artigo em questão dispõe que, uma 

vez ciente o mandante, o seu silêncio, por tempo superior ao normal, vale como aprovação 

da atuação do mandatário, mesmo que ele tenha excedido os limites do mandato ou não 

observado suas instruções. 

Não se trata, ressalta PINTO
262, da relação externa ao mandato, isto é, da relação do 

mandante com a outra parte envolvida no negócio celebrado em representação. Ao contrário, 

a aprovação que o silêncio importaria, no caso, referir-se-ia à relação de mandato em si, à 

atuação do mandatário. O silêncio do mandante afastaria, por exemplo, a possibilidade dele 

se voltar contra o mandatário, o qual pode, então, estar seguro de que não será 

responsabilizado pela inexecução do mandato ou pela sua execução indevida. 

De que natureza seria esse silêncio produtor de tantos efeitos jurídicos? 

Nem sempre podemos nos fiar na letra da lei para responder uma pergunta como a 

presente, uma vez que, não raro, o legislador se vale de conceitos imprecisos, quando não 

errados. No presente caso, porém, parece que atentar à previsão legal nos fornece um 

indicador da natureza jurídica desse silêncio. 

Assim, o Código Civil português fala em aprovação do mandato, denotando uma 

conduta do mandante carregada de vontade, razão que nos leva a crer estarmos diante de um 

silêncio volitivo. A assunção, a nosso ver, é correta. 

                                                           
260 Declaração tácita cit., p. 666. 
261 “Art. 1163.º Comunicada a execução ou inexecução do mandato, o silêncio do mandante por tempo superior 

àquele em que teria de pronunciar-se, segundo os usos ou, na falta destes, de acordo com a natureza do assunto, 

vale como aprovação da conduta do mandatário, ainda que este haja excedido os limites do mandato ou 

desrespeitado as instruções do mandante, salvo acordo em contrário”. 
262 Declaração tácita cit., p. 666. 
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Veja-se que, o mandatário realiza uma comunicação ao mandante, a fim de que esse, 

a partir de sua vontade, aprove ou não as atitudes por ele tomadas. A conduta esperada do 

mandante, portanto, nada mais é senão o assentimento ou não em relação à atuação do 

mandatário – o que, importantíssimo dizer, não só é ato humano de vontade, como configura-

se verdadeiro negócio jurídico263.  

É nítida a presença do elemento volitivo nessa atuação. O mandante aprova (ou não) 

a atuação do mandatário, a partir de sua vontade, podendo fazê-lo mesmo que esta tenha ido 

contra ou extrapolado suas orientações – o que lhe é facultado pela autonomia privada. É por 

isso, vale salientar, que tal conduta configura-se como negócio jurídico, pois não se trata de 

enrijecida atuação volitiva de determinado sujeito, ao qual é dada significativa margem de 

atuação para aprovar ou reprovar, total ou parcialmente, a execução do mandato. 

Dito isso, cumpre externar, finalmente, que todas essas considerações não se alteram 

pelo simples fato de estarmos diante de um silêncio, em vez de uma conduta ativa do 

mandante. Desse modo, o silêncio que, segundo a lei portuguesa, importa em “aprovação da 

conduta do mandatário” é silêncio volitivo, é silêncio que funciona como elemento 

completante do núcleo do suporte fático de um negócio jurídico. 

Percurso autorizativo de tal conclusão – e que já tivemos oportunidade de realizar 

em diversos momentos – é aquele que passa pela análise dos elementos de existência e dos 

requisitos de validade da forma e da vontade do negócio jurídico do qual faz parte o silêncio. 

No caso, temos que a lei (no caso, a portuguesa) não faz qualquer exigência com 

relação à forma pela qual a aprovação da execução do mandato deve se dar. Muito ao 

contrário, é a própria lei que prevê a possibilidade de que tal aprovação assuma a forma do 

silêncio, funcionando, portanto, como seu elemento qualificador e autorizador da sua 

consideração como exteriorização de vontade – segundo as premissas da teoria do silêncio 

qualificado. 

Assim, em resumo, se ao negócio jurídico da situação em tela – isto é, de aprovação 

da conduta do mandatário – não se exige determinada forma e, diante do fato de que há um 

elemento qualificador do silêncio – qual seja, a previsão legal –, a nosso ver fica claro tratar-

                                                           
263 PONTES DE MIRANDA, Tratado (tomo II) cit., p. 224. 
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se no caso de real hipótese de silêncio exteriorização de vontade e, mais especificamente, de 

silêncio componente de um negócio jurídico. 

 

6.5.3 Ratificação do negócio representativo 

 Finalmente, ainda versando acerca dos negócios por representação, PINTO
264 cita o 

artigo 268.º, n.º 3, do Código Civil Português265. De acordo com o autor, em razão da 

necessidade de por fim a um estado de incerteza, o dispositivo em questão viria prever 

solução àqueles casos em que determinada pessoa celebra negócio jurídico em nome de 

outra, sem ter, contudo, recebido desta poderes de representação para tanto. Diante de uma 

tal situação, a norma portuguesa dispõe que, se dentro de prazo estabelecido pelo outro 

contratante não houver manifestação da pessoa em cujo nome foi realizado o negócio 

jurídico, considera-se negada a ratificação e, consequentemente, permanecerá o negócio 

jurídico sem efeito em relação a esse sujeito (art. 268.º, n.º 1, do Código Civil Português266). 

 No direito brasileiro, temos disciplina não muito distante da oferecida pelo 

ordenamento jurídico luso. Conforme dispõe o art. 662 do nosso Código Civil, “os atos 

praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes 

em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar”. 

 Perceba-se que, até aqui, a resposta jurídica à situação em questão é idêntica. A 

diferença entre os dois ordenamentos se apresentará, justamente, ao nos voltarmos ao estudo 

do silêncio daquele em cujo nome o negócio foi realizado.  

 Nem o código civil brasileiro, nem o português falam expressamente no silêncio 

desse “representado”. O brasileiro resume-se, apenas, a dizer (art. 662, parágrafo único) – 

quase que contraditoriamente – que a ratificação do negócio jurídico há de ser expressa, 

podendo resultar também de ato inequívoco. Assim, a nosso ver, não está completamente 

excluída a hipótese de o silêncio poder funcionar como ratificação, uma vez que, apesar de 

                                                           
264 Declaração tácita cit., p. 670. 
265 “Art. 268.º (...) 3. Considera-se negada a ratificação, se não for feita dentro do prazo que a outra parte fixar 

para o efeito”. 
266 “Art. 268.º 1. O negócio que uma pessoa, sem poderes de representação, celebre em nome de outrem é 

ineficaz em relação a este, se não for por ele ratificado”. 
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não ser a regra, poderá configurar-se, eventualmente, como “ato inequívoco”. A realidade, 

porém, é que não há uma verdadeira resposta para o caso de silêncio em nossa legislação. 

 No caso português, ainda que não se fale expressamente em silêncio, parece-nos que 

situação que venha a envolvê-lo tem solução prevista, na afirmação do código de que 

“considera-se negada a ratificação, se não for feita dentro do prazo que a outra parte fixar 

para o efeito”. 

 Trata-se, a nosso ver, de hipótese de silêncio bastante assemelhada à que lhe precede, 

sendo ambas caso de aprovação ou reprovação à atuação jurídica de outrem – e, portanto, da 

realização e ocorrência de um negócio jurídico de assentimento ou não. 

 A diferença digna de nota no presente caso é que a solução legal oferecida pelo 

ordenamento jurídico português é oposta à apresentada ao caso anterior. Isto é, se na situação 

a envolver aprovação da execução do mandato, decidiu o legislador que o silêncio devia 

significar uma exteriorização de vontade em sentido de assentimento, aqui, previu-se-lhe 

valor de rejeição. 

 Em outras palavras, transcorrido o prazo dado ao representado para manifestação da 

ratificação ao negócio jurídico realizado por representante sem poderes, se aquele houver se 

mantido em silêncio, este implicará na ocorrência de um negócio jurídico de rejeição do 

negócio jurídico em discussão. 

 Refaçamos mais uma vez o raciocínio para esclarecer a situação. 

 Chamado a se manifestar a pessoa interessada, representada por quem não tinha 

poderes para tanto, a sua resposta será, invariavelmente, um negócio jurídico, seja de 

aceitação, seja de recusa. Conforme dissemos anteriormente, trata-se, claramente, de ato 

humano de vontade (e, portanto, ato jurídico lato sensu), enquadrável como negócio jurídico, 

em razão da margem de liberdade conferida à vontade do sujeito. 

 E, mais uma vez repisamos, o fato de a resposta vir na forma de silêncio não a 

desnatura, como negócio jurídico, se não houver empecilhos quanto à forma ou em relação 

à exteriorização de vontade (exigência de elemento qualificador). 
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 Na hipótese em discussão, de novo, não se faz exigências de formalidades à 

exteriorização de vontade do representado, razão pela qual em relação ao elemento de 

existência e requisito de validade da forma não se apresenta qualquer problema. 

 E, por fim, com relação à vontade propriamente dita, também satisfeitos os requisitos, 

em razão da previsão legal que funciona como elemento qualificador do silêncio, 

autorizando a sua consideração como exteriorização de vontade, de acordo com as ideias da 

teoria do silêncio circunstanciado. 

 A única particularidade reside no fato de que a lei, no caso em tela, vem qualificar o 

silêncio como uma exteriorização de vontade de rejeição ao negócio jurídico discutido – o 

que se mostra interessante, uma vez que, regra geral, a legislação quando qualifica o silêncio 

o faz em sentido de anuência. 

 A esse respeito, brevíssimo comentário a respeito do porquê da opção legislativa, 

comparando as duas últimas situações apresentadas. 

 Não é difícil imaginar a motivação legislativa por detrás dessas antagônicas 

regulamentações do silêncio nos dois últimos casos apresentados: “sim” para o silêncio 

relativo à execução de mandato e “não” para o silêncio referente à ratificação de negócio 

jurídico realizado sem representação. 

 Ora, no primeiro caso, há uma relação jurídica estabelecida entre as partes envolvidas 

pelo silêncio, no segundo não. Assim, por mais que a atuação do mandatário possa ter ido 

de encontro com as orientações do mandante, em razão de haver entre eles uma relação de 

confiança, é natural que a inclinação do legislador tenha sido no sentido de qualificar o 

silêncio como aprovação da atuação do mandatário. Afinal, é de se presumir que o 

mandatário atuará diligentemente, respeitando a confiança que lhe foi depositada, devendo 

o silêncio do mandante ser tido como aquiescência. 

 A situação é justamente a contrária neste segundo cenário, em que uma pessoa, sem 

quaisquer poderes de representação, realiza com terceira negócio jurídico em nome de 

outrem. Esse “representado” não tem qualquer relação jurídica com as pessoas que 

realizaram as tratativas negociais. Não há relação de confiança. Não há, em suma, porque 

crer que esse interessado ratificará um negócio jurídico que não desejou, de iniciativa de 

outro. Desse modo, claramente, a opção legislativa não poderia ser outra senão a qualificação 
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do silêncio como “negação da ratificação” ao negócio jurídico celebrado. E, vale dizer, 

também o legislador brasileiro poderia ter feito tal previsão, se inspirando no diploma 

lusitano, a fim de que essa situação de silêncio encontrasse disciplina legal em nosso 

ordenamento jurídico – o que, hoje, não vislumbramos, verificando-se, ao contrário, um 

cenário de dúvida e incerteza, em razão de ausência de normativa específica relativa ao 

assunto. 
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CAPÍTULO 7 

ANÁLISE JURISPRUDENCIAL 

 

Finda extensiva análise doutrinária acerca do silêncio, dedicaremos o presente 

capítulo ao estudo do tratamento dado à matéria pelos tribunais. Para tanto, o primeiro passo 

foi a definição dos termos de busca a serem utilizados nas bases de dados de jurisprudência. 

Vale dizer que os sistemas de busca nos variados tribunais existentes no Brasil 

diferem consideravelmente entre si, tanto no modo quanto na qualidade da ferramenta de 

pesquisa disponibilizada. Não obstante, é possível apresentar aqui, de uma forma geral, o 

método de trabalho adotado. 

Com base no conteúdo da presente dissertação, levantamos aqueles termos que 

julgamos mais pertinentes e recorrentes em relação à temática e que, portanto, poderiam ser 

reproduzidos na pesquisa jurisprudencial. Nesse sentido, imediatamente pensamos, claro, 

em palavras referentes ao silêncio, tal qual o “silêncio” propriamente dito e algumas outras 

correlatas como “inércia”, “inação” e “omissão. 

A utilização do termo “silêncio” seria, obviamente, inevitável. Entretanto, temendo 

a restringência da utilização deste único termo, que poderia fazer com que passássemos ao 

largo de situações análogas, a busca foi realizada também por palavras quase sinônimas, tais 

quais inércia e inação. 

Ao mesmo tempo, era preciso delimitar a busca, porque a simples pesquisa a partir 

do termo silêncio (e sinônimos) levava-nos a julgados que falavam em silêncio da lei, 

silêncio do juiz (omissão da sentença) e outros casos não pertinentes. Assim, junto a um 

termo referente ao silêncio, colocamos um termo referente à vontade. Desse modo, foram 

utilizados os termos “manifestação de vontade” e “anuência”, como delimitadores das 

buscas. 

Como por diversas vezes repetimos ao longo do trabalho, nem toda hipótese de 

silêncio relaciona-se à vontade. Não obstante, em razão de, no direito brasileiro, o silêncio 

ser tratado pela maioria da doutrina (bem como pela lei) em relação à possibilidade ou não 
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de ser tido como anuência, acreditamos que a presença da ideia de vontade na busca nos 

levaria ao resultado desejado, incluindo casos de silêncio volitivo e avolitivo. E, de fato, a 

aposta se mostrou acertada, pois, como veremos logo a seguir, não foram apenas casos de 

silêncio exteriorização de vontade que surgiram em nossas pesquisas. 

Por fim, importante ressaltar que, especificado na busca o conteúdo, mostrou-se 

necessário delimitar a área do direito visado. Para tanto, a pesquisa jurisprudencial 

restringiu-se às bases de dados de julgados classificados como pertinentes às áreas do direito 

civil e do direito do consumidor, a fim de verem excluídas temáticas completamente 

apartadas do objetivo do presente trabalho, referentes, por exemplo, ao direito penal, 

administrativo ou tributário. 

Definida essa questão metodológica, outra se impunha. Com quais tribunais 

trabalhar? De início, a pretensão foi a de restringirmo-nos às Cortes superiores, isto é, ao 

Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). A ideia era a de 

que, focando a pesquisa nesses dois tribunais, o resultado quantitativo das buscas seria 

menor, levando, por conseguinte, à possibilidade de uma análise qualitativamente melhor 

em relação a cada um dos casos levantados. Ademais, estaríamos em contato com aquilo 

que, em termos jurisprudenciais, haveria de mais relevante e, digamos, homogêneo, 

pacificado – o que conferiria maior segurança, igualmente, a nossas análises. 

A prática, contudo, nem sempre se adequa aos nossos ideais. E eis que, tão logo 

demos início à pesquisa em sede de STF, restou frustrada nossa pretensão. De fato, já 

podíamos supor de antemão, que a Corte constitucional não se mostraria como o tribunal 

mais propício à temática aqui estudada. Não só foram poucos os resultados obtidos – apenas 

dois tangenciando de alguma forma o tema do presente trabalho –, mas também eram 

demasiadamente antigos os acórdãos que a nós se apresentaram, um datando do ano de 1955 

e outro de 1986 (ambos anteriores ao próprio advento do atual Código Civil, para se citar 

apenas um empecilho)267. 

                                                           
267 Somente a título de curiosidade, citamos aqui os julgados encontrados, a fim de que o leitor, se desejar 

volte-se a eles. O caso mais antigo, do ano de 1955, foi julgado no Recurso Extraordinário n.º 28.139 do Rio 

de Janeiro e a discussão perpassa a questão do regime legal de separação de bens no casamento, então 

obrigatório nos casos de o cônjuge homem ser maior de 60 anos, ou a mulher maior de 55, hoje previsto para 

cônjuge, homem ou mulher, maior de 70 anos. No caso em tela, segundo o voto do Ministro Relator Ribeiro 

da Costa e com base no artigo 259 do Código Civil de 1916, então em vigor, a despeito da imposição legal do 

regime de separação de bens, o silêncio das partes em relação à comunhão ou não dos aquestos significava 

“expressivo sinal de aquiescência na comunhão dos bens supervenientemente adquiridos”. Assim, a comunhão 
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Assim sendo, redefinimos o foco da pesquisa de jurisprudência, a qual se inicia com 

breve análise dos, também parcos, resultados obtidos em sede de STJ, a fim de, na sequência, 

adentrar na seara dos Tribunais de Justiça, os quais, no presente trabalho, veem-se 

representados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), do Rio Grande do Sul (TJ-RS) 

e de Pernambuco (TJ-PE). Os Tribunais de Justiça dos respectivos estados foram escolhidos, 

pois representam três (Sul, Sudeste e Nordeste) das cinco regiões em que se convencionou 

dividir o Brasil – o que, a nosso ver, permitiria conferir à pesquisa um mínimo caráter 

nacional. A respeito de cada um deles, individualmente, vale dizer que, em relação ao 

sudeste, a escolha não poderia recair sobre outro tribunal senão TJ-SP, em razão da grandeza 

do volume de demandas que gere; no que tange ao sul do país, optou-se pelo TJ-RS, 

reconhecido pelo vanguardismo das teses adotadas por seus magistrados; e, por fim, com 

relação à região nordeste, a opção foi pelo TJ-PE, por um simples critério técnico: o de ter 

ele apresentado aquele que consideramos como o melhor mecanismo de busca dentre os 

tribunais da região – o que, inegavelmente, é de extrema importância ao sucesso da proposta. 

 

7.1 Superior Tribunal de Justiça 

 Diferentemente do imaginado, a pesquisa de julgados no STJ apresentou 

pouquíssimos resultados relevantes. Além dos casos que aqui apresentaremos, referentes ao 

aperfeiçoamento de contratos de seguro pelo silêncio das seguradoras, foi encontrado 

Recurso Especial (REsp.) que versava sobre silêncio como ato ilícito268 – cuja análise fugiria 

à proposta do presente trabalho e RESp. em cujo acórdão se consignava que, no caso, o 

silêncio não produzia efeitos269 – o qual, contudo, optamos por deixar de analisar, porque 

matéria afeita ao CC/1916, sem paralelo na atual codificação civil. 

 A única discussão de maior relevo, portanto, verificada nesta Corte superior diz 

respeito ao aperfeiçoamento dos contratos de seguro. Dentre os acórdãos que tratam do tema, 

separamos, em primeiro lugar, aquele que pode ser considerado como paradigmático – 

                                                           
dos aquestos seria renunciável apenas de modo expresso, de maneira que, não existindo uma tal previsão em 

pacto antenupcial (apenas silêncio das partes), de rigor a adoção do entendimento pela comunhão dos bens 

adquiridos na constância do casamento. No outro caso, o Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n.º 

106.955, de 1986, o pano de fundo da discussão girava em torno de uma dita anuência tácita pelo credor, em 

razão de seu silêncio, à nomeação de bens à penhora realizada pelo devedor em execução de título extrajudicial 

(em vigor a redação original do CPC/73, posteriormente alterada). 
268 REsp. 1.346.428/GO. 3ª Turma. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. Julgado em 09 de abril de 2013. 
269 REsp. 941.722/SP. 5ª Turma. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. Julgado em 11 de dezembro de 2008. 
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citado, inclusive, por acórdãos que lhe sucederam. Trata-se do REsp. nº 722.469-PB270, 

julgado em 23 de agosto de 2007. 

 Em que pese a situação fática em tela ter tido lugar no ano de 2002, isto é, às vésperas 

da entrada em vigor do atual Código Civil, mas não ainda sob sua égide, a análise do caso 

não se mostra prejudicada, sendo, ao contrário, bastante pertinente, pois aplicável ao 

contexto atual de nosso ordenamento jurídico. 

 Em breve resumo, segundo o reconhecido pelos ministros do STJ, o desenho dos 

fatos se apresenta da seguinte maneira. Fora realizada proposta de seguro de vida pela 

segurada no dia 26 de maio de 2002, cujo certificado de confirmação só fora expedido pela 

seguradora em 03 de julho do mesmo ano, ou seja, posteriormente à ocorrência do sinistro 

(morte da segurada) que ocorrera no dia 20 de junho. 

 Assim, de um lado, a beneficiária do seguro argumentava o aperfeiçoamento do 

contrato e pretendia receber indenização – tendo, para tanto, ajuizado ação de execução 

contra a seguradora –, enquanto esta, em embargos de execução, argumentava, além da 

inexistência de título executivo extrajudicial, que sequer o contrato havia se aperfeiçoado. A 

tese da seguradora era a de que não teria aceitado a proposta, não emitira apólice, tudo isso 

somado ao fato de que sequer havia sido paga, à época da ocorrência do sinistro, a primeira 

parcela do prêmio. Os embargos, acolhidos em primeira instância, foram mantidos pelo TJ-

SP, chegando REsp. ao STJ, interposto pela beneficiária do seguro. 

 Coube ao STJ, então, decidir a questão, o que fez em favor da recorrente, beneficiária 

do seguro. De acordo com o ministro relator Castro Filho, tendo em vista a previsão, pela 

circular nº 240 da SUSEP de 2004 (art. 2º, §4º), de ocorrência de aceitação tácita de proposta 

por parte da seguradora, em caso de não manifestação desta por escrito no prazo de 15 dias, 

o julgamento do caso deveria ser de procedência. Afinal, tendo sido realizada proposta no 

dia 26 de maio de 2002, o prazo de 15 dias para manifestação da seguradora teria se esgotado 

no dia 10 de junho, ou seja, antes da morte da segurada, que teve lugar dali a 10 dias, quando 

a proposta já estava tacitamente aceita e, portanto, o contrato já se aperfeiçoara. 

Complementou ainda o ministro afirmando não ter relevância à discussão do 

                                                           
270 RECURSO ESPECIAL. SEGURO. EXISTÊNCIA DO CONTRATO. DÚVIDA INFUNDADA. 

EXECUÇÃO. VIABILIDADE. Desde que aceita, ainda que tacitamente, a proposta de seguro, o fato de a 

morte da proponente haver ocorrido antes do pagamento da primeira parcela do prêmio e da emissão da 

respectiva apólice não obsta a execução. Recurso provido. 
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aperfeiçoamento do contrato o fato de não ter sido emitida apólice referente ao seguro, ou 

mesmo o pagamento da primeira parcela deste ter sido realizada após a ocorrência do 

sinistro. 

 A decisão proferida pelo STJ parece, de fato, ser a mais justa, mas demonstra, ao 

mesmo tempo, certa fragilidade argumentativa. Vejamos o porquê. Os ministros julgadores 

do caso, centram-se em grande medida na previsão da circular 240 da Superintendência de 

Seguros Privados (SUSEP), referente à delimitação de um prazo de 15 dias de aceitação ou 

de recusa de proposta, findo o qual esta será tida por aceita. Antes de mais nada vale o alerta 

e atualização de que a previsão em questão continua a existir, não mais, porém, na circular 

nº 240 (revogada), mas na de número 251 (art. 2º, §6º), editada igualmente pela SUSEP. No 

caso em tela, porém, os ministros referem-se à circular 240, de janeiro de 2004. Ora, parece-

nos indevida a aplicação de regra surgida no ano de 2004 a contrato firmado no ano de 2002. 

Em respeito ao princípio da legalidade e em atenção ao brocardo do tempus regit actum, não 

parece fazer muito sentido afirmar que contrato de seguro proposto em 2002 aperfeiçoou-se 

com o decurso do prazo de 15 dias previsto para manifestação de seguradora em circular 

data de 2004. 

 Desse modo, a nosso ver, o acórdão proferido pelo STJ, apesar de engendrar correto 

raciocínio, tem fundamentos bastante equivocados. Em outras palavras, o resultado atingido 

é o correto, mas a argumentação é falha. Correto deslinde do feito, entendemos, passaria não 

pela invocação das circulares da SUSEP, inexistentes à época do fato, mas pela verificação 

de um costume. 

 Em ambos os casos, a solução se apresenta com base na teoria do silêncio 

circunstanciado. A referência, contudo, às circulares da SUSEP faz crer tratar-se de silêncio 

qualificado por uma previsão legal (lato sensu). No caso, porém, conforme dissemos, 

justificar o decidido com base em previsões legais posteriores ao tempo do fato não parece 

ser a solução mais correta. Assim sendo, a resposta que se impõe é a da constatação de um 

silêncio qualificado por um costume.  

 Justifica, no caso e em outros análogos, o silêncio como exteriorização de vontade o 

fato de que a prática comercial, negocial securitária é a da não aceitação expressa por parte 

das seguradoras, que ou recusam a proposta ou procedem imediatamente à expedição da 

apólice. Nesse sentido, proponente que envia a proposta e não obtém, num prazo razoável 
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(hoje considerado como sendo o de 15 dias pela SUSEP), recusa, pode se considerar 

segurado. 

 Tendo em vista todo o exposto, o que podemos dizer, em resumo, a respeito desse 

primeiro caso é o de se tratar de hipótese de silêncio volitivo, a funcionar como elemento 

completante do núcleo do suporte fático de um negócio jurídico, qual seja, negócio jurídico 

unilateral de aceitação da seguradora, frente a proposta realizada por aquele que se pretende 

tornar segurado. 

 Ainda a esse respeito, não havendo exigência ou vedação legal a respeito da forma 

do negócio jurídico de aceitação de proposta de seguro, nada impede que se perfaça pelo 

silêncio. Vale dizer que há no Código Civil exigência de forma escrita à proposta (art. 759), 

mas não à aceitação desta. Além disso, o art. 758 prevê que o contrato de seguro se prova 

pela apólice ou bilhete do seguro, o que não pode ser confundido com o seu momento de 

perfazimento, o qual se dá com a exteriorização de vontade presente ao negócio jurídico 

unilateral de aceitação – o qual, repetimos, não tem qualquer forma exigida pela lei. 

 Assim, não havendo empecilho ao silêncio em relação à forma ou quanto à 

exteriorização de vontade – cuja temática já foi previamente por nós desdobrada ao 

debruçarmo-nos sobre a qualificação do silêncio, a partir dos elementos da teoria do silêncio 

circunstanciado –, resta clara a possibilidade da atribuição de efeitos jurídicos ao silêncio no 

caso em tela. 

 Para falar um pouco mais a respeito dessa questão do silêncio em relação aos 

contratos de seguro, podemos dizer que era de se imaginar que, atualmente, com a previsão 

do prazo de 15 dias da circular da SUSEP, haveria maior segurança jurídica em torno do 

assunto, por não ser mais necessário se recorrer aos costumes – matéria sempre bastante 

controvertida. 

 Não é, contudo, o que se vislumbra na prática. No REsp. nº 1.306.367-SP271, julgado 

em 20 de março de 2014, apresentava-se o seguinte caso. Recorrido, proponente de seguro 

                                                           
271 DIREITO CIVIL. DIREITO DOS CONTRATOS. SEGURO. CONTRATO CONSENSUAL. MOMENTO 

EM QUE É CONSIDERADO PERFEITO E ACABADO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, AINDA QUE 

TÁCITA. CONTRATAÇÃO JUNTO À CORRETORA. PREENCHIMENTO DA PROPOSTA COM 

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DÉBITO EM CONTA. SINISTRO. 

OCORRÊNCIA ANTES DA EMISSÃO DA APÓLICE. NEGATIVA DE COBERTURA. 

DESCABIMENTO. 
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de automóvel, afirmava ter adquirido veículo no dia 05 de junho de 2007 e “contratado” 

seguro para o bem no dia seguinte (06 de junho de 2007), por intermédio de corretora 

autorizada pela recorrente-seguradora. Treze dias após a “contratação” teve lugar um sinistro 

(roubo do veículo segurado). Contatada a seguradora, objetivando ser indenizado, o 

proprietário do automóvel foi informado que o contrato ainda não havia sido consolidado 

em razão de irregularidade no CPF de um dos condutores do veículo. Após a regularização, 

porém, a seguradora ré rejeitou a proposta e, por consequência, a indenização, tendo em vista 

o sinistro preexistente. 

 Os ministros do STJ, no caso em tela, mantiveram a decisão das instâncias inferiores, 

afastando a tese da recorrente de que o contrato ainda não se aperfeiçoara e acatando a 

argumentação do recorrido de que tinha legítima expectativa de estar segurado, diante da 

inexistência de recusa expressa por parte da seguradora. 

 Afirmou corretamente o ministro relator Luis Felipe Salomão, em que foi seguido 

pelos demais ministros, que o cerne da discussão girava em torno do momento do 

aperfeiçoamento do contrato de seguro, o qual, indubitavelmente, tem natureza consensual. 

 Ainda nessa linha de raciocínio, afirmou o ministro ser fato notório que o contrato de 

seguro é celebrado, na prática, entre a corretora e o segurado. A seguradora, ressaltou o 

ministro, não manifesta de modo expresso sua aceitação, apenas a recusa ou emite, 

diretamente, a apólice do seguro. E, nesse sentido, invocou a circular 251 da SUSEP. A partir 

daí, defendeu a aplicação, no caso, dos artigos 111 e 432 do Código Civil, que versam sobre 

o silêncio, aproveitando para se referir à importância dos costumes no estudo da matéria. 

Concluiu, por fim, o ministro, decidindo que, não havendo indício de fraude por parte do 

proponente, tendo o sinistro ocorrido após a “contratação” junto à corretora de seguros e 

tendo havido autorização de pagamento do prêmio mediante débito em conta, entre outros 

fatores, se em um prazo razoável (não indicado), não recusou a seguradora, só tendo o feito 

muito tempo depois (lapso temporal igualmente indefinido) e exclusivamente em razão do 

sinistro noticiado, há de considerar-se aceita a proposta e plenamente aperfeiçoado o 

contrato. 

 A questão central do presente julgado, inevitavelmente, diz respeito ao prazo de 15 

dias previsto na circular da SUSEP. Afirma o ministro que a recusa da seguradora não veio 

em prazo razoável, tendo sido feita muito tempo depois e em razão da pré-ocorrência do 
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sinistro. A recusa tardia da seguradora, porém, não tem qualquer interesse ao deslinde do 

caso concreto. O que importa verificar é se é possível afirmar a existência e aperfeiçoamento 

do contrato quando da ocorrência do sinistro, isto é, treze dias depois da formalização da 

proposta pelo proponente-recorrido. Se entendermos pela existência e validade do contrato, 

devida a indenização. Se então inexistente (e, por óbvio, inválido) o contrato, com o advento 

do sinistro, ele perde seu objeto (interesse segurável ou risco futuro272), não sendo mais 

possível o seu aperfeiçoamento e não havendo que se cogitar de aceitação ou recusa. 

 A nosso ver, com base no disposto na circular nº 251 da SUSEP, não parece ser o 

entendimento mais adequado afirmar que, quando da ocorrência de sinistro, isto é, 

decorridos treze dias da formalização da proposta, o contrato já havia se aperfeiçoado. A 

alegação de já haver transcorrido prazo razoável de manifestação à seguradora, razão pela 

qual o seu silêncio, qualificado por previsão legal, deveria ser tido como aceitação da 

proposta, vai de encontro com a previsão da SUSEP.  

 De que maneira, então, podemos entender a decisão do STJ? 

 De acordo com o acórdão, não teria havido recusa em prazo razoável. Assim, no 

entendimento dessa Corte, o prazo razoável deve ser menor do que os 15 dias previstos na 

circular da SUSEP. Deve, na verdade, ser menor do que 13 dias, lapso temporal transcorrido 

entre a formalização da proposta e a ocorrência do sinistro. Com base em quê seria dado ao 

STJ proceder a uma tal afirmação? Com base em quê qualifica o STJ o silêncio da 

seguradora? Talvez em um costume, no costume de que as seguradoras, quando recusam 

proposta de seguro o fazem em tempo menor do que 13 dias. Não nos parece haver segurança 

para que um tal costume seja afirmado. Além disso, mesmo que existisse o costume de 

considerar aceita proposta não respondida dentro de, por exemplo, 12 dias, acreditamos que 

tratar-se-ia de um costume contrário à lei. Claro, lei em sentido amplo, uma vez que nos 

referimos à circular da SUSEP, mas, sim, ainda assim um costume contra legem. 

 Assim sendo, afastada a possibilidade de se tratar de silêncio qualificado pelo 

costume, caberia somente a qualificação com base nas “circunstâncias” do caso concreto, 

elemento qualificador subsidiário na teoria do silêncio qualificado, que, contudo, é 

absolutamente válido, uma vez que expressamente previsto no artigo 111 do Código Civil. 

                                                           
272 A esse respeito, remetemos o leitor à análise do acórdão proferido no REsp. 1.273.204-SP, de relatoria do 

Ministro Ricardo Villas Bôas Cuevas, julgado em 07 de outubro de 2014. 
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Desse modo, poderia o julgador afirmar que as circunstâncias específicas do caso concreto 

– tais quais as de ter sido realizada vistoria no veículo, formalizada proposta, encaminhados 

os documentos exigidos, autorizado o débito em conta do valor relativo ao prêmio do seguro 

– autorizariam a que se excepcionasse a aplicação do disposto na circular 251 da SUSEP, 

valorando o silêncio da seguradora como anuência, como aceitação da proposta. 

 É argumentação possível, ainda que não nos parece ser a mais consistente. E, em todo 

caso, não é a argumentação apresentada no caso em tela, em que, como não raro na 

jurisprudência pátria, chegada a determinada conclusão previamente desejada, sem, contudo, 

proceder aos devidos passos que a autorizam.  

 

7.2 Tribunais de Justiça 

 Tendo em vista o surgimento de nenhum resultado de efetivo relevo na pesquisa de 

julgados do STF e da existência real de uma única discussão relativa ao silêncio em sede de 

jurisprudência do STJ, passamos nesse momento à análise dos três Tribunais de Justiça 

selecionados, a fim de tomar contato com um maior número de casos a envolver nossa 

temática de estudo. 

 

7.2.1 Tribunal de Justiça de São Paulo 

 Não sem razão, foi a pesquisa de acórdãos em Tribunal de Justiça da qual retornamos 

com um maior número de resultados. No total, foram quinze casos por nós considerados de 

alguma forma relevantes e úteis à presente pesquisa (frente a quatro e três no TJ-RS e no TJ-

PE, respectivamente). 

 De saída, interessante salientar, a nosso ver, o seguinte dado. Dentre os quinze 

acórdãos selecionados, apenas seis deles versam sobre casos em que, podemos dizer, o 

silêncio efetivamente foi produtor de efeitos jurídicos. Nos outros nove casos, o Tribunal 

pronunciou-se, em verdade, no sentido de não atribuir ao silêncio essa capacidade de 

produzir efeitos. Comecemos por eles. 
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A) Silêncio não produtor de efeitos jurídicos 

 O foco do presente trabalho, como se depreende do próprio título, é o estudo das 

hipóteses em que o silêncio se mostra como gerador de efeitos jurídicos. Não obstante, 

afigura-se de grande relevo a análise, igualmente, dos casos em que o silêncio não apresenta 

essa característica. Em primeiro lugar, pelo fato de a pesquisa de julgados do TJ-SP ter nos 

apresentado elevado número de tais hipóteses, cumprindo a nós, de alguma forma, tentar 

entender o porquê disso. Além disso, porque compreender as situações em que o silêncio 

não produz efeitos jurídicos, inegavelmente, ajuda a entender os casos contrários, isto é, em 

que o silêncio é gerador de efeitos jurídicos. 

 

 a.1) Silêncio diante de proposta de acordo judicial 

 Uma primeira situação digna de nota apresentou-se em dois acórdãos. Trata-se, linhas 

gerais, de caso em que, já em sede processual, a parte requerida formula proposta de acordo 

e a apresenta em juízo à parte autora, a fim de por fim ao litígio. Em ambos os casos 

analisados (Apelação nº 0174843-57.2008.8.26.0100273 e Agravo de Instrumento nº 

0108050-09.2012.8.26.0000274), foi dado prazo às partes autoras para que se manifestassem, 

durante o qual permaneceram silentes. Diante de tal conduta autoral, os juízos de um de 

outro caso entenderam pela possibilidade de valoração do silêncio como uma exteriorização 

de vontade no sentido de anuir à proposta, de modo que procederam à homologação do 

acordo. Irresignados, os autores recorreram, tendo o TJ reformado as decisões, afirmando, 

                                                           
273 Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Decisão homologatória de acordo. Decurso de prazo 

determinado pelo juízo para a autora se manifestar acerca da proposta de transação apresentada pelo réu. 

Interpretação do silêncio como anuência. Impossibilidade. Ausência de indícios de que a autora concordou 

com as condições da proposta. Art. 111 do CC. Contrato entre ausentes. Teoria da expedição. Ausência de 

manifestação de vontade da autora. Art. 434 do CC. Sentença anulada. Recurso provido. 
274 AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE 

ALUGUÉIS. PROPOSTA DE ACORDO FORMULADA PELO RÉU. ADMISSÃO PELO JUÍZO, SEM 

EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DE AQUIESCÊNCIA DO AUTOR. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO 

PROVIDO. Após a prolação da sentença de procedência, o réu dirigiu proposta de parcelamento de um valor 

indicado, seguindo-se a intimação do autor para se pronunciar a respeito. Esgotado o prazo sem manifestação, 

o Juízo reputou configurada a concordância e acolheu a proposta. Todavia, a transação, por implicar disposição 

de direito, pressupõe manifestação expressa de vontade das partes, não podendo ser identificada essa 

aquiescência pela simples ocorrência do silêncio da parte. A atitude, na verdade, comporta interpretação 

exatamente contrária, ou seja, de que a proposta não foi aceita, o que enseja a continuidade do processo, que 

deve seguir para a fase executória. 
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em síntese, não existir elementos a autorizar o reconhecimento do silêncio como 

concordância. 

 Sem entrar no mérito da escusa motivação de dar um fim rápido a processos 

possivelmente existente por detrás dessas homologações de acordo sem efetiva 

bilateralidade de vontade, sem real anuência, o que importa é analisar a decisão do TJ-SP, 

que vem para reformá-las. 

 Em verdade, a análise é simples. Como vimos dizendo ao longo de todo o trabalho, 

o silêncio pode ser considerado como exteriorizador de vontade, a partir da teoria do silêncio 

circunstanciado, quando presentes elementos que o qualifiquem. Esses elementos 

(circunstâncias do caso concreto, prévia convenção das partes, previsão legal e usos e 

costumes), se não estiverem presentes, fazem com que o silêncio, simplesmente, não possa 

ser tomado como um veículo de exteriorização da vontade – nem em sentido positivo 

(anuência), nem em sentido negativo (recusa). 

 É exatamente o que se verifica no caso concreto. Assim, não havendo, nas situações 

apresentadas, prévia convenção das partes ou previsão legal ou usos e costumes conferindo 

valor ao silêncio e não apontando as circunstâncias dos casos concretos no sentido de se 

poder interpretar o silêncio como anuência, não há justificativa jurídica para a homologação 

dos acordos. Por isso, outra solução não havia senão a anulação das sentenças e a retomada 

dos processos no momento processual em que se encontravam antes da propositura dos 

acordos. 

 

 a.2) Silêncio em contrato de locação 

 A recondução tácita da locação – situação em que, findo contrato de locação por 

prazo determinado este se renova tacitamente por prazo indeterminado – é figura a envolver 

o silêncio pacificamente aceita pelo ordenamento jurídico nacional, a respeito da qual já 

fizemos detalhada referência no capítulo precedente (ver item 6.2). 

 Os casos que ora apresentamos tangenciam à questão da recondução tácita da 

locação, apesar de com ela não se confundirem. Dada a pacificidade em torno do tema da 

recondução tácita, de fato, não faria muito sentido vê-la sendo discutida em juízo, nos 
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tribunais. Algumas peculiares situações, porém, suscitaram manifestações judiciais, às quais 

valem tecermos algumas breves palavras. 

 O cenário dos fatos objeto das apelações n.º 0122451-38.2011.8.26.0100275 e n.º 

0004208-05.2009.8.26.0360276 são bastante similares. Em ambos os casos as partes 

requerente e requerida haviam firmado entre si contrato de locação por prazo determinado, 

o qual não só fora devidamente cumprido, como prorrogado automaticamente e por prazo 

indeterminado, em razão de não manifestação em contrário dos contratantes (recondução 

tácita da locação). Em determinado momento, porém, passa a não mais interessar ao locador 

a locação, motivo pelo qual notifica o locatário para que, no prazo legal de 30 dias, desocupe 

o imóvel. Os locatários, contudo, não atenderam à notificação e alegaram ter feito proposta 

de novo contrato de locação por prazo determinado, a qual não fora respondida pelos 

locadores, de modo que, em razão do silêncio destes, dever-se-ia interpretar como 

aperfeiçoado novo contrato e inviabilizada, a partir dele, a denúncia vazia. Mais do que 

acertadamente, o TJ-SP manteve as sentenças de primeiro grau, que determinavam o despejo 

dos locatários, afirmando que o silêncio dos locadores não podia, no caso, ser interpretado 

como aceitação da proposta de novo contrato de locação.  

 Nitidamente, a conclusão a que chega o TJ-SP é acertada, pois, mais uma vez, não 

há circunstância qualificadora do silêncio no caso concreto e, portanto, impossível acatar a 

argumentação dos locatários de que a inação dos locadores significaria sua concordância 

com o novo contrato proposto. Não há prévia convenção das partes a justificar tal 

interpretação, tampouco texto legal ou uso ou costume, menos ainda as circunstâncias 

apontam em tal direção. As circunstâncias fáticas dos casos apontam, em verdade, na direção 

oposta, isto é, da não aceitação de um novo contrato como o proposto pelos locatários, uma 

vez que os locadores haviam acabado de notificar seus respectivos locatários para que 

deixassem o imóvel. Assim, claramente, estamos diante de um caso em que o silêncio não 

                                                           
275 Locação de imóveis. Ação de despejo. Denúncia vazia. Situação dos autos que impõe à locatária a 

desocupação do imóvel. Exegese do artigo 46, § 2º, da Lei 8245/91. O silêncio opera como manifestação de 

vontade quando a parte tiver o dever de falar, e não o fizer, não aproveitando no direito das obrigações o adágio 

popular “quem cala consente”. Apelo improvido. 
276 Locação. Imóvel comercial. Carência de ação. Falta de interesse de agir. Inocorrência. Inicial apta. 

Alegações que se confundem com o mérito. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ação de despejo por 

denúncia vazia. Contrato prorrogado por tempo indeterminado. Cumprimento do artigo 57 da Lei 8.245/91 

incontroverso. Formalização tácita de novo contrato de locação. Inadmissibilidade. Silêncio que só em 

situações excepcionais importa em manifestação da vontade. Art. 111 do CC. Litigância de má-fé configurada. 

Ação procedente. Recurso improvido, com observação. 
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deve ser interpretado como anuência, ou seja, mais um caso em que o silêncio não tem o 

condão de produzir efeitos jurídicos. 

 Nesse sentido, é possível perceber tratar-se de hipótese muito semelhante à exposta 

no item precedente, referente à homologação de acordo judicial com base no silêncio da 

parte a quem se propõe. Em todos os casos relatados, há uma proposta realizada, um silêncio 

do oblato e a ausência de elementos qualificadores do silêncio, fazendo dele uma figura 

incapaz de produzir efeitos jurídicos. 

 

 a.3) Silêncio não reconhecido como “quitação” 

 Num primeiro caso em que o TJ-SP fala impossibilidade de consideração do silêncio 

como quitação (Apelação nº 991.08.012028-3277), a situação dizia respeito a reajustes da 

caderneta de poupança em razão da indevida correção monetária realizada quando do Plano 

Bresser. A parte autora pleiteava indenização e o banco-réu alegava, entre outras coisas, que 

o silêncio do correntista, quando da remuneração da poupança de acordo com o índice ora 

impugnado, importaria em anuência a tal índice, motivo pelo qual não poderia agora 

pretender reajuste com base em índice diverso. Afastando a alegação da parte ré, decidiu o 

TJ-SP que: 

na hipótese dos autos, não é possível, falar em quitação, sobretudo porque o banco 

deposita nas contas-poupança de seus clientes, independentemente de suas 

vontades, a quantia que entende devida, sendo certo, outrossim, que a 

circunstância daqueles continuarem movimentando suas respectivas contas, sem 

ressalvas, não induz que tenha havido quitação. (...) Vale dizer, em situações de 

tal ordem, a inércia somente tem o condão de ensejar a prescrição do direito de 

ação, a qual não restou configurada na hipótese dos autos. 

 Interessante ressaltar no caso, justamente, o fato de o Tribunal ter entendido que, no 

caso, o silêncio – não podendo ser considerado como quitação – não tinha o condão de 

produzir efeitos jurídicos. Como veremos adiante, em outras tantas situações os Tribunais 

                                                           
277 CADERNETA DE POUPANÇA - Plano Bresser - Ação de cobrança relativa ao período de 14.06.1987 a 

14.07.1987 - Sentença de procedência - Apelação do banco - Legitimidade da instituição financeira declarada 

- Precedentes - Tese de quitação tácita formulada sob ótica de impossibilidade jurídica do pedido - Questão 

que se confunde com o mérito - Tese de quitação tácita rejeitada - No aniversário da poupança, o banco deposita 

a quantia que entende devida, independentemente da vontade de seu cliente, não podendo, portanto, seu silêncio 

ser interpretado como quitação - Decurso de tempo que somente pode ensejar a prescrição da ação - As 

poupanças cujo trintídio teve início antes da Resolução 1.338/87 do BACEN devem ser reajustadas pelo IPC 

do período (26,06%), sob pena de violação da garantia constitucional alusiva ao ato jurídico perfeito - 

Precedentes - Recurso improvido. 
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de Justiça reconhecem ao silêncio aptidão à produção de efeitos jurídicos, conferindo-lhe 

um significado de anuência – o qual nem sempre é, efetivamente, anuência (exteriorização 

de vontade), mas, por vezes, simplesmente hipótese de silêncio como ato-fato caducificante. 

 Aqui, entretanto, entendeu o TJ-SP que não era possível considerar o silêncio como 

quitação (ato jurídico em sentido estrito, ou seja, silêncio com exteriorização de vontade) ou 

mesmo como um ato-fato jurídico caducificante. Em outras palavras, não havia, naquele 

contexto, elementos capazes de qualificar o silêncio, tornando-o um veículo exteriorizador 

de uma vontade. E, tampouco, seria possível falar na perda do direito do correntista de 

pleitear a devida correção monetária, pois não tinha cabimento a argumentação de que o 

silêncio do correntista faz surgir para o banco uma legítima expectativa de que este tenha 

concordado com o índice da correção monetária realizada. Nesse caso, a única hipótese de 

inviabilização da pretensão autoral, conforme bem expõe o julgado, seria pela via da 

verificação da prescrição, não presente na hipótese.  

 Assim sendo, diante de todo o exposto, acertadamente verificou o tribunal que o 

silêncio do correntista, simplesmente, não produzira, no caso, efeitos jurídicos, subsistindo 

o direito à devida correção monetária dos valores depositados em poupança. 

 Por sua vez, no segundo julgado (Apelação nº 0211234-74.2009.8.26.0100) em que 

o TJ-SP fala em quitação a situação era distinta. Trata-se de caso em que a parte autora havia 

entrado com ação visando o ressarcimento (pagamento complementar) de valores relativos 

a contrato de prestação de serviços celebrado com a parte ré, alegando previsão contratual 

de reajuste de preços anual que nunca teve lugar. Julgada parcialmente procedente a 

pretensão em primeiro grau (improcedente apenas relativo a crédito de exigibilidade já 

prescrita), a ré apelou e o Tribunal manteve o entendimento da instância originária, 

afirmando que: 

de tal cláusula depreende-se não só que os preços seriam fixos e "irreajustáveis" 

até maio de 2005, mas também que as partes tinham a intenção de reajustá-los nos 

anos seguintes em razão de alterações no valor da mão-de-obra utilizada. Assim, 

não se pode admitir que o simples silêncio da autora implique em anuência ou 

quitação, tanto mais porque tal não decorre das circunstâncias concretas (art. 111 

do Cód. Civil); ao contrário, como ressaltado acima, a cláusula aponta exatamente 

no sentido de ser pretendido e admitido o reajuste anual, embora seus valores 

devessem ser negociados. 

 Ou seja, quer se fale em quitação, quer se fale em anuência, em todo o caso, o que 

verificou o TJ-SP é que não havia qualquer subsídio a embasar a tese de um silêncio a 
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exteriorizar uma vontade de não reajuste, a qual, inclusive, seria conflitante com a própria 

vontade aposta ao contrato. 

 Vale notar que o Tribunal faz expressa menção ao elemento das “circunstâncias 

concretas” – um dos elementos passíveis de qualificação do silêncio e que encontra previsão 

expressa no artigo 111 do Código Civil – o qual, no caso concreto, não só não aponta na 

direção do silêncio como uma vontade de anuir ao não reajuste, como leva a um 

entendimento em direção contrário, isto é, de vontade de proceder ao reajuste, exatamente, 

em razão da previsão contratual. 

 Ademais, em que pese não abordado no julgado, importante dizer que o 

reconhecimento, no caso, do silêncio como não produtor de efeitos jurídicos passa, 

igualmente, pela verificação de não se tratar tampouco de uma hipótese de ato-fato 

caducificante. Isto é, ao menos implicitamente, não entendeu o TJ-SP ser possível cogitar 

que o silêncio da parte, durante o lapso temporal em questão (indeterminável a partir dos 

dados constantes do acórdão, mas menor do que 04 anos – sendo 2005 o ano de início dos 

reajustes e 2009 o ano de protocolo da apelação), tenha tido o condão de suscitar na outra a 

legítima expectativa de que abria mão dos reajustes contratualmente acordados. Nesse 

sentido, somado o não tão dilatado intervalo de tempo de silêncio à expressa previsão 

contratual, incabível falar em supressão (suppressio) do direito da parte aos reajustes e, por 

conseguinte, em silêncio como ato-fato caducificante. Desse modo, a única solução possível 

– à qual chegou com acerto o TJ-SP – era pela não produção de efeitos jurídicos pelo silêncio. 

 

 a.4) Outros casos de não configuração de silêncio negocial 

 Finalizamos a apresentação dessas hipóteses em que a parte proponente pretende ver 

judicialmente reconhecido o caráter volitivo do silêncio da outra, abordando três outros casos 

em que ausentes qualquer dos elementos qualificadores do silêncio, de modo que este não 

foi considerado pelo TJ-SP como exteriorização de vontade, como anuência frente à proposta 

realizada. 
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 No primeiro desses últimos três casos (Apelação n.º 992.06.014569-1278), existia 

validamente entre as partes contrato de parceria agrícola. Em determinado momento, porém, 

em razão de alegadas dificuldades financeiras, pretenderam as arrendadas modificar os 

termos do contrato. Para tanto, contudo, limitaram-se ao envio de correspondência a alguns 

dos arrendantes, mencionando dificuldades financeiras e notificando da alteração nas formas 

e valores de pagamentos. Os arrendantes, então, ajuizaram ação, a fim de verem respeitado 

o contrato e, consequentemente, satisfeito seu crédito em sua integralidade. Não tendo obtido 

sucesso em sua pretensão em primeira instância, interpuseram apelação, à qual foi dada 

provimento sob o fundamento de que não havia na hipótese elementos que autorizassem a 

consideração de que o “silêncio dos donos da terra exprimia a aceitação do conteúdo dos 

comunicados”. 

 Em outro julgado (Apelação nº 0004838-46.2007.8.26.0323279), a parte autora, em 

decorrência de vínculo empregatício com o Banco Santander Banespa, fora incluída no Plano 

de Benefícios Banesprev I. Quando de sua demissão, fora notificada, via AR, a manifestar 

seu interesse em continuar ou não no plano. Em razão de ter a autora se mantido em silêncio, 

a parte requerida argumentou ter procedido à presunção da opção daquela por um 

determinado plano de benefício. Tanto o juízo de 1º grau quanto o TJ-SP, entretanto, 

entenderam que não havia, na situação em tela, elementos que autorizassem a parte requerida 

a considerar o silêncio da autora como aceitação de qualquer. Ao contrário, segundo o 

                                                           
278 APELAÇÃO - PARCERIA AGRÍCOLA - COBRANÇA – DIFERENÇA DEVIDA EM RAZÃO DA 

ALTERAÇÃO UNILATERAL RELATIVA AO VALOR DA TONELADA DE CANA-DE-AÇÚCAR POR 

ALQUEIRE ARRENDADO, CONFORME CONTRATUALMENTE AJUSTADO - CABIMENTO - 

AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA CONCORDÂNCIA DOS CREDORES À PROPOSTA DE 

ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO FORMULADA PELAS RÉS - ARTIGO 1.084 DO 

CC/1916 - INTELIGÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA À ESPÉCIE - FORÇA VINCULATIVA DO CONTRATO 

NÃO OBSERVADA PELAS DEMANDADAS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DAS 

OUTORGADAS PARCEIRAS - TIPIFICAÇÃO - RESPONSABILIDADE – CÁLCULOS NÃO 

IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO 

DÉBITO – PEDIDO INICIAL - ACOLHIMENTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REFORMA. 
279 AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS, E AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL – O silêncio do participante 

destinatário de plano de complementação de aposentadoria não pode constituí-lo em obrigação perante o 

estipulante, pois a ninguém é dado vincular-se a cláusula excepcional por ter deixado de manifestar a intenção 

de não fazê-lo, sendo necessária a declaração de vontade expressa - Aplicação da regra do artigo 111 do Código 

Civil - Presunção estabelecida no Regulamento configura cláusula abusiva (art. 51, IV, da Lei Federal n° 

8.078/90) - Responsabilidade solidária do Banco Santander Banespa configurada, já que atuou como 

patrocinador do Plano Banesprev - Improcedência do pedido do autor quanto à devolução em dobro dos 

valores, uma vez que norma de direito substantivo não prevalece sobre regra processual. O autor, por isto, tem 

de formular pedido - Reparação de supostos danos morais. - O fato de as instituições bancárias serem a parte 

mais forte da relação de consumo não implica que se tenha de reconhecer a ocorrência de dano moral em toda 

e qualquer circunstância – Recursos não providos. 
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decidido, a parte requerida deveria ter tomado o seu silêncio da outra como exteriorização 

de vontade de cancelamento de plano de benefício, consequência normal da demissão. 

 Por fim, em um terceiro e último caso a esse respeito (Apelação nº 9120397-

28.2006.8.26.0000280), a parte autora (apelante) pretendia ver-se desobrigada de execução 

dirigida-lhe pela parte requerida (apelada), em razão do silêncio desta frente a dação em 

pagamento que lhe havia feito a autora. E, diante de tal silêncio, deveria a dação ser tida 

como aceita, o que, consequentemente, extinguiria o débito e a execução corrente. O TJ-SP, 

porém, não partilhou desse entendimento e afirmou ser necessário o consentimento expresso 

do credor em caso de dação em pagamento, o que inviabilizaria a interpretação do silêncio 

como concordância, afastando, por conseguinte, a incidência do art. 111 do Código Civil de 

2002. 

 Não nos alongaremos mais na análise desses casos em que não é reconhecido ao 

silêncio a produção de efeitos jurídicos. Como dissemos, consideramos interessante abordar 

essas situações, entre outros motivos, a fim de dimensionar a recusa à aceitação do silêncio, 

genericamente, como produtor de efeitos jurídicos. Cumprido esse objetivo, passemos agora 

às hipóteses em que o silêncio, efetivamente, deu lugar à produção de efeitos no mundo do 

direito. 

 

B) Silêncio produtor de efeitos jurídicos 

 Antes de mais nada, interessante que se faça um breve comentário a respeito dos 

“números” obtidos na pesquisa do TJ-SP, a respeito dos casos de silêncio produtor de efeitos 

jurídicos. 

 Conforme já dissemos menos da metade dos julgados coletados (seis dentre quinze) 

traziam casos em que o silêncio foi responsável pela produção de efeitos jurídicos. Dentre 

esses seis casos, mostra-se curioso que, segundo nossa análise, três deles referem-se a 

                                                           
280 Tese de cerceamento. Fato incontroverso artigo 334, III do CPC. Incidência dos artigos 130 e 131 do CPC. 

Princípio do Livre convencimento. Preliminar rejeitada. Ação declaratória de inexigibilidade de título fundada 

na extinção do débito pela dação em pagamento. Apelante que ofereceu bens em  

dação em pagamento deixando-os disponíveis para a retirada pela apelada. Silêncio da apelada que não 

configura anuência tácita. Inaplicabilidade do art. 111 do Código Civil de 2002. Dação em pagamento que 

requer aceitação expressa. Precedente do E. STJ. Débito Exigível. Pedido de indenização pelos danos morais 

decorrentes do protesto. Protesto legítimo. Não caracterização de dano moral. Apelo não provido. 
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hipóteses de silêncio como ato-fato (caducificante) e outros três a silêncio como suporte 

fático de um negócio jurídico. Ou seja, possível perceber, ao menos aparentemente, um 

equilíbrio entre as hipóteses do silêncio como efetiva exteriorização de uma vontade humana 

e de silêncio sem vontade. Vamos aos casos, começando por estes últimos. 

 

 b.1) Silêncio como ato-fato caducificante 

 Três foram os acórdãos em que julgamos estarmos diante de hipóteses de silêncio 

enquadrável como ato-fato jurídico, em sua modalidade caducificante, conforme 

classificação proposta por PONTES DE MIRANDA
281. 

 No primeiro caso (Apelação nº 0009912-95.2011.8.26.0176282), em síntese, as partes 

haviam celebrado entre si contrato de compromisso de compra e venda de imóvel. De um 

lado, o promitente comprador pagou 15 mil reais referentes às duas primeiras parcelas e 

obteve carta de crédito no valor de 50 mil reais referente à terceira e última parcela. De outro, 

os promitentes vendedores, cuja obrigação era a de regularizar a documentação do imóvel 

em questão, a isso não procederam. 

 Ocorre, porém, que o promitente comprador, a despeito das parcelas pagas e do 

crédito obtido, restou por 02 anos inerte (silêncio), sem adotar qualquer medida visando a 

exigir o cumprimento do contrato por parte dos promitentes vendedores, vindo finalmente a 

ajuizar ação em busca do adimplemento contratual. 

                                                           
281 Tratado (tomo II) cit., p. 222. 
282 APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DA 

ESCRITURA DEFINITIVA DO IMÓVEL. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES QUE 

ENSEJARAM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. 1. Compromisso de compra e venda. Imóvel pendente 

de regularização junto ao Cartório de Registro de Imóveis. Decurso do prazo sem a adoção das medidas 

necessárias. Pretensão à outorga da escritura definitiva do imóvel. 2. Não obstante aberta a matrícula do imóvel 

prometido à venda em outubro de 2008, não se tem notícia de que os réus tenham cumprido a obrigação de 

entregar ao autor os documentos necessários para contratação do financiamento 

imobiliário. O autor, por sua vez, obteve carta de crédito em setembro de 2009 junto à instituição financeira 

distinta daquela prevista no ajuste, após confessadamente interromper o pagamento dos alugueis devidos pela 

ocupação do imóvel. 3. Embora os elementos do processo permitam afirmar que autor foi quem mais se 

aproximou do cumprimento do contrato, sua inércia em demandar o cumprimento das obrigações assumidas 

pelos réus resultou na alteração das condições daquelas condições que, à época, foram determinantes da 

manifestação da vontade das partes no sentido de celebrar o contrato, tornando, agora, imprestável o pagamento 

do preço ajustado há três anos. 4. Não se afigura razoável, diante dessa circunstância, impor 

aos réus a obrigação de anuir ao financiamento obtido pelo autor, cuja validade sequer pode ser afirmada, e de 

outorgar a escritura definitiva do imóvel, dando quitação do preço que não mais reflete o real valor do bem 

negociado. 5. Sentença mantida. Recurso não provido. 
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 Em razão disso, entendeu o TJ-SP que, depois de 02 anos de inércia do promitente 

comprador, os promitentes vendedores não podiam ser compelidos a aceitar as mesmas 

condições contratuais estabelecidas na origem. Afinal, com o passar do tempo, o imóvel 

sofrera grande valorização (valendo mais que o dobro do então acordado), cabendo, portanto 

ao autor, apenas a restituição dos valores pagos. 

 A decisão do Tribunal a nós parece acertada. É preciso, contudo, buscar entender – 

em termos técnicos – qual o significado dos silêncios verificados no caso concreto. A nosso 

ver, temos em primeiro lugar uma inação, isto é, um silêncio dos requeridos que se configura 

como verdadeiro inadimplemento contratual e, portanto, fato ilícito. Diante disso, a parte 

autora podia e devia ter tomado as devidas providências – inclusive com ajuizamento de 

demanda no Judiciário – a fim de compelir a outra parte a adimplir sua prestação.  

 Porém, ao deixar de fazê-lo, restando inerte por dois anos, configura-se essa sua 

conduta silenciosa como ato-fato jurídico caducificante, operando-se o fenômeno da 

suppressio e não tendo, por conseguinte, mais o direito de exigir o adimplemento contratual 

nos moldes acordados. Em outras palavras, somados o seu silêncio e o transcurso de um 

determinado lapso temporal, perdeu o sujeito um direito que de início teria, qual seja, o de 

obrigar os promitentes vendedores a adimplir o contrato. Desta feita, a conclusão última bem 

apresentada no acórdão é o de que, dada a impossibilidade da efetiva execução do contrato 

de compromisso de compra e venda, ele deve ser considerado resolvido, cabendo apenas a 

restituição dos valores já efetivamente pagos. 

 No segundo caso (Apelação nº 0042082-97.2009.8.26.0562283), outrossim, dificul-

dades se apresentam em relação à natureza jurídica do silêncio. Nele, em síntese, o autor 

ajuizou ação a fim de exigir da ré, sua vizinha, a demolição de construção em área comum. 

O TJ-SP, porém, entendeu ter havido no caso, em razão do silêncio de ambos, anuência tácita 

e recíproca das duas partes, em relação às construções promovidas por cada uma delas na 

área em comum em questão. Assim, diante dessa conclusão, à qual se somou o entendimento 

de que nenhuma das construções prejudicava o outro vizinho, decidiu o tribunal que não 

havia por que se proceder a qualquer demolição. 

                                                           
283 Certa a anuência tácita e recíproca de ambos os vizinhos, em face do silêncio à exteriorização permanente 

das construções erguidas em área comum, e certa a ausência de prejuízo de lado a lado, mantém-se, evitando-

se o summum jus e a summa injuria, o decreto de improcedência da demanda demolitória. 
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 Perceba-se que o TJ-SP fala em anuência, ou seja, partindo-se do decidido pelo 

tribunal, deveríamos estar diante de uma hipótese de exteriorização de vontade. Não nos 

parece, contudo, ser essa a melhor interpretação ao caso em tela. O que se tem, em verdade, 

seria a verificação de uma hipótese de silêncio a se configurar como ato-fato caducificante. 

O ato-fato jurídico caducificante é aquele fato jurídico que se caracteriza pela presença de 

uma conduta humana, mas por prescindir à sua caracterização da análise da vontade humana, 

e cujo efeito é a extinção de um direito em razão do decurso do tempo somado à inércia do 

titular284. 

 Tendo em vista esse conceito, parece-nos, fica clara a sua adequação à situação 

concreta, em que ambas as partes, cientes da construção que uma e outra realizavam em área 

comum, em vez de durante a realização das respectivas obras terem se manifestado, restaram 

em silêncio, vindo, somente agora que finda a obra, uma delas pleitear a demolição da 

mesma, em razão de ter sido realizada em área comum. 

 Ora, os ditames da boa-fé objetiva não admitem um tal comportamento. Seja por 

meio da aplicação da figura do ne venire contra factum proprium ou dos institutos da 

suppressio e da surrectio (o julgado não traz grandes elementos a respeito do lapso temporal 

decorrido ou outros elementos fáticos), a verdade é que o comportamento silencioso de uma 

parte diante da realização de obra pela outra, faz surgir nesta uma expectativa e confiança 

legítimas de que não haverá oposição daquela. 

 Por isso, mostra-se acertada a decisão proferida pelo TJ-SP, no sentido de negar o 

pedido de demolição, ainda que a fundamentação teórica não tenha sido das mais acertadas 

ou, para dizer o mínimo, das mais aprofundadas. No caso, determinar a demolição da 

construção em área comum significaria, em última instância, autorizar a quebra da boa-fé na 

relação de vizinhança entre dois sujeitos, o que não pode ser tolerado, muito menos 

promovido pelo Direito. 

 Assim, em suma e à guisa de conclusão, fica o reforço de que, tivesse se manifestado 

prontamente, poderia a parte argumentar a inadequação de construção privada em área 

comum. Tendo, porém, permanecido em silêncio durante toda a execução do projeto de 

construção, não lhe admite o direito que somente agora em relação à ela se insurja, em razão 

                                                           
284 MELLO, Teoria cit., pp. 140-141. 



121 

da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva. Desse modo, parece-nos, fica 

igualmente claro o porquê da qualificação, no caso em questão, do silêncio como ato-fato 

caducificante. Afinal, afirmamos a existência pretérita de uma pretensão legítima da parte, a 

qual, porém, por não ter sido exercida, isto é, em razão do silêncio, findou-se. 

 Por fim, no terceiro e último caso de silêncio como ato-fato caducificante, (Apelação 

nº 9192449-51.2008.8.26.0000285), a situação que se apresentava era, basicamente, a 

seguinte. 

 O autor afirmava jamais ter aderido aos quadros associativos da requerida, prestadora 

de serviços de saúde, mas que, a despeito disso, durante 12 anos, teve descontado de seu 

salário valores destinados ao pagamento da requerida por serviços por ela prestados, os quais 

nunca contratou ou utilizou. Tendo isso em vista, pretendia o autor a devolução dos valores 

pagos indevidamente. O TJ-SP, porém, não atendeu ao pedido do autor e confirmou a 

decisão de primeiro grau, afirmando que esse silêncio, por tão logo período de tempo, 

inevitavelmente, configurava uma anuência aos serviços prestados pela ré. Ademais, 

entendeu o tribunal que a devolução dos valores pagos, tal qual pedido, implicaria em 

enriquecimento sem causa ao autor, que, por mais que não tenha feito efetivo uso dos 

serviços prestados pela ré, os tinha à sua disposição. 

 De saída, perceba-se, que o julgado fala em “anuência”, o que leva a que cogitemos 

do silêncio em questão como um veículo de exteriorização de vontade de concordância, 

frente a oferta de prestação de serviços normalmente praticados pela parte requerida. Não 

nos parece, porém, ser esse o melhor enquadramento do silêncio em questão. 

 De acordo com a aqui adotada teoria do silêncio circunstanciado, para que o silêncio 

possa ser considerado como exteriorização de vontade faz-se necessário que lhe qualifique 

algum dos elementos reconhecidamente aptos a isso segundo essa doutrina. No caso ora em 

análise não se mostra presente qualquer desses elementos, não havendo em relação ao valor 

                                                           
285 PLANO DE SAÚDE. Ação de indenização por desconto indevido. Autor que é policial militar inativo. 

Desconto, em folha, de contribuição relativa aos serviços prestados pela ré. Alegação do autor de não haver 

aderido ao contrato respectivo, bem como de haver incidido em equívoco, entendendo que a sigla 'APAS', 

significava 'APAE'. Descabimento. Autor que é pessoa esclarecida, e que, por longos anos, admitiu o desconto 

em folha. Silêncio que importa em anuência, no caso. Serviços, ademais, que estiveram à sua disposição, ainda 

que não utilizados. Apelo desprovido. 
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do silêncio prévia convenção entre as partes, previsão legal, usos ou costumes. Tampouco, 

cremos, autorizam as circunstâncias conclusão nesse sentido. 

 Ao contrário, a conclusão a ser tirada do cenário fático é o do silêncio como ato-fato 

caducificante. Tivesse a parte proposto exatamente a mesma ação tão logo os descontos 

tivessem se iniciado, entendemos que não haveria como negar o seu direito de verem eles 

cessados, uma vez que não contratara com a outra parte. Da forma, contudo, em que se deu 

no caso em tela, transcorrido tanto tempo (12 anos), o que se tem não foi uma exteriorização 

de vontade advinda do silêncio, passado um ou mais anos do início dos descontos, mas a 

perda do direito da parte de se irresignar em relação aos descontos realizados. Ou seja, o 

silêncio não funcionou como anuência, como exteriorização de vontade apta a afirmar 

celebrado contrato entre as partes. Não obstante, o silêncio se apresenta como uma conduta 

que suprime um direito de uma das partes (suppressio) e faz surgir um direito à outra 

(surrectio). Assim, por mais que o contrato nunca tenha se aperfeiçoado, o silêncio de um 

fez surgir em relação ao outro uma expectativa legítima de que havia um acordo de vontades, 

de que estaria a parte consumidora de acordo com a prestação de serviços realizada. É essa 

expectativa legítima, é essa confiança que recebe a tutela do Direito, permitindo-nos afirmar 

a incidência das citadas figuras jurídicas referentes à boa-fé objetiva (suppressio e surrectio) 

e, consequentemente, enquadrar o silêncio ora em análise como ato-fato caducificante. 

 

 b.2) Silêncio como exteriorização de vontade (recusa) 

 Nesse segundo momento de análise dos casos de silêncio produtor de efeitos 

jurídicos, passamos ao estudo daqueles julgados que se referem a um silêncio dito negocial, 

isto é, àquele silêncio que se apresenta como elemento completante do núcleo do suporte 

fático de um negócio jurídico. Antes, porém, de destrinchar as situações em que o silêncio 

se apresenta como uma exteriorização de vontade voltada à aceitação, vamos, nos debruçar 

sobre uma interessante hipótese de silêncio exteriorização de vontade de recusa. 

 Na situação concreta a ser analisada (Apelação nº 9132734-78.2008.8.26.0000286), 

em resumo, temos uma situação de assunção de dívida. A parte autora (apelante) cedeu sua 

                                                           
286 EMENTA - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA — Cessão de débito pela autora a 

terceiros em relação a direitos e obrigações decorrentes de proposta de compra de bem imóvel firmada com a 

ré - Imprescindível a anuência da credora, que deve ser expressa, para que a cessão a ela produza efeitos - 
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posição de devedora em relação à parte ré (apelada-credora) a terceiro, que assumiria a 

dívida. Em razão de o terceiro não ter arcado com suas obrigações. A devedora originária 

ajuizou ação a fim de ver declarada inexistente relação sua de débito com a a parte credora. 

Para tanto, argumentou ter notificado a parte requerida da transmissão da obrigação, não 

tendo ela se manifestado, motivo pelo qual dever-se-ia entender pelo seu consentimento em 

relação à assunção de dívida. Consequentemente, a seu ver, deveria ser declarada inexistente 

a relação jurídica entre elas, partes primitivas da relação jurídica. O TJ-SP, porém, a partir 

da simples aplicação do parágrafo único do artigo 299 do Código Civil287, decidiu pelo o 

oposto, isto é, que em caso de silêncio do credor este implica em recusa. 

 Resta claro que o caso é simples. Não há a necessidade de nenhuma grande 

elaboração teórica ou doutrinária a justificar a sua solução, bastando a mera aplicação do 

texto legal. Não obstante, julgamos interessante a expressa abordagem do mesmo, 

justamente em razão do tratamento dado pela lei ao silêncio. 

 Inegavelmente, em se tratando de silêncio exteriorização de vontade, o mais comum 

é cogitar o silêncio como aceitação, não como recusa. Discute-se, normalmente, em sede de 

doutrina, se o silêncio importa ou não anuência. A pergunta por detrás dessa tão tradicional 

construção é se o silêncio deve ser considerado como tendo caráter neutro, isto é, não 

equivalendo nem a um sim, nem a um não, ou se pode ser valorado como concordância. 

Dificilmente, considera-se a possibilidade de que o silêncio possa, de pronto, significar 

recusa. Isso se verifica, inclusive, na pesquisa jurisprudencial a qual agora nos dedicamos. 

Basta ver, por exemplo, que de quatro casos relativos ao silêncio volitivo, em apenas um 

deles essa vontade é valorada como recusa. 

 Daí a importância de fazer constar no presente trabalho o caso apresentado. Ele vem, 

entre outras coisas, deixar claro a multiplicidade de possibilidades trazidas pelo silêncio, 

cujo significado vai depender da forma como o ordenamento jurídico lhe disciplinar. 

 Mais uma vez, no caso em tela, o código civil entendeu ser caso de qualificar a 

hipótese em questão de silêncio como recusa. Trata-se, portanto, o silêncio do credor, instado 

                                                           
Silêncio da credora que se interpreta como recusa - Inteligência do artigo 299 e parágrafo único do Código 

Civil - Hipoteca do imóvel que não se comprovou - Comunicação feita à credora apenas durante o curso do 

processo, o que somente vem a evidenciar a carência da ação, corretamente decretada - Extinção mantida - 

Recurso improvido. 
287 “Art. 299. Parágrafo único. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção 

da dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa”. 
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a se manifestar acerca de assunção de dívida, como um silêncio qualificado pela lei que 

exterioriza uma vontade de recusa. 

  

 b.3) Silêncio como exteriorização de vontade (concordância) 

 Por fim, apresentamos dois casos em que é possível dizer que o silêncio pode ser 

tomado como exteriorização de vontade em direção à celebração de um negócio jurídico, em 

razão da existência de uma prévia convenção entre as partes acerca do seu significado. 

 No primeiro deles (Apelação nº 0079347-96.2011.8.26.0002288), as partes haviam 

firmado determinado contrato de prestação de serviços com prazo determinado (12 meses), 

no qual constava cláusula de renovação automática por igual período. Isto é, findo os 12 

meses inicias de prestação de serviços, se nenhuma das partes se manifestasse pela não 

renovação da relação contratual (silêncio), ela teria lugar. No caso, não houve manifestação 

de qualquer das partes e, depois, quando a prestadora de serviços exigiu da tomadora o 

pagamento dos valores devidos, não foi paga, o que fez o caso ir parar no Poder Judiciário. 

 O caso é simples, mas interessante. Ele demonstra clara hipótese de silêncio como 

exteriorização de vontade, ou seja, de um silêncio como elemento completante do núcleo do 

suporte fático de um negócio jurídico, qualificado pela prévia convenção das partes. 

 Entenda-se, a existência de cláusula de renovação automática nada mais é senão, 

exatamente, a previsão do valor a ser conferido ao silêncio. Perceba-se, o contrato não era 

de 24 meses, podendo ser rompido no meio do caminho (decorridos 12 meses). Ao contrário, 

tratava-se, verdadeiramente, de contrato de prazo definido (equivalente a 12 meses), 

podendo, contudo, sofrer prorrogação. Essa renovação, em nosso entender, dá-se, em termos 

técnicos, a partir de uma proposta tácita ativa da parte prestadora de serviço, por meio do 

seu comportamento de, tendo a possibilidade de interromper a realização das atividades 

contratadas, continuar a oferecê-las; e se consuma com a aceitação dessa proposta tácita pelo 

                                                           
288 Ação de cobrança. Julgamento antecipado da lide. Admissibilidade. Dilação probatória desnecessária. 

Cerceamento de defesa não caracterizado. Contrato de prestação de serviços firmado por prazo determinado, 

com previsão de renovação automática. Cláusula que não pode ser considerada abusiva. Resilição facultada a 

ambas as partes mediante simples manifestação de vontade. Inércia da ré que implicou em renovação da avença, 

com a manutenção dos serviços à sua disposição, conforme satisfatoriamente demonstrado nos autos. Verba 

devida. Ação julgada procedente. Sentença mantida. Recurso improvido. 
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silêncio da parte tomadora do serviço, que, podendo expressamente exteriorizar vontade no 

sentido de não mais se valer dos serviços em questão, silencia, autorizando a outra parte a 

dar prosseguimento à execução contratual. 

 Assim, em resumo, temos que, em se tratando de caso de contrato de prestação de 

serviços em que, presumivelmente, não havia exigência de forma, não há, em primeiro lugar, 

óbice em relação a esse elemento e requisito do negócio jurídico, podendo a vontade se 

exteriorizar por meio do silêncio. E a respeito especificamente desta, da exteriorização de 

vontade, vimos que possível pelo silêncio, em razão da qualificação deste pela prévia 

convenção de vontades, em conformidade com o previsto pela teoria do silêncio 

circunstanciado. Desse modo, ao menos no que tange à problemática do silêncio, não haveria 

qualquer vício em relação ao negócio jurídico automaticamente renovado, que se mostraria, 

então, existente e plenamente válido. 

 Situação semelhante encontramos no segundo caso que aqui trazemos (Apelação nº 

0331681-66.2010.8.26.0000289), no qual o autor da ação (e apelante) figurava como avalista 

em contrato de abertura de crédito em conta corrente de pessoa jurídica. Entre outras coisas, 

se insurgiu contra cláusula de renovação automática prevista em tal contrato. Afirmava ser 

ela abusiva, razão pela qual deveria ser declarada nula e, consequentemente, inexistente a 

sua dívida com o banco requerido, uma vez que decorrente, exatamente, dessa renovação 

automática.  

 O TJ-SP não adotou o entendimento do autor e afirmou que a cláusula não se 

configuraria como abusiva, pois não impedia ao contratante (ou ao autor) encerrar o contrato 

tão logo desejasse. Ademais, afirmou o julgador, que de novembro de 2005 – quando o 

contrato foi celebrado – “até julho de 2009, quando o autor foi comunicado de que seu nome 

estava sendo inscrito em cadastro de controle de crédito, em nenhum momento se preocupou 

com a renovação automática do contrato”. Assim, entendeu o julgador que se o autor podia 

                                                           
289 CONTRATO BANCÁRIO. AVAL E FIANÇA. ANUÊNCIA DO CÔNJUGE. CLÁUSULA DE 

PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. 1- O autor firmou na condição de avalista contrato de abertura de crédito 

em conta corrente, assinado por pessoa jurídica. 2- Validade da garantia concedida pelo autor, não ocorrendo 

a violação do art. 1.647, III, do CC, pois há documento particular assinado pela sua esposa, autorizando-o a 

conceder o aval. Ademais, compete ao cônjuge prejudicado postular a invalidade da garantia. 3- Ausência de 

caráter potestativo de cláusula que estipula a prorrogação automática do contrato, pois não impede que o 

contratante interrompa o contrato. Hipótese em que o silêncio do contratante importa em concordância com a 

prorrogação. 4- Sendo válido o contrato, a dívida é existente e não há dano moral em razão de sua inscrição 

em cadastro de controle de crédito. 5- Apelação do autor não provida. 
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opor-se a renovação do contrato e não o fez, caberia a aplicação do artigo 111 do CC/02, 

para dizer que o silêncio importava anuência à renovação automática (a cada ano). 

 A partir do breve relato apresentado, fica fácil perceber a semelhança entre os dois 

casos, tratando-se ambos de hipótese de silêncio exteriorização de vontade qualificado pela 

prévia convenção entre as partes. Por esse motivo, não ficaremos aqui nos repetindo em 

nossas colocações. Interessante, apenas, em relação a esse segundo julgado, em comparação 

com o primeiro, ressaltar terem se valido os julgadores na argumentação da figura jurídica 

do silêncio – o que fizeram em pleno acerto, ainda que pouco ou nada desse raciocínio 

tenham desenvolvido. 

 

7.2.2 Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 

 A pesquisa de julgados na base de dados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul se mostrou, em números, menos profícua, tendo sido apenas quatro os casos encontrados 

que se mostraram pertinentes ao presente trabalho. Ao contrário do que se verificara na 

pesquisa junto ao TJ-SP, a maior parte dos julgados coletados (três dentre quatro) refere-se 

a casos de silêncio produtor de efeitos jurídicos. Assim, seguindo o modelo precedentemente 

utilizado, passaremos, em primeiro lugar, à análise do caso referente a silêncio não produtor 

de efeitos jurídicos e, na sequência, daremos espaço ao estudo dos três casos que trazem em 

seu bojo a figura do silêncio gerador de efeitos jurídicos. 

 

A) Silêncio não produtor de efeitos jurídicos 

 Nesse caso (Apelação nº 70047806849290), em que o TJ-RS entendeu não ser possível 

considerar o silêncio como gerador de efeitos jurídicos, a discussão girava em torno dos 

                                                           
290 Ação de entre irmãos e condôminos para indenização do uso exclusivo da coisa comum por um deles, 

após extinção do usufruto reservado pelo doador, com a morte do doador. Legitimidade do esposo da 

condômina. Reconhecimento de comodato tácito como forma de evitar a indenização antes da citação 

conforme a sentença. Prescrição. Arbitramento da indenização. Valor do laudo pericial. Ônus da 

sucumbência. Acórdão sistematizado conforme as questões recursais de parte a parte. 

(...) 

O termo inicial da indenização relacionado a não caracterização do comodato e à prescrição. 

As relações familiares entre os irmãos, donatários e condôminos, a situação pessoal de cada um deles, o irmão 

explorando economicamente a coisa comum, a irmã residindo no exterior, as características apreciáveis da 
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seguintes fatos. As partes (irmãos) eram proprietárias de terreno rural em condomínio. Uma 

delas, porém, se utilizara em proveito próprio e exclusivo desse bem imóvel comum desde 

a morte do pai de ambas, razão pela qual a outra ajuizou ação, pleiteando o pagamento de 

indenizações por parte do irmão que promoveu esse uso indevido, sem lhe repassar metade 

dos ganhos obtidos com a propriedade.  

 O caso é complexo e traz uma série de questões que não dizem respeito ao nosso 

objeto de estudo. O que interessa aqui observar é a discussão que nele se travou a respeito 

da possibilidade de se considerar como existente um contrato tácito de comodato entre as 

partes até o momento do ajuizamento da ação, a partir do qual, ante a demonstrada 

insatisfação da parte, não haveria mais de se cogitar na subsistência dessa figura e relação 

contratual. 

 Em breve resumo, o irmão requerido levantou a tese em questão – da existência de 

um comodato tácito –, em razão do silêncio da irmã frente à sua exploração exclusiva da 

propriedade desde a morte do pai, a fim de eximir-se do pagamento de metade dos lucros 

auferidos com a exploração econômica da propriedade comum. Obviamente, a autora refutou 

tal tese, afirmando não ser possível afirmar a existência de tal relação contratual – e 

consequentemente de autorização sua ao requerido para exploração exclusiva do imóvel 

comum – com base no simples fato de não ter anteriormente se manifestado a respeito da 

forma indevida como a propriedade vinha sendo utilizada por seu irmão. 

 Em primeiro grau, o juízo acolheu a tese do requerido. O TJ-RS, contudo, entendeu 

incabível a alegação em virtude das circunstâncias do caso concreto:  

A força das circunstâncias é tanta que não justifica a consideração de comodato 

para isentar a indenização devida pelo uso da coisa comum. A existência do 

conflito entre os irmãos é patente. Alia-se a isso a exuberância da área comum, 

extensa área de terras que serve tanto à agricultura como à pecuária, além das 

acessões, tudo muito bem identificado no laudo e pelas próprias partes. Reunindo-

se as considerações, as relações familiares entre os irmãos marcadas pelo conflito, 

a situação pessoal de cada um deles e as características da propriedade comum 

                                                           
coisa comum, consistente em extensa área de campo para arroz e pecuária com acessões e benfeitorias, o a 

evidência do conflito entre os irmãos, a irmã exigindo indenização pelo uso da coisa comum e o irmão opondo-

se à indenização, contrariam a existência de comodato tácito. 

O silêncio da irmã, como anuência do comodato tácito, não tem respaldo nas circunstâncias e nos costumes, 

ao contrário, as circunstâncias e costumes presumem a remuneração de área tão apreciável.  

Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciadas do que ao sentido literal da 

linguagem. Mas inexiste declaração de vontade expressa quanto ao comodato, que nas circunstâncias não se 

presume. 

Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se restritivamente. A utilização exclusiva pelo irmão 

não pode ser interpretada em detrimento da irmã. (...) 
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demonstram a inexistência de comodato, que, nas circunstâncias do caso, não se 

presume. O sentido correto das coisas obriga a consideração que bens tão valiosos 

não se destinam gratuitamente do ponto de vista econômico, salvo situação 

excepcional, que não há. A força destas circunstâncias é tanta que para a validade 

do comodato exigia-se prova escrita, que não há (Código Civil, art. 104, III). O 

silêncio da irmã, como anuência do comodato tácito, não tem respaldo nas 

circunstâncias e nos costumes, ao contrário, as circunstâncias e costumes 

presumem a remuneração de área tão apreciável (Código Civil, art. 111). 

(grifo nosso). 

 Ou seja, em síntese, a conclusão apresentada pelos desembargadores do TJ-RS é a de 

que não se poderia cogitar de comodato, pois o silêncio da irmã não pode ser interpretado 

como anuência (as circunstâncias não permitem). 

 Ora, em verdade, a situação é bastante clara. Pretendia o requerido haver o silêncio 

da autora caracterizado como exteriorização de vontade voltada à concordância com um 

comodato, que lhe permitiria ter feito uso da coisa comum de forma gratuita e, portanto, 

exonerar-se da obrigação do repasse de parcela dos lucros com ela auferidos. 

 Para tanto, porém, em se tratando de um silêncio volitivo, seria necessário que este 

fosse, de acordo com a teoria do silêncio circunstanciado, qualificado por algum dos 

elementos previstos pelo Direito como aptos a tanto: lei, prévia convenção das partes, usos 

e costumes, ou circunstâncias do caso concreto. 

 Não havia, no caso, qualquer elemento qualificador do silêncio em questão. A lei não 

determinava a sua consideração como anuência (nem como recusa). Não havia também 

convenção prévia entre as partes. E, como dito de forma expressa pelos julgadores do TJ-

RS, tampouco os costumes ou mesmo as circunstâncias do caso concreto, admitiam a 

qualificação desse silêncio como anuência. Desse modo, em suma, restou afastada essa tese 

ventilada pela parte ré, não se reconheceu existência do alegado comodato tácito, motivo 

pelo qual acabou o requerido condenado ao pagamento dos valores obtidos a partir da 

exploração da propriedade comum das partes. 

 

B) Silêncio produtor de efeitos jurídicos 

 Entrando, agora, nos julgados referentes a silêncio gerador de efeitos jurídicos, 

interessante salientar, antes de passar ao estudo de cada um dos três casos, o fato de que a 

maior parte deles (dois, portanto, dentre três) versam a respeito de silêncio enquadrável na 
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categoria de ato-fato jurídico, mais especificamente, da subespécie caducificante – pelas 

quais começaremos. A terceira hipótese concerne a interessante caso de silêncio a ser 

entendido como ato ilícito – categoria esta que, a priori, havíamos decidido por excluir das 

análises de jurisprudência, mas que, no caso, mereceu ser excepcionalmente tratada –, tendo 

por isso sido ela guardada para o final. 

  

 b.1) Silêncio como ato-fato caducificante  

 No primeiro dos dois casos do TJ-RS de silêncio como ato-fato caducificante que 

apresentaremos (Recurso Inominado nº 71001022136291), temos que a parte autora pleiteava 

a repetição de indébito referente a valores debitados automaticamente de sua conta corrente, 

sem sua autorização, para o pagamento de serviços de “TV à cabo”. A decisão do TJ-RS 

reconheceu como devidos os valores debitados, uma vez que o serviço em questão havia 

sido efetivamente contratado pelo marido da requerente. A esse respeito, portanto, não se 

analisou a figura do silêncio, cujo debate restringiu-se à análise da legalidade da conduta de 

proceder à “debitação” automática dos valores relativos a tal serviço da conta corrente da 

autora. Entendeu o tribunal que, realmente, falhara o banco ao proceder aos descontos 

automáticos, sem ter havido solicitação da correntista. Por outro lado, pesou mais o 

entendimento dos julgadores no sentido de que o fato de ter ficado a autora por longo tempo 

sem reclamar da realização de tal prática autorizava a interpretação de que a ela anuía. 

 O caso, parece-nos, é de simples compreensão. A conduta do banco – de realizar 

descontos (não solicitados, nem mesmo autorizados) em conta corrente – que, num outro 

contexto, poderia até vir a configurar um ato ilícito, na presente hipótese foi declarada válida 

e legal pelo TJ-RS, em razão do silêncio da requerente. Por mais que o tribunal em questão 

tenha falado em anuência aos descontos pelo silêncio, em verdade, a melhor interpretação é 

a de que o silêncio se configurou como verdadeiro ato-fato caducificante. 

                                                           
291 AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO DE DÉBITO EM CONTA 

CORRENTE NÃO AUTORIZADO. VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO. SERVIÇOS DE TV A CABO 

USUFRUÍDOS PELA FAMÍLIA DA AUTORA, EMBORA CONTRAÍDOS EM NOME DE SEU MARIDO. 

AINDA QUE AUSENTE A DEMONSTRAÇÃO DE ANUÊNCIA DA AUTORA COM O DÉBITO EM 

CONTA, NÃO É CASO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDAMENTE PAGOS. ANUÊNCIA 

TÁCITA REVELADA PELA INAÇÃO DA AUTORA AO LONGO DE VÁRIOS ANOS. 
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 Não há na hipótese que se cogitar da vontade da parte autora em relação aos 

descontos automáticos. O que, na realidade, autoriza a conclusão a que, acertadamente, 

chegou o TJ-RS é a perda do direito de reclamar da conduta do banco, em razão do longo 

tempo em silêncio, em inércia – exatamente o conceito de ato-fato caducificante. E a razão 

de ser disso é que não admite, o princípio da boa-fé objetiva, que, depois de longo tempo 

sem reclamar de determinada conduta reiteradamente realizada por outrem, pretenda agora 

a parte ver-se indenizada pela realização da mesma. 

 Importante. Não estamos, obviamente, dizendo que a parte não tem mais o direito de 

exigir não sejam mais feitos tais descontos (suppresio), tendo surgido um direito ao banco 

ou à empresa de televisão à cabo de proceder ao débito automático (surrectio). O que há, no 

caso em tela, é apenas a necessidade de que o direito tutele as relações jurídicas com base 

nos ditames da boa-fé objetiva. Assim, a parte não tem direito de reclamar dos descontos 

automáticos realizados se contra eles não se voltou quando se iniciou tal prática, deixando 

transcorrer longo período de tempo até que tomasse qualquer atitude no sentido de proibi-

los. Generalizando, à requerente não cabe, depois que seu silêncio (e inércia) fizeram surgir 

no banco a crença de que estava de acordo com a prática do débito automático, mostrar-se 

em desacordo e pleitear indenização em razão disso, argumentando não ter procedido a 

autorização expressa. Conforme dissemos, o direito tutela com atenção a boa-fé, a confiança 

e, assim, não poderia acolher tal pedido. Do contrário, estaria admitindo a prática de 

comportamentos contraditórios – o que não é tolerado pela doutrina da boa-fé objetiva (ne 

venire contra factum proprium). 

 Um segundo caso de silêncio como ato-fato caducificante (Apelação nº 

70061107538292), aborda a seguinte questão. De um lado, a parte autora alega 

                                                           
292 APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM COBRANÇA DE 

CLÁUSULA PENAL. AÇÃO E RECONVENÇÃO. PARTES QUE MUTUAMENTE SE ATRIBUEM O 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E SE O PAGAMENTO DE CLÁUSULA PENAL. CARÊNCIA DE 

AÇÃO. (...) . 2- MÉRITO. (...) As partes realizaram (a requerente em cessão), em 20 de maio de 2005, um 

“protocolo de intenções” que, não obstante o nome sugerisse tratar de um mero contrato preliminar (artigo 462 

e seguintes do Código Civil), estabelecia obrigações recíprocas, específicas e exigíveis. (...) A parte requerente, 

mostradamente, desinteressou-se pelo cumprimento desta parte do contrato. (...) A parte requerida, igualmente, 

quedou-se em inegável inércia, sem nunca provocar a parte requerente (...). Houve, portanto, um verdadeiro 

distrato (artigo 472 do Código Civil). Se se quer contrapor que o distrato exige manifestação de vontade e 

paralelismo de formas com o contrato, pode-se afirmar, de maneira mais complexa e mais técnica, que 

houve verdadeira extinção das obrigações contrapostas pela supressio, decorrente da inércia das partes, 

reveladora do desinteresse pelo cumprimento do pacto.  Em outras palavras, a inércia tanto da 

requerente quanto da requerida fez criar expectativas legítimas e contrapostas de que o contrato havia 

sido rescindido, distratado, expectativas essas que, diante do princípio, hoje positivado (artigo 422 do 

Código Civil), da boa-fé objetiva, impedem que, agora, em verdadeiro comportamento contraditório 
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descumprimento contratual da parte requerida, pleiteando, portanto, rescisão contratual e o 

pagamento de cláusula penal. De outro, a parte requerida, em reconvenção, alega e pleiteia 

o mesmo em relação à parte autora, isto é, ter incorrido a outra parte em inadimplemento 

contratual, motivo pelo qual requer a rescisão e seja paga a devida indenização.  

 Em breve resumo dos fatos, de acordo com o contrato firmado entre as partes, a 

autora deveria ceder os fundos de seu terreno à parte ré, que “às suas expensas” construiria 

uma rampa de acesso a veículos e pedestres. Ocorre, porém, que a parte autora jamais veio 

a ceder tal terreno e a parte ré, por sua vez, em nenhum momento cobrou da autora que 

realizasse a cessão a fim de que pudesse realizar a obra combinada. Tendo isso em vista, o 

juízo a quo – em que foi seguido integralmente pelo TJ-RS – adotou o seguinte entendimento 

em relação à questão:  

Houve, portanto, um verdadeiro distrato (artigo 472 do Código Civil). Se se quer 

contrapor que o distrato exige manifestação de vontade e paralelismo de formas 

com o contrato, pode-se afirmar, de maneira mais complexa e mais técnica, que 

houve verdadeira extinção das obrigações contrapostas pela supressio, decorrente 

da inércia das partes, reveladora do desinteresse pelo cumprimento do pacto.  Em 

outras palavras, a inércia tanto da requerente quanto da requerida fez criar 

expectativas legítimas e contrapostas de que o contrato havia sido rescindido, 

distratado, expectativas essas que, diante do princípio, hoje positivado (artigo 422 

do Código Civil), da boa-fé objetiva, impedem que, agora, em verdadeiro 

comportamento contraditório (venire contra factum proprium), venham uma 

exigir da outra o adimplemento. Em resumo, a conduta desidiosa das partes quanto 

ao sinalagma estabelecido livremente fez perecer os laços negociais, de modo que 

nem uma nem outra podem cobrar, agora, pelo inadimplemento. 

 O julgado em questão chama a atenção pela tentativa, ao menos, de tecnicidade, 

valendo-se de uma série de relacionados conceitos jurídicos: distrato, inadimplemento, boa-

fé objetiva, supressio e venire contra factum proprium. Não obstante, cremos que alguns 

reparos lhe podem ser feitos. 

 Em primeiro lugar, alguns breves comentários a respeito da figura do distrato. Fala 

nele o julgador de primeiro grau, para logo em seguida, porém, afastá-lo. Entendeu o juiz do 

caso concreto que se poderia alegar sua inaplicabilidade, em razão de ele exigir 

                                                           
(venire contra factum proprium), venham uma exigir da outra o adimplemento. Em resumo, a conduta 

desidiosa das partes quanto ao sinalagma estabelecido livremente fez perecer os laços negociais, de modo que 

nem uma nem outra podem cobrar, agora, pelo inadimplemento, que só pode estar presente nos casos em que 

ainda vigore o pacta sunt servanda, a obrigatoriedade contratual. Sentença integralmente mantida e transcrita. 

APELOS DESPROVIDOS. (grifo nosso). 
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exteriorização de vontade e também devido à previsão do art. 472 do Código Civil, que se 

refere à forma do distrato. 

 Em relação à exteriorização de vontade de distrato, segundo defendemos, não haveria 

óbice a priori, que se desse por meio do silêncio, de modo que não se afigura, isoladamente, 

motivo suficiente ao descarte dessa figura jurídica como explicativa do caso concreto. No 

que diz respeito, por sua vez, à exigência de forma prevista pelo Código Civil, parece-nos 

que interpretação equivocadamente extensiva foi feita. Vejamos. 

 De acordo com a redação do dispositivo em questão, “o distrato faz-se pela mesma 

forma exigida para o contrato”. Ou seja, a intenção do legislador fora, apenas, a de deixar 

claro que o rompimento de contrato deveria atender às mesmas formalidades, quiçá 

solenidades, respeitadas em celebração. Não vislumbramos no texto de lei, como se entendeu 

no julgado em análise, a existência de norma a determinar que o contrato siga sempre e 

necessariamente a mesma forma adotada pelas partes ao celebrar o contrato. Em outras 

palavras, se o contrato tem forma prevista em lei, deverá adotá-la, valendo o mesmo para o 

distrato. Se, porém, não há qualquer exigência legal com relação à forma e, ainda assim, 

decidem as partes pela adoção, por exemplo, da forma escrita, em vez da verbal, entendemos 

que não haverá óbice legal a que o distrato se dê verbalmente (ou por qualquer outro meio 

externalizador da vontade). Em um tal caso, como a forma escrita adotada não fora exigida 

pela lei, tendo sido imposta pela vontade das partes, essa mesma autonomia privada permite 

a elas abrir mão de formalidades na realização do distrato. 

 Obviamente, a situação pensada é inusitada e pouco provável, sobretudo porque 

poderia levar a uma incrível dificuldade probatória a qualquer das partes, de modo que, tendo 

sido realizado contrato escrito, um diligente contratante jamais procederá a um distrato 

verbal. No entanto, nosso principal interesse é em uma análise rígida e estrita de elementos 

de existência e requisitos de validade dos negócios jurídicos. E, nesse sentido, parece-nos 

que na situação hipotética desenhada não haveria que se duvidar da existência ou validade 

do distrato realizado. 

 Em que pese todo o esforço argumentativo supra engendrado, cumpre-nos verificar 

se a melhor interpretação concerne, de fato, à figura do distrato. 
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 Para que se possa falar em distrato seria preciso que se verificasse, no caso, a sua 

oferta por meio da exteriorização de vontade de uma das partes e aceitação, igualmente, pela 

exteriorização de vontade, da outra parte. 

 Não há, contudo, na situação concreta qualquer exteriorização de vontade expressa 

das partes nesse sentido. O que há é, apenas, a inércia e o silêncio de ambas. Diante disso, 

naturalmente, surge o questionamento a respeito da possibilidade desse duplo silêncio 

configurar-se de um lado como proposta, de outro como aceitação, tendo lugar a celebração 

do distrato. Parece-nos que, diante da natureza da prestação em discussão – cessão de terreno 

pela requerente e posterior construção nele pela requerida –, a única possibilidade 

argumentativa seria a seguinte: considerar o silêncio da parte requerente (que deixa de ceder 

o terreno) como proposta de distrato, à qual anui a parte requerida por meio de seu silêncio. 

 Para a defesa, contudo, do proposto enquadramento dos silêncios das partes seria 

imprescindível que ambos pudessem, efetivamente, ser considerados como exteriorização 

de vontade e, portanto, como elemento completamente do suporte fático de um negócio 

jurídico. Isso, porém, de cara não enxergamos no silêncio que deveria significar proposta de 

distrato. 

 Ainda que restasse afastada a questão da exigência de forma, a partir dos argumentos 

que apresentamos nas linhas anteriores em relação ao art. 472 do Código Civil, não nos 

parece ser existir, no caso, exteriorização de vontade, pois não há – segundo a doutrina do 

silêncio circunstanciado – qualquer elemento a qualificar o silêncio e que pudesse, portanto, 

nos levar a tal conclusão. Não há prévia convenção entre as partes a respeito do valor do 

silêncio, tampouco a lei ou usos ou os costumes, autorizam tal conclusão. Por fim, também 

as circunstâncias do caso não se configuram como um elemento qualificador do silêncio em 

direção a uma exteriorização de vontade. 

 Descartada, portanto, a hipótese de distrato, cogitou-se, na sequência, da resolução 

do caso com base nas figuras jurídicas relacionadas ao princípio da boa-fé, notadamente, a 

suppressio. 

 Antes de adentrar a questão, vale um parêntesis referente à menção concomitante à 

figura da suppressio e do “venire contra factum proprium”. A nosso ver, valer-se de ambas 

é não só desnecessário – pois as duas figuras (desde que aplicadas aos casos pertinentes) dão 
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conta de individualmente explicar e resolver as questões que se ponham –, como 

verdadeiramente equivocado, pois não se confundem. Assim, em sendo caso de suppressio 

(e surrectio), não há que se falar em venire contra factum proprium e vice-versa. Do 

contrário, presta-se um desserviço ao direito confundindo figuras que, de fato, são bastante 

próximas, mas que precisam receber a devida individualização e tratamento próprio. 

 Dito isto, podemos passar à análise da pretensão da decisão ao recorrer a essas 

figuras. Entendemos que ao cogitar delas, notadamente da suppressio, a conclusão 

necessária é a da consideração do silêncio das partes como ato-fato caducificante. Em 

resumo, entendeu o julgador do caso que, diante do decurso de lapso temporal em que se 

mantiveram inerte, perderam ambas, em razão de seus respectivos silêncios o direito de 

exigir da outra o adimplemento contratual, motivo pelo qual o contrato deve ser dado por 

desfeito. 

 A solução proposta é boa, tendo, inclusive, nos convencido num primeiro momento. 

No entanto, após mais detida análise, chegamos a conclusão distinta, ainda que, ao final, 

assemelhada e com certeza de efeitos concretos parecidos. 

 A nosso ver, mais acertado do que considerar reciprocamente os silêncios 

apresentados pelas partes como atos-fatos jurídicos caducificantes – a causar a cada uma 

delas a perda do direito de exigir da outra o adimplemento de sua prestação contratual –, 

entendemos que devemos analisar, primeira e isoladamente, o silêncio da parte requerente. 

 Afirmamos isso com base na peculiaridade da obrigação acordada entre elas. Como 

visto, a parte autora deveria ceder determinada área à requerida, a fim de que esta ali 

realizasse determinada obra. Assim sendo, claro se apresenta que a efetiva realização da 

prestação da parte demandada depende, necessariamente, da prévia concretização da 

prestação assumida pela parte demandante. Em outras palavras, sem que tenha sido cedido 

o terreno, impossível exigir da outra parte que dê início à realização da obra acordada. 

 Assim, cremos que o mais adequado enquadramento do silêncio da parte autora se 

dá na categoria genérica de fato ilícito, pois configura-se como verdadeiro inadimplemento 

contratual. Ou seja, a requerente ao deixar de ceder o terreno, deixou de cumprir com sua 

obrigação contratualmente estabelecida e incorreu em inadimplemento. 
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 Diante disso, gera até certa surpresa o fato de, mesmo após ter incorrido em 

inadimplemento, recorrer a parte ao judiciário, colocando-se no polo ativo e pretendendo-se 

credora. Com certeza razão não lhe assiste. Na realidade, à requerida, em tese, caberia 

pleitear nesse sentido, o que fez em sede de reconvenção. Dizemos em tese, pois no contexto 

fático delineado, andou muito bem o TJ-RS ao não deferir o pleito de nenhuma das partes 

em relação ao pretendido recebimento de pagamento de cláusula penal pela parte adversária. 

 Ora, de um lado, nitidamente, a parte autora não tem qualquer direito de pretender 

que a requerida lhe pague os valores referentes à cláusula penal aposta ao contrato. No que 

diz respeito à parte demanda, contudo, também não lhe assiste mais esse direito. O seu 

silêncio, diga-se prolongado, configurou-se como verdadeira hipótese de ato-fato 

caducificante. O fato de ter se mantido inerte por determinado lapso de tempo, sem exigir da 

outra parte que adimplisse sua parte do contrato, foi e deve ser considerado como criador de 

uma justa expectativa à outra parte de que não tinha mais interesse nesse adimplemento e na 

efetiva execução das obrigações do contrato. 

 Assim, em suma, o direito que a parte requerida tinha, de início, de exigir da autora 

o cumprimento contratual ou o pagamento da cláusula penal, caso insistisse em não ceder-

lhe o terreno, não mais subsiste diante de seu silêncio prolongado, frente ao silêncio ilícito e 

inadimplente da outra parte. 

 Por todo o exposto, parece-nos que a decisão proferida pelo TJ-RS se mostra bastante 

acertada, não só em termos dos resultados causados, mas, também, no que tange ao 

raciocínio engendrado, com nítido esforço de tecnicidade – coisa rara de se ver em nosso 

Poder Judiciário. Portanto, exceção feita a nossa ressalva acerca do enquadramento do 

silêncio da parte autora como ato ilícito, de fato, substancialmente, a solução do caso 

concreto passa pela aplicação da figura da boa-fé objetiva – suppressio –, isto é, da 

consideração do segundo silêncio (requerida) como ato-fato caducificante. 
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 b.2) Silêncio como ato ilícito 

 Nesse último caso do TJ-RS a ser por nós analisado (Apelação nº 70045918927293), 

a discussão acerca do silêncio, parece-nos, afigura-se bastante rica. Na situação em tela, a 

parte autora e consumidora (empresa revendedora de materiais de construção) visava a 

condenação da parte requerida e fornecedora de serviço (empresa responsável pela edição e 

veiculação de lista telefônica) ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros 

cessantes) e morais, em razão de publicação de anúncio publicitário em sessão da lista 

telefônica diferente da devida (“ferros”, em vez de “forros”). Em sua defesa, a ré afirmou 

que, antes da impressão e veiculação da lista, enviou correspondência à requerente, a fim de 

que verificasse a correção de todas as informações. Estando tudo em ordem, bastava que 

aguardasse a veiculação do anúncio, caso contrário, isto é, em havendo algum equívoco a 

ser corrigido, deveria a requerente entrar em contato com a requerida.  

 O TJ-RS reformou a sentença de primeira instância que havia acolhido pedido de 

indenização por danos materiais. O Tribunal entendeu, em primeiro lugar, estar caracterizada 

a relação de consumo entre as partes e enquadrou o evento supostamente danoso em questão 

como fato do serviço (art. 14, CDC). 

 A primeira observação que urge ser feita, em que pese não ser o foco do presente 

trabalho, é a de que a hipótese em tela não parece dizer respeito a fato do serviço – situação 

de serviço defeituoso a gerar riscos ao consumidor –, mas apenas de vício do serviço (art. 

20, CDC) – isto é, caso de serviço viciado, que leva à diminuição do seu valor, da fruição 

esperada pelo consumidor. 

                                                           
293 APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SERVIÇO DE 

PUBLICIDADE EM LISTA TELEFÔNICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ERRO NA PUBLICAÇÃO DE 

ANÚNCIO. SEÇÃO DIVERSA DO RAMO DE ATIVIDADE DA EMPRESA ANUNCIANTE. DANOS 

MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS.  

(...)  

- AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – 

Erro na veiculação do anúncio para o qual a parte autora também contribuiu. Contratados os serviços de 

publicidades em seções distintas em lista telefônica. Equívoco da publicação do nome da empresa em seção 

distinta do seu ramo de atividade. Caso em que, antes de ter havido a publicação, à contratante foi enviada 

correspondência com as informações que constariam no anúncio e respectivas seções, oportunizando a 

manifestação para eventual equívoco nos dados. Silêncio da contratante da publicidade que implicou na sua 

anuência com os dados informados. Omissão que também contribuiu para o evento danoso. (...) 
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 Apesar do equívoco dos julgadores, a solução não se altera em razão dele, em razão 

dos elementos fáticos do caso concreto. Na hipótese, o deslinde do feito passou pelo seguinte 

raciocínio. 

 Tratava-se, portanto, em qualquer caso (fato ou vício do serviço), de responsabilidade 

objetiva da parte requerida, fornecedora. Considerado o evento como fato do serviço, eximir-

se-ia de responsabilidade, apenas se provasse culpa exclusiva da parte requerente, 

consumidora (art. 14, §3º, II). No caso, contudo, o tribunal reconheceu a culpa apenas 

concorrente da vítima, em razão de não ter respondido ao contato via correspondência 

realizado pela parte demandada. Desse modo, mantida a responsabilização desta. 

 Isto posto, seria de se estranhar a decisão do TJ-RS de dar provimento à apelação da 

parte requerida e de lhe negar à da parte requerente. Esse desfecho, porém, nada tem a ver 

com o supra exposto, relativo ao direito material, senão com as provas produzidas no caso. 

Entendeu o Tribunal que não teria tido lugar a ocorrência de dano moral, tal qual alegado 

pela parte autora. No que respeitava aos danos materiais, por sua vez, afirmou que os lucros 

cessantes – deferidos em primeira instância e objeto de reforma no acórdão – não foram 

comprovados pela requerente. Por fim, os chamados danos emergentes, haviam sido 

satisfeitos antes mesmo do início da demanda judicial, com a iniciativa da parte requerida 

de realizar abatimento no preço a ser pago pelo consumidor, em razão do erro na veiculação 

de um dos três anúncios contratados. 

  Entendemos por bem realizar todo esse resumo do caso, mas o que efetivamente nos 

interessa é a análise da figura do silêncio mantido pela parte requerente, quando do 

recebimento da correspondência que a instava a se manifestar em caso de haver equívoco no 

conteúdo do anúncio a ser publicado. 

 Como vimos, o TJ-RS reconheceu, com acerto, tratar-se esse silêncio de fato 

concorrente da vítima – o qual no caso, em razão da aplicação da legislação protetiva ao 

consumidor, não levaria à diminuição, muito menos à isenção, de responsabilidade da outra 

parte. Como, porém, é possível enquadrar esse silêncio na teoria do fato jurídico, conforme 

vimos pretendendo ao longo de todo o trabalho? 
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 Em um primeiro momento, não conseguimos vislumbramos caráter ilícito no silêncio 

da parte autora, de modo que procuramos enquadrá-lo dentro das espécies de fato jurídico 

lícito.  

 Era claro que não se tratava de negócio jurídico ou ato jurídico stricto sensu, pois as 

consequências advindas do silêncio se verificaram independentemente de uma análise de 

vontade para sua produção de efeitos. Afinal, a concorrência na culpa do dano tem lugar 

independentemente de o silêncio do autor ter sido proposital ou não, isto é, ter sido desejado 

ou não.  

 Ainda dentro das espécies lícitas, fato jurídico stricto sensu também não poderia ser, 

pois estes não se referem a condutas humanas, mas a eventos da natureza. Desse modo, 

restavam à análise apenas os ato-fatos jurídicos, aos quais o caso em tela tampouco parecia 

se enquadrar. Cogitamos tanto do ato-fato caducificante quanto do ato-fato indenizativo, 

chegando em relação a este próximo de desenvolver uma explicação suficientemente lógica 

para ali enquadrar o silêncio do caso concreto.  

 A verdade, porém, é que não é necessário nenhum malabarismo teórico para explicar 

o silêncio produtor de efeitos jurídicos do caso que ora se analisa. 

 A despeito de, à primeira vista, não termos sido capazes de vislumbrar ilicitude no 

silêncio da parte requerente, é por esse caminho que melhor se explica a produção de efeitos 

jurídicos dali advinda. 

 Linhas gerais, podemos afirmar que o silêncio mantido pela parte autora, ainda que 

não intencional, configurou no caso concreto uma quebra de um dos deveres anexos da boa-

fé objetiva, notadamente, o de cooperação. 

 Ora, em total consonância com a boa-fé, a parte requerida entrou em contato com a 

requerente, a fim de confirmar a correção dos dados envolvidos no anúncio. Esta, contudo, 

de maneira pouco diligente não deu a devida atenção e resposta ao contato feito pela outra 

parte, tendo contribuído ao resultado alegadamente danoso. 

 Assim sendo, considerando o silêncio da requerente como quebra de dever anexo à 

boa-fé, o qual, por sua vez, configura uma espécie de inadimplemento contratual – ainda que 
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parcial294 –, a consequência a que podemos chegar é a do seu enquadramento como ato 

ilícito. 

 No caso, repetimos, em razão da aplicação do CDC, esse silêncio ato ilícito não 

geraria maiores consequências ou prejuízos ao autor, que não teve seu pleito judicial 

atendido, em razão de circunstâncias processuais relativas ao aspecto probatório. 

Provavelmente, porém, outro seria o deslinde do feito, se estivéssemos diante de uma relação 

regulada pelo Código Civil. 

 Finalmente, apenas para encerrar a análise deste que apresentamos como o último 

caso referente ao TJ-RS, vale explicar o porquê da sua apresentação aqui, se se trata de 

silêncio ilícito, o qual havíamos dito não seria por nós trabalhado. Pareceu-nos importante 

manter o caso em questão dentro do grupo daqueles a serem analisados, justamente em razão 

da dificuldade que encontramos em proceder ao seu enquadramento – tendo, num primeiro 

momento, buscado realizá-lo junto às figuras lícitas, para só depois nos darmos conta de se 

tratar de silêncio como fato jurídico ilícito. Assim, o caso em questão fica como um sempre 

válido lembrete da dificuldade de realização da pretendida “classificação” das hipóteses de 

silêncio, em razão da falta de nitidez com a qual, por vezes, se apresentam; e, ao mesmo 

tempo, vale também como reforço da importância do esforço da realização de uma análise 

técnica e precisa do objeto que se pretende estudar. 

 

7.2.3 Tribunal de Justiça de Pernambuco 

 Chegamos, nesse momento, à análise dos resultados da pesquisa jurisprudencial feita 

no terceiro e último Tribunal de Justiça por nós selecionado, qual seja, o de Pernambuco. À 

semelhança do verificado quando da busca no TJ-RS, no TJ-PE não encontramos tantos 

julgados relativos ao silêncio como no TJ-SP, tendo sido selecionados para estudo apenas 

três casos que se mostraram pertinentes a este trabalho. 

 Importa dizer, a respeito desses três acórdãos selecionados, que dentre eles, dois 

trazem casos de silêncio produtor de efeitos jurídicos, mais uma vez na modalidade ato-fato 

                                                           
294 F. TARTUCE, Manual de Direito Civil, 6ª ed., São Paulo, Método, 2016, p. 453.  
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caducificante e, em um deles, a hipótese é de silêncio não produtor de efeitos jurídicos, pelo 

qual começamos agora. 

 

A) Silêncio não produtor de efeitos jurídicos 

 No caso em que o Tribunal pernambucano entendeu que o silêncio não era capaz de 

produzir qualquer efeito jurídico (Apelação nº 0353851-0295), discutia-se a seguinte questão. 

A parte autora ajuizara ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de dano material e 

moral contra Companhia Energética de Pernambuco (CELPE ), a fim de, entre outros 

pedidos, ver declarado cancelados parcelamentos realizados pela ré sem sua anuência. O 

pedido foi deferido em primeiro grau e mantido pelo TJ-RS, que pronunciou-se no seguinte 

sentido. 

o dito popular de quem “quem cala consente” não se aplica a espécie em comento, 

tendo em vista se tratar de relação consumerista (...). No caso em tela, apenas o 

primeiro parcelamento – que foi aquele buscado e aceito pela parte autora/apelada 

– é valido, à media que apenas este foi autorizado pela mesma. Não tendo sido 

autuados de acordo com os ditames legais e conforme disposição da ANEEL, estão 

os contratos de parcelamento que seguiram ao primeiro maculados, de modo que 

andou bem o juízo a quo ao determinar sua anulação, com a consequente 

devolução dos valores pagos a esse título, descontando-se desta monta o débito 

existente em nome da autora/apelada. 

 À primeira vista, o caso parece assemelhar-se a outros tantos que analisamos em que 

se falou em desconto automático em salário ou em conta corrente. A solução, contudo, 

adotada pelo TJ-PE diferiu das respostas dada pelo Judiciário naquelas outras hipóteses. 

Cumpre-nos, então, compreender que elementos peculiares apresentava a situação empírica, 

a fim de que, a despeito da aparente semelhança, tivesse outro desfecho. 

 Apesar da falta de maiores elementos no acórdão analisado, parece-nos que pesou, 

principalmente, para que o silêncio, no caso, não fosse considerado como apto à produção 

                                                           
295 DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANO MORAL E MATERIAL. ENERGIA ELÉTRICA. 

CONFECÇÃO DE FATURA COM PARCELAMENTO NÃO REQUERIDO OU AUTORIZADO. 

INCABÍVEL. COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA. LEGALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE 

SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 

1. Desconfiguração de contrato quando não há manifestação de vontade. Deve o parcelamento ser declarado 

nulo, podendo a apelante, caso queira, lançar mão dos meios ordinários de cobrança. 

2. A cobrança de tarifa mínima se afigura devida e em total acordo com a resolução 456/2000 da ANEEL, 

constituindo-se em valor mínimo para manutenção do serviço, referente ao custo de disponibilidade do sistema 

elétrico. 

3. Recurso de Apelação a que se dá parcial provimento por unanimidade de votos. 
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de efeitos jurídicos a extensão do lapso temporal. De acordo com o relatório do acórdão, as 

cobranças alegadamente indevidas em razão de parcelamentos não autorizados referiam-se 

a contas que abrangiam o período de julho de 2009 a agosto de 2010, ou seja, pouco mais de 

um ano. Em comparação com outros casos aqui vistos, em que se fala de um decurso de 

tempo de mais de 05, 10 anos, de fato, parece ser razoável que tenha sido considerado pelo 

TJ-PE como tempestiva a demonstração de irresignação ocorrida no prazo de pouco mais de 

um ano. 

 A isso, porém, soma-se um outro importante elemento: a proteção inerente à relação 

consumerista. A fim de fornecer mais subsídios à sua fundamentação, os julgadores desse 

caso fizeram expressa referência ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), 

especificamente, ao seu artigo 46, que fala dos contratos nas relações de consumo e que 

elencaria três basilares princípios (todos eles relacionados) a serem nelas observados: da 

transparência, da boa-fé e da informação. 

 Parece-nos, tendo tudo isso em vista, que o raciocínio corretamente desenvolvido e 

que leva à decisão tomada no caso concreto é o seguinte. Em atenção ao considerado exíguo 

lapso temporal transcorrido, impossível falar em silêncio como ato-fato caducificante. Por 

outro lado, tampouco se poderia cogitar de um silêncio exteriorizador de vontade, isto é, de 

um silêncio negocial, anuindo aos contratos de parcelamento tacitamente propostos pela 

companhia prestadora de serviços de energia elétrica. Afinal, no caso, não só não há 

elemento a qualificar o silêncio em tal sentido (ausente prévia convenção entre as partes, 

previsão legal, usos e costumes ou mesmo circunstâncias apontando nessa direção), como 

há forte motivo jurídico a desautorizar a consideração do silêncio como exteriorização de 

vontade, notadamente, o mencionado artigo 46 do CDC. 

 Assim sendo, outra saída não havia, senão reconhecer o silêncio em questão como 

não produtor de efeitos jurídicos e, desse modo, afirmar como indevidos os parcelamentos 

realizados pela companhia prestadora de serviços sem a autorização do consumidor. 
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B) Silêncio produtor de efeitos jurídicos 

 O primeiro dos dois casos do TJ-PE que analisaremos em que o silêncio foi tido como 

produtor de efeitos jurídicos (Agravo legal nº 0253336-6/01296) não traz grandes novidades, 

mostrando-se semelhante a outros já estudados, razão pela qual abordamo-lo 

superficialmente. 

 Na hipótese, a parte autora pretendia a declaração de nulidade de descontos 

realizados em seu salário para o pagamento de fatura de cartão de crédito. O TJ-PE entendeu 

por bem manter a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido, pois, por mais que não 

tenha havido autorização expressa por parte do autor com relação a tal prática, o fato de ter 

permanecido por mais de 04 anos inerte configuraria anuência tácita. 

 Trata-se de caso muito semelhante a outro proveniente do TJ-RS (Recurso 

Inominado nº 71001022136), no qual a parte reclamava do desconto automático em conta 

corrente de valores devidos referentes ao pagamento de serviço de “TV à cabo”. Interessante 

notar que, tal qual naquele caso, a decisão – desfavorável ao consumidor – baseia-se, 

principalmente, na questão do decurso do tempo, ao mesmo tempo em que fala em anuência, 

como se aquele pudesse significar exteriorização de vontade. 

 Não nos parece ser essa a melhor interpretação. Como já tivemos oportunidade de 

dizer então e repetimos agora, diante de cenários como os ora considerados, entendemos que 

a hipótese é de silêncio como ato-fato caducificante. Não se cogita em tais casos de uma 

exteriorização de vontade dos consumidores, que, reconhecidamente, não autorizaram os 

pagamentos realizados. O que ocorre é a tutela por parte do ordenamento jurídico de uma 

situação de confiança, por meio das figuras relativas à boa-fé objetiva. Assim, em razão de 

um prolongado decurso de tempo, opera-se o fenômeno da suppressio, em que determinado 

                                                           
296 DIREITO CIVIL. AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO NO 

SALÁRIO. AUTORIZAÇÃO LEGAL. ANUÊNCIA TÁCITA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO 

NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE. 

1) Não há que se falar em ilegalidade do desconto diretamente no contracheque, posto que o Decreto Estadual 

nº. 26.330 de 27.01.04 expressamente permite que o funcionário público utilize margem do salário para 

consignações, inclusive para amortizar empréstimos rotativos de cartões de crédito; 

2) No caso evidenciado, apesar do Apelado não ter autorizado expressamente o desconto diretamente em seu 

salário, expressou a concordância tácita seja por providenciar o desbloqueio do cartão aceitando os termos do 

contrato, seja por ter silenciado por longos 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses; 

3) Admitir o reembolso causaria flagrante locupletamento ilícito, mormente porque a parte confessadamente 

utilizou o cartão de crédito para as mais diversas finalidades; 

4) Agravo Legal improvido à unanimidade. 



143 

indivíduo – a quem, de início, assistiria razão em seu pleito – não mais tem direito a sua 

pretensão, pois o seu silêncio continuado fez surgir na outra parte expectativa legítima e 

digna de tutela jurídica. E em assim sendo, fica claro, a nosso ver, o porquê de se poder 

afirmar se tratar, em tais situações, de um silêncio enquadrável na categoria de ato-fato 

jurídico caducificante. 

 Por fim, o último caso (Apelação nº 0275195-9297) que analisaremos refere-se, mais 

uma vez, a um silêncio ato-fato caducificante. Nele, a parte autora ajuizara ação de execução 

de título extrajudicial contra o Banco Santander S/A. Afirmava ela ter, desde o ano 2000, 

contrato verbal com o banco de aluguel, no valor de R$5.000,00, de espaço em sua unidade 

para instalação e funcionamento de caixa eletrônico, o qual nunca foi pago. Em sede de 

primeiro grau, o juízo acolheu os embargos à execução e extinguiu a execução por entender 

não haver certeza e liquidez na demanda. O TJ-PE manteve a decisão e, além disso, afirmou 

que:  

a ocupação do espaço com o caixa eletrônico instalado, por 09 (nove) anos, sem 

que houvesse pagamento e, pior, sem a existência de qualquer cobrança pela parte 

pretensamente credora (não há prova nesse sentido), tem, sim, o condão de tornar 

gratuito um contrato verbal, mesmo que inicialmente a intenção de uma das partes 

seja [fosse] o firmamento de um pacto oneroso. Tal possibilidade decorre do 

princípio da boa-fé objetiva e, nesse norte, a pactuação de contrato verbal oneroso 

com o decurso de longo lapso temporal de inércia das partes, sem que haja 

pagamento, induz à renúncia de sua percepção pelo credor (aplicação por analogia, 

do art. 330 do CC). (grifo nosso). 

 Vale dizer, em primeiro lugar, que no caso em tela não restou comprovada a 

existência de um contrato inicial verbal de locação. Porém, mesmo que tivesse havido a 

conclusão de um tal contrato, parece-nos que a inércia por longo período de tempo da parte 

dita locadora geraria determinados efeitos jurídicos. 

                                                           
297 PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CONTRATO VERBAL. NÃO 

PAGAMENTO POR 09 (NOVE) ANOS. AUSÊNCIA DE QUALQUER COBRANÇA. RENÚNCIA. 

PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO (DUTY TO 

MITIGATE THE LOSS). ART. 330 DO CC/02, POR ANALOGIA. RESOLUÇÃO. BOLETO DE 

COBRANÇA PROTESTADO. EMISSÃO UNILATERAL PELO CREDOR. INVALIDADE. 

CONTROVÉRSIA QUANTO AO VALOR DA DÍVIDA. ILIQUIDEZ E INEXIGIBILIDADE. NULIDADE 

DA EXECUÇÃO. ARTS. 586 E 618, INCISO I, DO CPC. EMBARGOS DO DEVEDOR PROCEDENTES. 

ÚNICA SUCUMBÊNCIA, A SER OBSERVADA APENAS NOS EMBARGOS. 

(...) 

3. Pelo princípio da boa-fé objetiva, o credor tem o dever de atuar no sentido de mitigar o próprio dano, motivo 

pelo qual a inércia deste, por longos 09 (nove) anos, em cobrar a dívida que, por contrato verbal, lhe é devida, 

possibilita a presunção de renúncia ao crédito, tornando gratuito um contrato, mesmo que, inicialmente, tenha 

sido pretensamente oneroso. Enunciado 169 da III Jornada de Direito Civil (CJF). Precedentes do STJ. 

Aplicação do art. 330 do CC/2002, por analogia. (...) 
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 Na interpretação promovida pelo TJ-PE, o silêncio em questão, que perdurou por 

mais de 09 anos, sem que tenha havido pagamento ou mesmo cobrança dos valores 

alegadamente acordados, teria implicado em renúncia a essa contraprestação pecuniária por 

parte do locador (admitindo que ela um dia houvesse, efetivamente, sido estipulada). 

 Nesse sentido, afirmaram os julgadores a aplicação analógica do art. 330 do Código 

Civil, segundo o qual “o pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir 

renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato”. Ou seja, no caso, o não pagamento 

reiterado por parte do devedor-locatário admitiria a presunção de que o credor-locador havia 

renunciado a que se procedesse ao pagamento das contraprestações acordadas (segundo este 

no valor de cinco mil reais). 

 A analogia proposta, apesar de não nos parecer adequada à solução do caso, não é 

despropositada, pois as situações, de fato, guardam semelhanças entre si.  

 Em primeiro lugar, parece-nos que aquela prevista pelo art. 330 mais se aproxima de 

uma questão relativa a comportamentos (ativos), isto é, manifestação tácita (ativa), do que 

de silêncio (manifestação tácita passiva). Os atos de pagamentos, de maneira reiterada, 

inegavelmente são comportamentos ativos e em nada se confundem com o silêncio. E 

mesmo o comportamento da parte credora, que aceita o pagamento em local diferente do 

acordado – o que, segundo a lei, faria presumir renúncia aos termos do contrato –, não se 

confunde com o silêncio, cremos, pois implica também numa conduta ativa de receber os 

pagamentos em questão. 

 De toda forma, mesmo que admitíssemos tratar-se a hipótese do art. 330 do Código 

Civil de silêncio, há uma diferença em tentar resolver o caso de pagamento reiterado em 

local distinto e o de não pagamento por meio da aplicação do dispositivo legal em questão. 

 Falar em renúncia – negócio jurídico unilateral – implica, inevitavelmente, falar em 

exteriorização de vontade. Assim, admitindo-se que a hipótese dos pagamentos reiterados 

em local diferente do acordado seja caso de silêncio, seria possível argumentar a qualificação 

legal por meio da previsão legal, que fala em presunção de renúncia, isto é, em presunção de 

uma exteriorização de vontade. Em última análise, cremos, ao falar em presunção, o 

legislador, ainda que indiretamente, veio qualificar esse silêncio, veio dizer que o silêncio 

pode, e deve, ser interpretado como anuência aos pagamentos realizados em lugar diverso 
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 Acreditamos, porém, que o mesmo já não pode ser argumentado para a situação 

concreta que ora discutimos, exatamente pois não se apresenta nenhum elemento passível de 

qualificação do silêncio como exteriorização de vontade. Não nos parece possível pretender 

uma qualificação legal do silêncio por meio da aplicação analógica de um dispositivo que 

não foi pensado para a situação específica a ser considerada. Ademais, os demais elementos 

não se afigurariam presentes (prévia convenção entre as partes, usos e costumes e 

circunstâncias). 

 Assim sendo, mostra-se lógica, a nosso ver, a solução do caso por meio do 

enquadramento do silêncio, de novo, como ato-fato caducificante, sem necessidade de 

nenhum malabarismo teórico-conceitual. Ora, no caso, supondo que houvesse, de fato, sido 

celebrado um contrato verbal de locação, o direito do locador de ser com base nele 

remunerado se perdeu em razão de seu silêncio e de sua inércia ao longo de extensivo lapso 

temporal. Importante, não se confunda a questão com o instituto da prescrição. Não está 

prescrita pretensão do pretenso locador de cobrar uma dívida. Em verdade, a dívida sequer 

existe, pois o silêncio do locador em, durante nove anos, não cobrar os aluguéis que teriam 

sido acordados, teria operado, por meio das figuras da suppressio e da surrectio, uma 

alteração nessa relação contratual, obrigacional. Alteração essa consistente na modificação 

do caráter oneroso para o caráter gratuito do contrato. Por tudo isso, entendemos que esse 

último caso apresentado se mostra como mais uma hipótese de silêncio como ato-fato 

caducificante. 

 

7.3 Conclusão 

 Finda essa detalhada análise dos julgados coletados, cumpre-nos nesse momento, a 

título de fechamento do presente capítulo, tentar extrair algumas conclusões. 

 De início, interessante atentarmo-nos aos seguintes números. Ainda no início da 

pesquisa de julgados, explorando a base de dados do TJ-SP, surpreendeu-nos o fato de que 

o número de acórdãos em que a solução passava pelo não reconhecimento do silêncio como 

produtor de efeitos superava o de decisões em sentido contrário. Após breve momento de 

reflexão, porém, consideramos que talvez não devesse ser fonte de espanto essa verificação, 
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uma vez que a figura jurídica do silêncio seria, de fato, figura de exceção, sendo a regra a 

exteriorização de vontade expressa ou, ao menos, tácita por comportamentos ativos. 

 Ocorre, contudo, que com o decorrer da pesquisa os números se equilibraram, de 

modo que, ao seu final, temos um total de treze julgados de silêncio gerador de efeitos 

jurídicos, isto é, dois a mais do que o número de acórdãos em que o silêncio não produziu 

efeitos no mundo do Direito. O que, obviamente, nos levou a repensar o significado dessa 

estatística. 

 Sem maiores dificuldades, concluímos pelo seguinte. O fato de o silêncio ter esse 

caráter excepcional, efetivamente, não influi e não deve influir no teor que ele apresenta nas 

decisões em que aparece. Tratar-se ele de exceção ou regra influi, muito provavelmente, na 

quantidade de julgados em que é objeto. Nesse sentido, por exemplo, faz sentido termos, em 

sede de STJ, analisado um único julgado referente ao silêncio, mostrando-se não ser, de fato, 

a regra geral em nosso ordenamento jurídico. 

 Porém, uma vez levado a juízo, de acordo com o que aqui visto, não se afigura haver 

prevalência de um silêncio produtor ou não de efeitos jurídicos. Em cerca de metade das 

situações em que uma das partes entendeu ou quis argumentar valor ao silêncio, o Poder 

Judiciário afastou tal interpretação. Isso, a nosso ver, não demonstra outra coisa senão o grau 

de incerteza que ainda gira em torno da figura do silêncio – e, claro, a riqueza do tema. 

 Tema esse, vale dizer, cuja riqueza não é, como de costume, explorada pelos 

Tribunais. Estes, muitas vezes, sequer se dão conta de estarem diante de um caso de silêncio. 

Em outras situações (as quais optamos por aqui não explorar), por sua vez, o caso não é de 

silêncio, mas de manifestação tácita de vontade por comportamento ativo, mas invoca-se a 

disciplina do artigo 111 do Código Civil na resolução do caso298. 

 E quando se trata, efetivamente, de hipótese de silêncio, a regra é o seu tratamento 

indiscriminado como “anuência”, não se procedendo a uma efetiva perquirição da real 

                                                           
298 Obrigação de não fazer - Taxa de emissão de boleto bancário - Cobrança não autorizada pelas associadas 

ao sindicato apelado – O pagamento do boleto, por si só, não implica em anuência tácita da cobrança - Silêncio 

somente produz efeitos jurídicos excepcionalmente - Inteligência do art. 111 do CC - Associados da apelada 

manifestaram expressa discordância com a cobrança - Comportamento que não configura o brocardo venire 

contra factum proprium, por não haver clara afronta ao princípio da boa-fé objetiva - Apelantes não oferecem 

meios alternativos de pagamento a seus clientes, redundando a cobrança da taxa em imposição que desequilibra 

a relação contratual - Princípio da autonomia da vontade deve ceder lugar à função social do contrato – 

Sentença mantida - APELOS DESPROVIDOS. (Apelação nº 0159925-14.8.26.010, TJ/SP). 
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natureza jurídica do silêncio como fato jurídico na situação concreta. Basta ver, por exemplo, 

que, segundo nossa análise, das treze situações em que o silêncio produziu efeitos jurídicos 

apenas em quatro delas enxergamo-lo como uma exteriorização de vontade de concordância, 

anuência. Nos outros nove casos, sete deles foram por nós caracterizados como ato-fato 

jurídico (todos na subespécie caducificante), um como exteriorização de vontade de recusa 

e um isolado caso, excecionalmente abordado, em que o silêncio configurava fato ilícito. 

 A esse respeito vale expor, concreta e matematicamente, o que afirmamos. No TJ-

SP, em dois dos três casos que classificamos como hipótese de silêncio ato-fato 

caducificante, falou-se em anuência, a fim de se encontrar uma solução à controvérsia. O 

TJ-RS não passa incólume por essa crítica, tendo sido feita, em um dos dois casos de silêncio 

como ato-fato, a indevida alusão à “anuência”. Por fim, há no TJ-PE mais um caso de 

silêncio ato-fato caducificante tomado como “anuência” e o outro caso de silêncio ato-fato 

caducificante é resolvido, cremos que equivocadamente, com base na figura da renúncia 

(também adstrita à vontade). Ou seja, os dois casos em que o silêncio foi reconhecido 

produtor de efeitos jurídicos, a conclusão apresentada não se valia da melhor técnica. São, 

portanto, cinco em sete casos, em que, na falta de melhor argumentação, basearam-se os 

julgadores no pronto discurso da concordância tácita. 

 Ainda que infelizmente, é natural que assim o seja, pois esta é a previsão legal. O 

principal artigo do Código Civil a versar sobre o tema (art. 111) fala, justamente, que “o 

silêncio importa anuência, quando (...)”. A falha dessa vez, porém, não foi do legislador, que 

não andou mal na sua atividade normativa elaborativa. O artigo 111 prevê uma hipótese de 

silêncio produtor de efeitos jurídicos, isto é, aquele silêncio que poderá ser tido como 

anuência, como exteriorização de vontade e, portanto, como elemento completante do 

suporte fático seja de um negócio jurídico, seja de um ato jurídico em sentido estrito. Há, 

entretanto, outras tantas situações em que o silêncio produz efeitos não por exteriorizar 

vontade, mas na condição de ato-fato jurídico – as quais, em verdade, acontecem em muito 

maior número, de acordo com os resultados a que chegamos (sete em treze). Os Tribunais, 

porém, a isso não se atentam, ficando restritos à unívoca – e, por isso, equivocada – 

consideração do silêncio como anuência, porque expressa e legalmente prevista. 

 É essencial que se volte a atenção para essa questão da má técnica da fundamentação 

de certas decisões. O silêncio que produz efeitos jurídicos, inevitavelmente, não se explica 

por meio apenas da sua consideração como exteriorização de vontade. Se nisso se insistir, o 
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resultado será uma argumentação frágil e cheia de falhas, com certeiras consequências à 

segurança jurídica. 
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CAPÍTULO 8 

CONCLUSÃO 

  

 Percorrido todo o percurso pretendido por essa pesquisa, chegamos à fase final e mais 

difícil, a nosso ver, de todo e qualquer trabalho acadêmico. Trata-se daquele momento em 

que se deve olhar para trás e realizar um balanço geral de tudo o que foi feito. É, em especial, 

a oportunidade de resumir as principais ideias alcançadas e também de parar e refletir sobre 

os resultados da pesquisa. Assim sendo, nesse derradeiro – e breve, pretende-se – capítulo, 

procederemos a essa árdua, tanto quanto prazerosa, tarefa de repisar os pontos mais 

marcantes desse trabalho, oferecendo nossas últimas conclusões a respeito do tema. 

 Antes de mais nada, vale dizer que, ao fim dessa empreitada acadêmica, dela saímos 

ainda mais convictos do acerto da escolha do tema do silêncio, cuja inegável relevância se 

estende pelas mais diversas áreas do Direito – tendo sido no presente trabalho, 

inevitavelmente, abarcado apenas diminuta parcela de suas questões, às quais, entretanto, se 

deu a devida atenção e profundidade na análise. 

 Como vimos – tendo sido, inclusive, destinado capítulo específico ao tratamento da 

matéria –, a figura do silêncio apresenta há tempos relevo em termos jurídicos. Era, já no 

direito romano, fonte de altas indagações e não poucas consultas aos juristas de então. Não 

obstante, pudemos observar a inexistência de um tratamento geral à matéria, o que talvez se 

explique também pela forma de desenvolvimento do direito romano (mais prática que 

teórica), mas principalmente pelas próprias características da temática. 

 É possível afirmar isso, pois até hoje não se pode dizer existir uma regra geral que 

explique extensivamente, ou exaustivamente, a questão do silêncio. Mesmo a existência de 

previsão legal expressa a esse respeito (artigo 111 do Código Civil) não tem o condão de 

exaurir todos os pormenores que advém de uma matéria tão complexa. 

 Foi em grande medida movido por esse desafio que essa pesquisa se iniciou e 

desenvolveu. 

 Em primeiro lugar, havia em nós a percepção de que a figura jurídica do silêncio 

tinha grande importância para o direito civil – matéria de nossa predileção –, sem receber, 
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contudo, por parte da doutrina especializada a devida atenção. Em verdade, a situação é 

curiosa. Todo e qualquer autor passa, necessariamente, pela questão do silêncio ao tratar do 

direito civil, em razão da existência no próprio código de um dispositivo a ele dedicado, o 

que “impossibilita” que se passe ao largo do tema. Não obstante, no mais das vezes, são 

dedicada breves e rasas linhas a esse assunto em que poucos tiveram a coragem de 

mergulhar. 

 Assim, essa escassez de material de qualidade – algo sempre motivador à produção 

de obra de efetiva contribuição ao desenvolvimento do nosso direito – aliada à complexidade 

inerente ao tema foi combustível suficiente à propulsão de nossos estudos, os quais, como 

dissemos, se iniciaram e desenvolveram, na expectativa de disciplinar o silêncio, tanto 

quanto possível, de uma forma generalizada. 

 Não estamos falando na criação de uma regra geral ou fórmula mágica solucionadora 

das hipóteses envolvendo o silêncio – o que seria, claro, impossível. Pretendíamos, e 

esperamos ter conseguido, produzir um estudo teórico e genérico do silêncio que desse aos 

operadores do direito uma base mais sólida no momento de ter de enfrentar a sua casuística. 

Tudo isso com a pretensão de conferir maior tecnicidade na análise dos casos concretos 

relativos ao silêncio e, consequentemente, trazer mais segurança ao nosso ordenamento 

jurídico. 

 Afim de que tal intuito pudesse ser alcançado, interessante dizer que o próprio recorte 

do trabalho teve de sofrer uma alteração. Se ao projeto de pesquisa demos o título “O silêncio 

na celebração dos negócios jurídicos”, não tardou a que percebêssemos que restringir a 

presente pesquisa ao estudo das hipóteses de silêncio envolvendo apenas negócios jurídicos 

não nos permitiria atingir os resultados desejados. Desse modo, esta dissertação, hoje, se 

apresenta intitulada “O silêncio gerador de efeitos jurídicos: uma análise de direito privado”, 

a fim de que, logo de cara, note-se a pretensão globalizante do tema. Não ficamos, portanto, 

adstritos ao silêncio em sua relação com os negócios jurídicos, tendo analisado-o, 

igualmente, em um contexto referente a outros fatos jurídicos (ato-fato, ato jurídico). 

 Vale dizer, ainda com relação à evolução do tema, que ele se impôs à medida em que 

crescia o contato com as obras ao final referenciadas e cada uma das teorias propostas pelos 

autores estudados apresentava-se, a nosso ver, insatisfatória. Ora as ideias padeciam, 

realmente, de acerto; ora apenas não encontrávamos nelas o potencial conglobante desejado. 
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Foi somente quando nos deparamos com a defesa da simples ideia da aplicação da teoria do 

fato jurídico ao silêncio que ficamos satisfeitos. A partir daí, no entanto, mostrou-se 

imprescindível que não estudássemos apenas o silêncio relativo a uma única espécie de fato 

jurídico (negócio jurídico), mas que, ao contrário, perquiríssemos a respeito de todas as 

espécies de fato jurídico em que o silêncio pudesse se enquadrar. 

 À luz dessa premissa – da necessidade, antes de mais nada, do enquadramento do 

silêncio em uma categoria de fato jurídico – desenvolveu-se o trabalho e algumas conclusões 

foram aparecendo. 

 A primeira delas talvez tenha sido a verificação de que nem todo silêncio tem caráter 

volitivo. Pesa a favor do chamado silêncio volitivo a previsão do artigo 111 do Código Civil, 

que fala em anuência (vontade). Percebemos, porém, que havia hipóteses em que, mesmo 

que não se pudesse cogitar de um elemento volitivo no silêncio, ele produzia efeitos 

jurídicos. Assim, a primeira medida tomada foi a de estruturar toda a sequência do trabalho 

e, de uma forma geral, todo o raciocínio diante de uma questão a envolver o silêncio, com 

base na diferenciação entre o silêncio exteriorizador ou não de vontade. 

 A esse respeito, inclusive, interessante notar que o tratamento dispensado pela 

doutrina a um e outro tipo de silêncio é absolutamente desequilibrado, sendo mais do que 

notório a prevalência da discussão do silêncio volitivo. Podemos suspeitar de uma série de 

razões para que assim seja. Uma delas talvez resida no próprio teor da previsão legal. Além 

disso, a própria dificuldade do tratamento da figura do silêncio avolitivo, a nosso ver ainda 

maior do que aquela atinente ao silêncio exteriorização de vontade, pode ser outro motivo. 

Em comparação, podemos dizer, com toda certeza, que é familiar à maioria dos autores a 

discussão da temática da vontade e de sua exteriorização, do ato jurídico em sentido estrito 

e do negócio jurídico. Por esse motivo, a inserção de um elemento extra – o silêncio – em 

discussão já mais amadurecida se mostraria, provavelmente, menos intimidadora.  

Do silêncio sem vontade, ao contrário, o mesmo não se poderia dizer. Ora, o próprio 

nome, uma definição pela negação, dá mostras do porquê. Esta categoria apresenta conceito 

e natureza jurídica muito menos nítidos, porque pouco explorados. Desse modo, mostrou-se 

mais conveniente – ou, no mínimo, mais confortável – a sua denominação a partir da 

oposição ao outro gênero de silêncio. 
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Em verdade, porém, a relação não é verdadeiramente de oposição. Isso porque, 

conforme dizíamos, valendo-nos da teoria do fato jurídico à explicação do silêncio, temos 

que ele, sempre que tiver valor jurídico, haverá de se enquadrar em uma das categorias de 

fato jurídico. 

Assim, de um lado há o silêncio exteriorização de vontade conectado à categoria dos 

atos jurídicos lato sensu (ato jurídico em sentido estrito e negócio jurídico) e, de outro, o 

silêncio ausência de vontade como hipótese de ato-fato jurídico. E entre essas categorias não 

há real oposição, a qual se mostra, portanto, apenas aparente. Ato jurídico lato sensu e ato-

fato jurídico são, simplesmente, espécies diferentes, por apresentarem características 

distintas – como se falássemos de elefantes e girafas. 

Exatamente por apresentarem características diferentes, que os enquadram em 

categorias diferentes de fato jurídico, também o tratamento a ser dado pelo ordenamento 

jurídico ao silêncio volitivo ou avolitivo será diferente. 

No que diz respeito ao silêncio avolitivo, por óbvio, não se cogita do elemento 

vontade, o qual é, recorrentemente, no Direito, alvo de controvérsias. Desta feita, ao menos 

nesse sentido, a análise é mais simples, pois não há necessidade de discussão dos 

subjetivismos afeitos às questões referentes à exteriorização de vontade. 

Desse modo, se não é a vontade, isto é, se não é a autonomia privada que leva à 

produção de efeitos por parte do silêncio avolitivo, uma vez que nele ela está ausente, a única 

conclusão possível é a de que é o próprio comportamento silencioso e de inércia, 

objetivamente considerado, que gera os efeitos jurídicos.  

Daí, justamente, a caracterização dessas hipóteses de silêncio como ato-fato jurídico, 

uma vez que se tratam de fatos geradores de efeitos jurídicos, portanto de fatos jurídicos, 

compostos por uma conduta humana (ainda que passiva, de ficar em silêncio) em que 

ausentes o elemento vontade ou em que tal elemento é desimportante – a definição dada pela 

doutrina para a categoria dos ato-fatos jurídicos. 

Ainda a respeito do silêncio avolitivo, pertinente externar uma conclusão a seu 

respeito a que chegamos referente à figura da boa-fé objetiva. 
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De início pouco explorada em nossa pesquisa, no decorrer do trabalho ficou claro 

que maior atenção precisava ser dada à boa-fé objetiva. Princípio recorrentemente invocado 

nas discussões do silêncio – em especial do silêncio não exteriorizador de vontade –, 

desempenha, muitas vezes, papel central na solução de controvérsias, conferindo 

juridicidade às explicações do porquê da produção de efeitos por um determinado silêncio 

sem vontade. 

Assim, se a boa-fé objetiva não dava conta, em nosso entender, de desempenhar o 

papel de ser esse eixo generalizante em torno do qual todo o trabalho pudesse se estruturar, 

por outro lado, de rigor reconhecer nesse momento a crucial importância dessa figura ao 

bom andamento da pesquisa – sem o qual muitas perguntas que nos foram aparecendo 

ficariam, simplesmente, sem resposta. 

Apenas a título ilustrativo, poderíamos citar a íntima relação existente entre o silêncio 

avolitivo caracterizado como ato-fato jurídico caducificante e as figuras derivadas da boa-fé 

objetivo da suppressio e da surrectio – tantas vezes explorada ao longo da presente pesquisa. 

No que diz respeito, por sua vez, ao silêncio volitivo, a sua compreensão e explicação 

demandou percurso mais extenso, o qual resumidamente, agora, reapresentamos, uma vez 

que se trata, possivelmente, da principal conclusão, ou tese, do presente trabalho. 

A primeira noção que se precisa ter muito clara é a de que o dito silêncio volitivo é, 

na verdade, a consideração do silêncio como um veículo para que a vontade seja 

exteriorizada. Assim como a vontade pode ser externalizada por meio de palavras escritas 

ou faladas, sons e gestos, ela também pode ser exteriorizada por meio de comportamentos e 

um desses comportamentos é o silêncio (não importando o fato de se tratar de um 

comportamento passivo, de inércia). 

Tendo isso em vista, uma segunda ideia muito importante e que não pode ser 

confundida é a da vontade – ainda que exteriorizada – com a do ato jurídico em sentido 

amplo (ato jurídico em sentido estrito e negócio jurídico). É, infelizmente, comum ver na 

doutrina a conceituação do ato jurídico lato sensu e, mais especificamente, do negócio 

jurídico como sendo a vontade, numa relação de perfeita identidade, a qual, contudo, 

inexiste.  
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Na realidade, a vontade (exteriorizada) é “elemento completante” do suporte fático 

de um ato jurídico. Em outras palavras, a vontade compõe o ato jurídico ela não é o ato 

jurídico, assim como o ato jurídico não é (apenas) a vontade. Assim, para que nasça um ato 

jurídico é preciso que a norma jurídica incida sobre uma conduta humana volitiva, mas 

também sobre os demais elementos por ela previstos como necessários à concretização do 

fato jurídico299. 

Assim sendo, essencial sempre lembrar que o silêncio exteriorizador de vontade é 

elemento fático integrante de ato jurídico lato sensu, sem que se possa dizer, porém, que o 

silêncio é, em si, ato ou negócio jurídico. 

Feita essas importantes considerações iniciais a respeito do silêncio volitivo, faz-se 

mister que procedamos, na sequência, à análise dos elementos essenciais dos atos jurídicos, 

a fim de que fique mais nítido o seu enquadramento ali. 

A nosso ver, tanto em relação aos atos jurídicos em sentido estrito quanto no que 

concerne os negócios jurídicos, podemos considerar como havendo quatro elementos de 

existência e quatro requisitos de validade. Consideramos elementos de existência dos atos 

jurídicos: a) exteriorização de vontade; b) agente (emissor da vontade); c) objeto; d) forma. 

Já os requisitos de validade nada mais seriam do que a “adjetivação” desses elementos de 

existência: a) exteriorização de vontade livre e de boa-fé; b) agente (emissor da vontade) 

capaz e legitimado; c) objeto lícito, possível e determinado ou determinável; d) forma 

prescrita ou não defesa em lei. 

Enxergamos o silêncio volitivo relacionado tanto aos elementos de existência e 

requisitos de validade relativos à vontade quanto aqueles referentes à forma. 

 Concerne à forma do ato jurídico por ser o silêncio um meio de exteriorização da 

vontade. Dessa forma, em atenção ao requisito de validade da forma prescrita ou não defesa 

em lei, o silêncio só poderá funcionar como veículo de exteriorização volitiva e, 

consequentemente, como elemento completante do núcleo do suporte fático de um ato 

jurídico se a lei não previr que a vontade deva ser exteriorizada de uma maneira específica 

(v.g.: documento público),  

                                                           
299 MELLO, Teoria cit., p. 171. 
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 Ainda mais importante é, claro, a análise do elemento de existência e requisito de 

validade relativos à vontade. A partir da conjugação das teorias do fato jurídico, dos 

elementos de existência e requisitos de validade dos atos jurídicos, bem como das ideias 

específicas desenvolvidas pela doutrina a respeito do silêncio volitivo, resumidamente, a 

conclusão a que chegamos é a de que será possível afirmar a existência de vontade válida no 

silêncio se presente no caso concreto um elemento que o qualifique nesse sentido. Trata-se 

da teoria do silêncio circunstanciado. 

 Grosso modo, de acordo com essa teoria, o silêncio poderá significar uma 

exteriorização de vontade (positiva ou negativa, isto é, de anuência ou de recusa), desde que 

se verifique no caso concreto elemento apto a qualifica-lo como volitivo. A nosso ver, os 

elementos que detém essa aptidão são: a) prévia convenção entre as partes; b) previsão legal; 

c) usos e costumes; d) circunstâncias do caso concreto. 

 De maneira bastante sucinta, a respeito da convenção prévia entre as partes, podemos 

dizer que qualifica o silêncio em razão dos ditames do princípio da autonomia privada. Não 

há a esse respeito muito mais a ser dito, sendo essa situação comumente aceita pela doutrina. 

Ora, se as partes previram um determinado significado ao silêncio, não atentando essa 

convenção contra a lei, será esse o significado que o silêncio terá, seja de anuência, seja de 

recusa. 

 A respeito da previsão legal, por sua vez, bastante se discute a respeito da existência 

de uma real vontade da parte silente, havendo autores300 que defendem não haver, em tais 

casos, senão uma “vontade legal”, isto é, uma vontade criada pela lei. A nosso ver, contudo, 

entendemos não haver que se falar em criação da vontade pela lei, senão de uma 

interpretação ou, no máximo, valoração do silêncio pela lei como sendo este volitivo. 

 Em termos mais pragmáticos, porém, a verdade é que, em qualquer caso, sempre que 

a lei vier expressamente afirmar que determinada conduta silenciosa importa recusa ou 

anuência, estará reconhecendo caráter volitivo ao silêncio. E, assim, terão lugar as ordinárias 

consequências de uma “”exteriorização de vontade (como a formação ou não de um negócio 

jurídico, por exemplo). 

                                                           
300 FLUME, Rechtsgeschäft cit., p.152 e ASCENÇÃO, Direito civil cit., p. 32. 
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 O que há de mais importante, a nosso ver, na lei como elemento qualificador do 

silêncio é a alta carga de segurança jurídica e isso é muito salutar. Essa mesma segurança, 

por sua vez, tem muito menor incidência no que se refere às circunstâncias e aos usos e 

costumes como qualificadores do silêncio – o que não significa dizer que não possamos a 

eles recorrer. 

 Na realidade, acerca dos usos e costumes, é preciso dizer, em primeiro lugar, que 

uma diferenciação é feita entre eles por parcela da doutrina. Entendem alguns autores301 que 

um costume surgiria de um uso, o qual após sucessivas e reiteradas práticas passaria a ser 

tido como algo obrigatório pela coletividade (norma consuetudinária). Assim, o uso 

apresentaria uma característica mais privada, mais particular e menos difundida, enquanto o 

costume teria caráter genérico e, inclusive, obrigatório. 

 Em que pese a diferenciação apresentada, à qual não nos opomos, parece-nos que 

tanto usos quanto costumes podem funcionar como elementos qualificadores do silêncio. A 

diferença apenas que talvez se vislumbre é uma relativa aproximação do costume, como 

qualificador do silêncio, da lei, uma vez que igualmente norma (ainda que consuetudinária), 

enquanto os usos, dada a sua natureza particular e específica se aproximariam mais das 

circunstâncias do caso concreto, como elementos qualificadores do silêncio. 

 Em todo caso, em razão de não haver um código de usos e costumes, inegavelmente, 

a sua falta de previsão expressa (ao contrário do que observado em relação aos dois primeiros 

elementos qualificadores do silêncio) leva a uma menor segurança jurídica em relação à 

qualificação do silêncio como exteriorização de vontade. E, assim, em surgindo dúvidas e 

conflitos a esse respeito, maior será a importância e participação, a nosso ver, do Poder 

Judiciário, na solução de tais conflitos. Isto é, em caso de alegação de uma das partes – e não 

aceitação pela outra – de um determinado valor ao silêncio em razão de um uso ou costume, 

invariavelmente, a resposta a essa controvérsia dependerá de um pronunciamento judicial. 

 O mesmo vale quando se pretende usar as circunstâncias do caso concreto para a 

qualificação do silêncio. Em verdade, as “circunstâncias” é elemento que não aparece na 

doutrina especializada que trata do silêncio exteriorizador de vontade, mas que achamos por 

bem incluir no rol de elementos qualificadores por dois principais motivos. O primeiro é a 

                                                           
301 VENOSA, Direito Civil cit., p. 15. 
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sua expressa menção no texto do artigo 111 do Código Civil e o segundo é o fato de que, por 

vezes, o silêncio tem nítido caráter volitivo, produz efeitos jurídicos, mas não encontra 

qualificação nas outras figuras aqui apresentadas. Assim, as circunstâncias do caso concreto, 

a nosso ver, podem funcionar como mecanismo subsidiário de qualificação do silêncio. A 

consequência negativa dessa estratégia, contudo, é eventual redução de uma previsibilidade 

e, portanto da segurança jurídica, a qual cede, no entanto, frente à necessidade de 

flexibilidade do sistema. Em todo o caso, por todo o exposto, devem essas últimas hipóteses 

ser aplicada com cautela e parcimônia por quem pretender invoca-las, notadamente, pelo 

Poder Judiciário. 

 Como se vê, o próprio desenvolvimento da pesquisa foi ressaltando a importância da, 

já de antemão prevista, análise jurisprudencial do tema. Assim, findo o percurso de cunho 

eminentemente teórico, cuja pretensão era a de construção e solidificação de uma teoria ao 

silêncio – tanto volitivo quanto avolitivo, passamos à pesquisa de julgados relativos à 

temática. 

 Em capítulo próprio desenvolvemos esse estudo e apresentamos algumas de nossas 

conclusões. Cabe aqui apenas retomar alguns fatos que mais nos chamaram atenção. 

 Em primeiro lugar o fato de que houve praticamente o mesmo número de julgados 

em que o silêncio foi considerado como gerador de efeitos e não gerador de efeitos jurídicos. 

Quais conclusões podem ser inferidas desse dado? A nosso ver, ele demonstra que, de fato, 

a produção de efeitos jurídicos pelo silêncio tem caráter excepcional, pois mesmo em sede 

de Judiciário – âmbito em que já chegam apenas os casos eivados de controvérsia (e, 

portanto, de certa excepcionalidade) – apenas em metade dos casos foi reconhecido ao 

silêncio a aptidão à produção de efeitos jurídicos. Além disso, parece-nos que, justamente 

em razão do equilíbrio numérico de decisões em um e outro sentido, esse dado também dá 

mostras do efetivo alto grau de controvérsia atinente à matéria. 

 Para além disso, no entanto, fica um gosto amargo de frustração, que recorrentemente 

acomete àqueles que se propõe a tal tipo de estudo. 

 De um lado, restou frustrada a pretensão de que, a partir da análise jurisprudencial, 

pudesse ser esclarecida, ou exemplificada de maneira mais sólida, de que forma podem ser 

trabalhados os usos e as circunstâncias na qualificação do silêncio. Isso não foi possível fazer 
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em razão da escassez de julgados que versassem acerca de um silêncio exteriorizador de 

vontade (cinco dentre vinte quatro julgados analisados). 

 Ao mesmo tempo, a frustração se explica pela falta de qualidade técnica das decisões. 

Os Tribunais, muitas vezes, sequer se dão conta de estarem diante de um caso de silêncio e 

se a isso se atentam, via de regra solucionam o caso considerando o silêncio como 

“anuência”, mesmo que não se trate de silêncio volitivo. Isso se explica, nitidamente, em 

razão da única previsão expressa a respeito do silêncio no Código Civil (artigo 111), que fala 

em silêncio como anuência. Explica-se, mas não se justifica. Não se justifica que não se 

proceda à busca da efetiva natureza jurídica do silêncio como fato jurídico na situação 

concreta, a fim de conferir ao caso o mais adequado enquadramento jurídico e, 

consequentemente, a melhor solução. 

A despeito disso, a análise jurisprudencial não se mostrou completamente desprovida 

de sentido, tendo surgido interessantes casos de silêncio, os quais deram margem a relevantes 

comentários e aplicações de nossas ideias a respeito do silêncio. 

Isso funcionou também, a nosso ver, como verdadeira “prova de fogo” da teoria aqui 

defendida. Tendo sido possível, com maior ou menor dificuldade a depender do caso 

concreto, analisa-los todos com base nos preceitos aqui trabalhados, fica a sensação de que 

estes se apresentam providos de razoável substância e solidez.  

Dito isso, a nossa esperança é a de que a presente pesquisa tenha atingido o seu 

objetivo de clarificar, ao menos um pouco, este controverso tema. Afinal, efetivamente 

acreditamos que, adotando como uma espécie de ponto de partida a teoria do fato jurídico 

na análise do silêncio, todo o subsequente trabalho de compreensão e interpretação das 

hipóteses de silêncio e seus efeitos decorrentes fica muitíssimo mais simples. 

Vale dizer que a precisa aplicação da teoria do fato jurídico faz com que pouco se 

precise inovar para se atingir uma adequada teoria explicativa do silêncio, sendo no máximo 

necessário que se voltem os olhos à teoria do silêncio circunstanciado, em se tratando de 

silêncio exteriorização de vontade. Teoria essa, porém, que se mostra bastante sólida e em 

prol da qual buscamos ao longo do trabalho argumentar.  

Essa foi também uma de nossas preocupações e que, esperamos, tenha recebido 

deslinde bem-sucedido. Deparamo-nos como uma confusa profusão de teorias que se 
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propunham a explicar a juridicidade do silêncio. Assim, muito mais do que propor teoria 

pretensamente inovadora, nosso objetivo era o de, nos valendo daquilo que já encontramos 

edificado, organizar as ideias – muitas vezes apenas aparentemente incompatíveis –, 

tentando de alguma forma pacificar a questão. Buscamos, portanto, a construção de uma 

teoria do silêncio, tanto ampla quanto possível, baseada em uma teoria outra que nos podia 

oferecer das mais sólidas fundações: a teoria do fato jurídico. 

E assim esperamos ter colocado mais um – ainda que diminuto – tijolo nessa 

fortificação que é, e deve ser, a ciência do direito levada à sério. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 

REFERÊNCIAS 

 

 

Bibliografia 

ALPA, Guido, Manuale di Diritto Privato, 5ª ed., Padova, CEDAM, 2007. 

 

ALVES, João Luiz, Código Civil, vol. 2, 2ª ed., São Paulo, Saraiva & Cia, 1935. 

 

AMARAL, Francisco, Direito Civil – introdução, 7ª ed., Rio de Janeiro, Renovar, 2008. 

 

_______, Negócio jurídico, in Enciclopédia Saraiva do Direito, vol. 54, São Paulo, 1977, pp. 

170-178. 

 

ANDRADE, Darcy Bessone de Oliveira, Do contrato: teoria geral, 4.ª ed., São Paulo, Saraiva, 

1997. 

 

ANDRADE, Érico, O silêncio no ato e no negócio jurídico, in Revista Brasileira de Estudos 

Políticos, n.98, Belo Horizonte, jul./dez. 2008, pp. 99-118. 

 

ANDRADE, Manuel A. Domingues de, Teoria geral da relação jurídica (vol. II), Coimbra, 

Almedina, 2003. 

 

ANDRADE, Wendell Santiago, O papel jurídico do silêncio no novo direito civil (por uma 

teoria do silêncio vontade), in Revista Jurídica, v.52, n. 316, Porto Alegre, fev. 2004. p. 70-

81. 

 

ASCENSÃO, José de Oliveira, Direito civil: teoria geral, Coimbra, Coimbra Editora, 1999. 

 

AUBRY, Charles Marie Barbe Antoine, e RAU, C., Cours de droit civil français, v. 4, 5.ª ed., 

Paris, Marchal et Billard, 1902. 

 

AZEVEDO, Antonio Junqueira de, Insuficiências, deficiências e desatualização do projeto de 

Código Civil na questão da boa-fé objetiva nos contratos, in Revistra Trimestral de Direito 

Civil, v.1, São Paulo, jan. 2000, pp. 3-12. 

 

_______, Negócio jurídico: existência, validade e eficácia, 4ª ed., São Paulo, Saraiva, 2002. 

 

BAUDRY-LACANTINIÈRIE, Marie Paul Gabriel, et BARDE, L., Traité theorique et pratique de 

droit civil: des obligations, v. 1, Paris, Sirey, 1906.  

 

BITTAR, Carlos Alberto, Silêncio (Efeitos jurídicos), in Enciclopédia Saraiva do Direito, vol. 

69, São Paulo, 1977, pp. 40-43. 

 

BONFANTE, Pietro, Il Silenzio nella Conclusione dei Contratti, in Rivista de Diritto 

Commerciale, v. IV, parte II, 1906, pp. 222-230. 

 



161 

_______, Instituzioni di diritto romano, 10.ª ed., Torino, G. Giappichelli, 1946. 

 

CARVALHO, E. V. de Miranda, A função do silêncio na formação e na dissolução dos 

contractos, in Revista dos Tribunais, a. 25, v. 100, São Paulo, abr. 1936, pp. 339-349. 

 

CARVALHO, João Procópio de, Locação de serviço, in Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade de Minas Gerais, out. 1959, pp. 161-166. 

 

CARVALHO SANTOS, João Manoel de, Código Civil Brasileiro Interpretado, v. 3, 2ª ed., Rio 

de Janeiro, Freitas Bastos, 1937. 

 

COELHO DA ROCHA, M. A., Instituições de Direito Civil Portuguez, v.1, 3ª ed., Coimbra, 

1852. 

 

COLIN, Ambroise, et CAPITANT, Henri, Cours élémentaire de droit civil français, v. 2, Paris, 

Dalloz, 1939. 

 

COSTA, Philomeno J. da, O silêncio nos negócios jurídicos, in Revista dos Tribunais,  a.50, 

v. 315, São Paulo, jan. 1962, pp. 495-519. 

 

COUTO E SILVA, Clóvis Veríssimo do, A obrigação como processo, Rio de Janeiro, FGV, 

2007. 

 

_______, O princípio da boa-fé no Direito Brasileiro e Português, in Estudos de direito civil 

brasileiro e português, 1ª Jornada Luso-brasileira de Direito Civil, Porto Alegre, Revista dos 

Tribunais, 1980, pp. 43-72. 

 

CUNHA, Abelmar Ribeiro da, Da declaração ou manifestação de vontade nos contratos: o 

consentimento, in Revista Forense, n.165, mai/jun 1956, pp. 45-53. 

 

DEMOGUE, René, Traité des obligations en géneral, vol. 1, Paris, Rousseau, 1923. 

 

_______, Traité des obligations en géneral, vol. 2, Paris, Rousseau, 1923. 

 

ESPÍNOLA, Eduardo, Systema do direito civil brasileiro, v. 1, 3ª ed., Rio de Janeiro, Francisco 

Alves, 1938. 

 

FARIA, Antonio Bento de, Código comercial brasileiro comentado, v.1/2, Rio de Janeiro, 

Jacinto Ribeiro dos Santos, 1929. 

 

FLUME, Werner, Rechtsgeschäft, 1992, trad. esp. José María Miquel González e Esther 

Gómez Calle, El negocio jurídico, Madri, Fundación Cultural del Notariado, 1998. 

 

FRADERA, Véra Jacob de, O valor do silêncio no novo código civil, in Aspectos 

controvertidos do novo código civil, ALVIM, Arruda; CÉSAR, Joaquim P. de Cerqueira; 

ROSAS, Roberto (Org.), São Paulo, Revista dos Tribunais, 2003. p. 569-582. 

 

FRANÇA, Rubens Limongi, Ato jurídico, in Enciclopédia Saraiva do Direito, vol. 9, São 

Paulo, Saraiva, 1977, pp. 20-27. 



162 

 

GABBA, Carlo Francesco, Questioni di Diritto Civile, 2 vols., 2.ª ed., Torino, Fratelli Bocca, 

1909. 

 

GAGLIANO, Pablo Stolze; e PAMPLONA FILHO, Rodolfo, Novo Curso de Direito Civil, vol. I, 

8ª ed., São Paulo, Saraiva, 2006. 

 

GIORGI, Giorgio, Teoria delle Obbligazioni nel diritto moderno italiano, vol. 3, 7ª ed., 

Firenze, Fratelli Cammelli, 1907. 

 

GOMES, Orlando, Autonomia Privada, in Enciclopédia Saraiva do Direito, vol. 9, São Paulo, 

1977, pp. 258-260. 

 

_______, Introdução ao direito civil, 20ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2010. 

 

GONÇALVES, Carlos Roberto, Direito civil brasileiro (vol. 1 – parte geral), 11ª ed., São 

Paulo, Saraiva, 2013. 

 

HOUAISS, Antônio; e VILLAR, Mauro de Salles, Dicionário Houaiss da língua portuguesa, 

1ª ed., Rio de Janeiro, Objetiva, 2009 

 

HUC, Téophile, Commentaire théorique et pratique du Code Civil, t. 7, Paris, F. Pichon, 

1894. 

 

JOSSERAND, Louis, Cours de droit civil positif français, v. 2, 3ª ed., Paris, Recueil Sirey, 

1939.  

 

LAURENT, François, Principes de Droit Civil Français, t. 15. 5ª ed., Bruxelas, Bruylant-

Christophe, 1893. 

 

_______, Principes de Droit Civil Français, t. 32, 5ª ed., Bruxelas, Bruylant-Christophe, 

1893. 

 

LENEL, Otto, Palingenesia Iuris Civilis, volumen primum, Lipsiae, 1889. 

 

LOBO, Jorge, Efeitos do silencio e da ratificação no contrato de mandato civil ou mercantil, 

in Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 37, n. 114, São 

Paulo, abr./jun. 1999, pp. 68-72. 

 

LOPEZ, Tereza Ancona, Silêncio (Direito civil), in Enciclopédia Saraiva do Direito, vol. 69, 

São Paulo, 1977, pp. 34-40. 

 

LOTUFO, Renan, Código Civil comentado – parte geral (arts. 1º a 232 – v.1), 2ª ed., São 

Paulo, Saraiva, 2004. 

 

LOURENCO, Rocha, Silêncio na formação dos contractos: regra moral e jurídica, Rio de 

Janeiro, Litho-Typographia Fluminense, 1940. 

 

LUDWIG, Marcos de Campos, Usos e costumes no processo obrigacional: fundamentos e 

aplicação em face do novo código civil, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2005. 



163 

 

LUMIA, Giuseppe, Lineamenti e ideologia del diritto, 3ª ed., Milano, Giuffrè, 1981, pp. 102-

123, trad. pt. Alcides Tomasetti Júnior, 1999. 

 

MACEDO, Silvio de, Das formas do silêncio jurídico, in Revista de Direito Civil, Imobiliário, 

Agrário e Empresarial, v. 6, n. 19, São Paulo, jan./mar., 1982, p.76-79. 

 

MARCHI, Eduardo C. Silveira, Guia de metodologia jurídica: teses, monografias e artigos, 

2ª ed., São Paulo, Saraiva, 2009 

 

MARTINS-COSTA, Judith Hofmeister, A Boa-Fé no Direito Privado, São Paulo, Revista dos 

Tribunais, 1999. 

 

_______, As cláusulas gerais como fatores de flexibilização do sistema, in Revista de 

Informação Legislativa do Senado Federal, v. 28, n. 112, Brasília, out./dez.1991, pp. 13-32. 

 

_______, Método da concreção e a interpretação dos contratos: primeiras notas de uma 

leitura suscitada pelo Código Civil, in Questões controvertidas no direito das obrigações e 

nos contratos (vol. 4), DELGADO, Mário Luiz; ALVES, Jones Figueiredo (Org.), São Paulo, 

Método, 2005. 

 

MATTIA, Fábio Maria de, Ato jurídico em sentido estrito e negócio jurídico, in Enciclopédia 

Saraiva do Direito, vol. 9, São Paulo, Saraiva, 1977, pp. 36-50. 

 

MEIRELES, Rose Melo Vencelau, O negócio jurídico e suas modalidades, in A parte geral 

do novo código civil, coord. Gustavo Tepedino, 3ª ed., Rio de Janeiro, Renovar, 2007, 

pp.181-230. 

 

MELLO, José Baptista de, O silencio no direito, in Revista dos Tribunais, a. 26, v. 105, São 

Paulo, jan. 1937, pp. 3-20. 

 

MELLO, Marcos Bernardes de, Teoria do Fato Jurídico, 3ª ed., São Paulo, Saraiva, 1988. 

 

_______, Teoria do Fato Jurídico: Plano da Existência, 16ª ed., São Paulo, Saraiva, 2010. 

 

MENDONÇA, Manoel Ignacio Carvalho de, Doutrina e Prática das Obrigações, t. 2, 4ª ed., 

Rio de Janeiro, Revista Forense, 1956. 

 

MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha, Da boa fé no direito civil, Lisboa, 

Almedina, 2011. 

 

_______, Tratado de Direito Civil português (vol. I – parte geral). 3ª ed., Coimbra, 

Almedina, 2005. 

 

MONCADA, Luís S. Cabral de, Lições de Direito Civil: parte geral, v. 2, Coimbra, Atlantida, 

1932. 

 

MONTEIRO, Washington de Barros Monteiro e PINTO, Ana Cristina de Barros Monteira 

França, Curso de direito civil (vol. 1 – parte geral), 42ª ed., São Paulo, Saraiva, 2009.  

 



164 

MOREIRA ALVES, José Carlos, Distinção entre os atos jurídicos negociais e os atos jurídicos 

não-negociais, in Revista da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, disponível online, nº 

10, 1996, pp. 170-189, [30-11-2015]. 

 
_______, O novo Código Civil brasileiro: principais inovações na disciplina do negócio jurídico e 

suas bases romanísticas, in Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana, 

disponível online, n.º 5, 2006 [10-06-2014]. 
 

MOSER, Luiz Gustavo Meira, A aceitação da cláusula compromissória pelo silêncio, à luz 

da conduta negocial das partes: a cláusula geral do art. 111 do Código Civil brasileiro, in 

Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, v. 49, n. 153/154, São 

Paulo, jan./jul. 2010, pp. 105-115. 

 

PEREIRA, Caio Mário da Silva, Instituições de direito civil (vol. 1 – introdução ao direito 

civil, teoria geral de direito civil), 24ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2011. 

 

_______, Instituições de direito civil (vol. 3 – contratos), 11ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 

2003. 

 

_______, Instituições de direito civil (vol. 6 – direito das sucessões), 16ª ed., Rio de Janeiro, 

Forense, 2008. 

 

PINTO, Paulo Cardoso Correia da Motta, Declaração tácita e comportamento concludente 

no negócio jurídico, Coimbra, Almedina, 1995. 

 

PLANIOL, Marcel; RIPERT, Georges; e ESMEIN, Paul, Traité pratique de droit civil français: 

obligations première partie, t. VI,  2ª ed., Paris, LGDJ, 1952. 

 

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti, Tratado de direito privado (tomo I), 2ª ed., Rio 

de Janeiro, Borsoi, 1962. 

 

______, Tratado de direito privado (tomo II), São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013. 

 

______, Tratado de direito privado (tomo V), São Paulo, Revista dos Tribunais, 2012. 

 

______, Tratado de direito privado (tomo VIII), 3ª ed., Rio de Janeiro, Borsoi, 1971. 

 

______, Tratado de direito privado (tomo XXXVIII), 2ª ed., Rio de Janeiro, Borsoi, 1962. 

 

______, Tratado de direito privado (tomo LV), São Paulo, Revista dos Tribunais, 2012. 

 

POPESCO-RAMNICEANO, René, Le Silence Créateur d’Obligations et l’Abus Du Droit, in 

Révue Trimestrielle de Droit Civil, t. XXIX, 1930, pp. 999-1009. 

 

RÁO, Vicente, O ato jurídico, 1ª ed., São Paulo, Max Limonad, 1961. 

 

RIBAS, Antônio Joaquim, Direito civil brasileiro, Rio de Janeiro, Editora Rio, 1977. 

 



165 

RODRIGUES, Jose Martins, Elementos geradores do vínculo obrigacional e efeitos jurídicos 

do silêncio, Dissertação para o concurso à cátedra de direito civil na Faculdade de Direito 

do Ceará, Fortaleza, 1934. 

 

RODRIGUES, Silvio, Direito Civil (vol. 1), 34ª ed., São Paulo, Saraiva, 2007. 

 

ROPPO, Enzo, Il Contratto, trad. pt. Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes, O contrato, 

Coimbra, Almedina, 2009. 

 

RUGGIERO, Roberto de, Istituzioni di Diritto Civile, trad. pt. Paolo Capitanio, Instituições de 

Direito Civil, vol. I, 2ª ed., Campinas, Bookseller, 2005. 

 

SALEILLES, Raymond, De la déclaration de volonté: contribution à l’étude de l’acte 

juridique dans le code civil allemand (art. 116 à 144), Paris, R Pichon R Durand-Auzias, 

1929. 

 

SAVIGNY, F. K., System des heutigen römischen Rechts”, trad. de Vittorio Scialoja, Sistema 

del Diritto Romano Attuale, v. 3, Torino, Unione Tipografico, 1886. 

 

SERPA LOPES, Miguel Maria de, Curso de Direito Civil (vol. 1), 8ª ed., Rio de Janeiro, Freitas 

Bastos, 1996. 

 

_______, O silêncio como manifestação de vontade: obrigações em geral, Rio de Janeiro, 

1935. 

 

TALAVERA, Glauber Moreno, As concepções artificiais e o silêncio do novo Código Civil, in 

IOB-Repertório de Jurisprudência: civil, processual, penal e comercial, n. 17, São Paulo, 

set. 2002, pp. 473-471. 

 

TARTUCE, Flávio, Manual de Direito Civil, 6ª ed., São Paulo, Método, 2016. 

 

TEPEDINO, Gustavo, BARBOZA, Heloísa Helena, MORAES, Maria Celina Bodin de, Código 

Civil interpretado conforme a Constituição da República – parte geral e obrigações (arts. 

1º a 420 – v.1), 2ª ed., Rio de Janeiro, Renovar, 2007. 

 

TUTIKIAN, Priscila David Sansone, O silêncio na formação contratual: elementos 

qualificadores de sua valoração declarativa, Dissertação de mestrado apresentada à 

Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007. 

 

VALLAR, Sandrine, Silence et contrats em droit romain, in Révue des contrats, jul. 2014, pp. 

288-295. 

 

VENOSA, Silvio de Salvo, Direito Civil (parte geral), 9ª ed., São Paulo, Atlas, 2009. 

 

WALD, Arnoldo, Direito civil: introdução e parte geral, 9ª ed., São Paulo, Saraiva, 2002. 

 

 



166 

Índice de Jurisprudência 

STJ: Recurso Especial n.º 722.469-PB 

        Recurso Especial n.º 1.306.367-SP 

 

TJ-SP: Apelação nº 0009912-95.2011.8.26.0176 

 Apelação nº 0079347-96.2011.8.26.0002 

 Apelação nº 0174843-57.2008.8.26.0100 

 Agravo de instrumento nº 0108050-09.2012.8.26.0000 

 Apelação nº 0122451-38.2011.8.26.0100 

 Apelação nº 0004208-05.2009.8.26.0360 

 Apelação nº 992.06.014569-1 

 Apelação nº 0004838-46.2007.8.26.0323 

 Apelação nº 991.08.012028-3 

 Apelação nº  0042082-97.2009.8.26.0562 

 Apelação nº 9192449-51.2008.8.26.0000 

 Apelação nº 9120397-28.2006.8.26.0000 

 Apelação nº 9132734-78.2008.8.26.0000 

 Apelação nº 0211234-74.2009.8.26.0100 

 Apelação nº 0331681-66.2010.8.26.0000 

 

TJ-RS: Apelação nº 70047806849 

 Apelação nº 70045918927 

 Recurso Inominado nº 71001022136 

 Apelação nº 70061107538 

 

TJ-PE: Agravo legal nº 0253336-6/01 

 Apelação nº 0353851-0 

 Apelação nº 0275195-9 


