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RESUMO 

 

Este estudo tem por objetivo desenvolver um método de construção do regime jurídico 

aplicável aos contratos típicos (legais e sociais) e atípicos (mistos e puros) para utilizá-lo na 

análise da qualificação do contrato de doação e das liberalidades atípicas. Para isso, 

investigam-se: (i) as diferenças entre os métodos conceitual-subsuntivo  e tipológico-

analógico;  (ii) os critérios de identificação dos contratos mistos; (iii) os processos de 

interpretação e qualificação dos contratos;  (iv) os  índices do tipo  da doação; e (v) a 

qualificação e o regime jurídico do negotium mixtum cum donatione,  da estipulação em 

favor de terceiro causa donandi,  do pagamento de dívida alheia causa donandi e das 

dádivas. 

 

Palavras-chave:  Tipicidade contratual. Doação. Liberalidades atípicas. Contratos mistos. 

Interpretação contratual. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to develop a method to identify the applicable rules regarding social and 

legal contractual types, as well as the atypical contracts, in order to be applied to the analysis 

of donation and other gifts' legal classification. To do so, we investigate the: (i) differences 

between the conceptual and the typological methods; (ii) criteria for identifying mixed 

contracts; (iii) procedures for contractual interpretation and classification; (iv) elements of 

the donation type; and (v) classification and the legal regime of negotium mixtum cum 

donatione, contracts for the benefit of third parties, performance of an obligation by a third 

party and costumary gifts.  

 

Keywords:  Types of contract. Donation. Gifts. Mixed contracts. Interpretation of contracts. 
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RÉSUMÉ 

 

Cette étude a pour objet le développement d'une méthode permettant d'identifier le règles 

juridiques applicables aux contrats nommés, ainsi que aux contrats innomés. Pour ce faire, 

nous cherchons: (i) les différences entre les méthodes conceptuelle et typologique; (ii) les 

critères pour l'identification des contrats mixtes; (iii) les procédures d'interprétation et de 

qualification des contrats; (iv) les indices du type contractuel de la donation; et (v) la 

qualification et le régime juridique de la donation mixte, de la stipulation pour autrui, du 

paiement par un tiers et des présents d'usage.  

 

Mots-clés:  Types de contrats. Donation. Donations indirectes. Contrats mixtes. 

Interprétation des contrats. 
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INTRODUÇÃO 

1 - OBJETO DE ESTUDO 

Miseros cidadãos, que tanta insania! 

De volta os Gregos ou de engano exemptos 

Seus dons julgais? desconheceis Ulysses? 

Ou este lenho he couto de inimigos, 

Ou machina que, armada contra os muros, 

Vem cimeira espiar e acommetter-nos? 

Teucros, seja o que for, ha damno occulto, 

Não fieis do cavallo: eu temo os Danaos, 

Mesmo em seus brindes1. 

A lenda do Cavalo de Troia bem representa a aura de suspeição que rodeia as 

liberalidades. As advertências de Laocconte não foram suficientes para evitar a ruína da 

cidade teucra. Se, para a compra e venda, o lema é caveat emptor, na doação, algo 

equivalente poderia ser dito, mas para ambas as partes. De um lado, teme-se que o doador 

vá dispor de seus bens de modo irrefletido e precipitado. De outro, que o donatário não 

perceba que, por detrás do ato de liberalidade, algum ônus se esconde sob as vestes de um 

encargo ou, até mesmo, de obrigações que surgirão no futuro. 

Inicialmente relegada à causa de atribuição patrimonial, a doação passou para o campo 

dos contratos sob vestes formais. Esse foi o preço de seu reconhecimento jurídico. O recorte 

da realidade feito pelo Direito deixou, contudo, de fora da doação diversas liberalidades que 

não alcançavam a mesma estrutura: presentes módicos dados em ocasiões festivas, atos de 

generosidade ao se pagar a dívida de um amigo ou parente próximo, negócios onerosos em 

que uma certa desproporção entre as vantagens e benefícios era conscientemente planejada 

para beneficiar gratuitamente uma das partes. Todas essas figuras escapavam dos moldes 

conferidos à doação pelo Direito. 

                                                
1 “O miseri, quae tanta insania, ciues ? / Creditis auectos hostis ? aut ulla putatis / Dona carere dolis Danaum 
? sic notus Vlixes ? / Aut hoc inclusi ligno occultantur Achiui, / aut haec in nostros fabricata est machina 
muros, / inspectura domos uenturaque desuper urbi, / aut aliquis latet error ; equo ne credite, Teucri. / 
Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes”. Versão em latim e tradução de: VIRGILIO. Eneida. In: 
MENDES, Manuel Odorico. Virgilio Brazileiro. Paris: W. Remquet e Cia., 1858, p. 254-255. 
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A palavra molde é bem representativa desse fenômeno. Os contratos, ao serem 

reconhecidos pelo ordenamento, ganham um modelo normativo e são, assim, tipificados. A 

palavra tipo, tem origem no latim typus, que significa precisamente modelo, característica, 

representação. Tipo também é termo associado aos moldes utilizados na imprensa. De certa 

forma, a tipificação contratual é uma impressão da realidade feita pela superestrutura do 

Direito. Essa impressão implica um negativo, tudo aquilo que não está ali contido é atípico. 

Se a tipificação permite identificar com relativa facilidade os regimes jurídicos dos 

contratos típicos, o que dizer dos atípicos? Para isso, a doutrina apresenta diversos critérios 

e classificações, tentando estabelecer mecanismos de construção do regime jurídico dos 

contratos atípicos. 

No âmbito do direito dos contratos, há uma tensão permanente entre os contratos 

típicos – isto é, aqueles que contam com disciplina legal – e contratos atípicos, fruto da 

criatividade do mercado e dos agentes particulares. A presente pesquisa insere-se nesse 

contexto, buscando obter resposta, mediante o método dialético de pesquisa bibliográfica, a 

três perguntas: (i) é possível a incidência de parte do regime de um contrato típico em um 

contrato atípico? (ii) quais as regras do regime típico devem incidir num contrato atípico? 

(iii) quais os critérios que determinam essa incidência? 

Esta pesquisa busca a aplicação dos resultados dessas três indagações para a hipótese 

do regime típico da doação em face de contratos atípicos que possuam parcialmente algum 

intuito gratuito. Ou seja, a depender dos resultados obtidos, poderemos verificar a solução 

adequada para contratos que não apresentam a estrutura típica de doação, mas que, no 

entanto, dela se aproximam. A questão da regulação dos mais diversos contratos a que a 

realidade social dá origem é um problema que, em certa medida, remete ao método 

tipológico adotado pelo sistema do direito contemporâneo.  

Quando se tem em mente que o ordenamento jurídico apresenta um conjunto distinto 

de princípios e regras para as categorias dos contratos onerosos contrastadas à dos gratuitos, 

a questão de se saber em que medida as regras restritivas às liberalidades incidem também 

nos contratos atípicos é posta em evidência. Com isto, as questões subsequentes que a 

pesquisa tenta responder transportando os resultados das perguntas acima elecandas para o 

contrato de doação são: (i) no que diferem as doações com encargo dos negócios indiretos 

que porventura tenham intenção liberal neles embutida, assim como dos negócios mistos que 

igualmente apresentem, em alguma medida, uma liberalidade? (ii) como o regime típico 
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disposto para as doações participa no processo de interpretação e integração do regulamento 

contratual desses negócios? 

Pode-se dizer, portanto, que esse estudo possui um duplo objeto de estudo. De um 

lado, estudamos a tipicidade contratual e o método tipológico-analógico como mecanismos 

de construção dos regimes jurídicos incidentes nos contratos. De outro, analisamos como 

esse método pode ser aplicado às doações típicas e às liberalidades atípicas. 

Pretende-se, com isso, apresentar conclusões com aportes práticos não só para o 

campo das liberalidades, mas também para a Teoria Geral dos Contratos. O método 

tipológico-analógico aqui descrito e defendido pode ser aplicado, em tese, a qualquer outro 

fenômeno contratual, embora seja mais adequado para hipóteses que conflitem com 

conceitos fechados como o de certos contratos típicos. É o caso das liberalidades atípicas em 

face das doações. 

Assim, o presente estudo é divido em dois grandes eixos. Num primeiro momento, 

voltamos nossas atenções para o papel do método tipológico na construção do regime 

contratual. Isto é, tendo em vista a disposição de regimes contratuais legais típicos, qual seria 

a sua função na conformação concreta das normas reguladoras de cada contrato, bem como 

na composição dos regimes contratuais atípicos. Com as conclusões obtidas nessa primeira 

etapa, passamos à análise da interpretação e integração contratuais. Dito de outro modo, 

estudamos o processo de identificação do conteúdo contratual e seus elementos e como o 

método tipológico e a composição de uma regulação contratual abstrata (de acordo com o 

que foi obtido anteriormente) podem auxiliar nessa fase hermenêutica de identificação do 

conteúdo do contrato. Essa primeira parte tenta responder às três primeiras questões 

apresentadas acima. 

Por fim, para que possamos fazer a transição para a segunda parte do estudo, 

analisamos os possíveis índices dos tipos contratuais, apresentados como elementos 

identificadores distintivos de cada tipo contratual. Na pesquisa, desenvolvemos os índices 

mais importantes para a qualificação do tipo contratual da doação, a saber: (i) a gratuidade; 

(ii) a transferência patrimonial; (iii) a forma; (iv) a definitividade da transferência 

patrimonial; v) o caráter personalíssimo do contrato; (vi) o nomen dado pelas partes; e (vii) 

o animus donandi (fim ou causa contratual). 

De posse dos resultados obtidos na primeira parte do presente estudo, acreditamos ser 

possível estabelecer alguns critérios para a composição do regime aplicável. Em primeiro 
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lugar, a análise da causa de atribuição patrimonial permitirá evidenciar qual a natureza 

preponderante no negócio jurídico. Isto é, se predominantemente oneroso ou gratuito. 

Ademais, convém separar duas classificações distintas: entre contratos gratuitos e onerosos, 

de um lado, e contratos liberais e interessados, de outro. Embora comumente se tenha a 

identificação entre hipóteses de contratos gratuitos com atos liberais e, de outro lado, 

contratos onerosos com atos interessados (e.g. doação pura), nem sempre essa configuração 

estará presente. A inexistência da gratuidade, com a atribuição de obrigações para ambas as 

partes, pode, no entanto, retirar a qualificação do ato como doação, mas não evita a sua causa 

liberal (causa donandi). É o caso típico da compra e venda a preço irrisório (par franc 

symbolique). 

Estudaremos especialmente três espécies de liberalidades atípicas: (i) o negotium 

mixtum cum donatione, frequentemente representado pela compra e venda a preço vil; (ii) o 

pagamento de dívida por terceiro em nome e por conta do devedor e a título de liberalidade; 

e (iii) as dádivas sociais, entendidas como sendo os presentes costumeiros, as esmolas, os 

dízimos religiosos e as gorjetas. 

2 - MÉTODO DA PESQUISA 

O método aplicado foi o dedutivo, partindo da hipótese de que a análise tipológica dos 

contratos pode ser útil para a construção do regime dos contratos atípicos, para, em seguida, 

aplicá-la ao contrato típico de doação e a figuras próximas. 

O material pesquisado foi majoritariamente composto por artigos científicos, 

capítulos de obras coletivas e obras de juristas que analisaram o fenômeno no Brasil, em 

Portugal, Itália e França. Alguma referência é feita, esporadicamente, a autores alemães e a 

outros ordenamentos, como o argentino e os pertencentes à matriz de Common Law. Não 

pretendemos, contudo, tratar exaustivamente de todos os ordenamentos jurídicos, algo que 

seria impossível, dado o escopo da pesquisa. Também não aplicamos qualquer metologia 

pertencente ao Direito Comparado. As citações de doutrina estrangeira foram feitas em 

maior número quando o tema foi quantitativa e qualitativamente mais estudado  do que no 

Brasil. Sempre que havia uma posição de algum autor brasileiro, ela teve preeminência face 

às demais ou foi reconduzida a algum autor estrangeiro que já havia sido citado. No primeiro 

título, sobretudo naquilo que dizia respeito à tipicidade contratual, demos preferência aos 

estudos realizados em Portugal e Itália. No segundo, aos oriundos de França e Itália. No 

terceiro, a doutrina italiana é majoritária devido à grande atenção dada ao negotium mixtum 

cum donatione nesse país.  
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As fontes bibliográficas são oriundas de bibliotecas físicas, principalmente, das 

seguintes instituições: Biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 

(Largo São Francisco), Biblioteca do Ministério Público do Estado de São Paulo, Biblioteca 

da Faculdade de Direito da Universidade Jean Moulin - Lyon III, Biblioteca da Faculdade 

de Direito da Universidade Lumière - Lyon II, Biblioteca da Faculdade de Direito da 

Universidade Jean Monnet - Saint-Étienne, Biblioteca de Direito e Ciências Econômicas - 

Cujas/Paris, Biblioteca da Universidade de Cergy-Pontoise, Biblioteca da Universidade 

Grenoble-Alpes, Biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.  

Repositórios eletrônicos de artigos científicos, verbetes enciclopédicos e obras em 

domínio público, também foram utilizados, sobretudo oriundos de: Dalloz.fr, Lextenso.fr, 

Lexis360.fr, Jstor.com, HeinOnline, IusData, Google Livros, Archive.org, Gallica.bnf.fr, 

Hathitrust.org; Theses.fr; Academia.edu. Não foi feita referência quanto ao meio eletrônico 

ou físico da fonte consultada. Sempre que possível, a página em que se encontra o trecho ou 

a ideia citados na versão física foi indicada. Entretanto, certos repositórios eletrônicos 

apresentam versões sem paginação original correspondente, contendo apenas os elementos 

mínimos para a identificação da fonte original (fonte, data da publicação, página inicial). 

Nesses casos, esses elementos foram citados, ficando ausente, no entanto, a página 

específica. 

A escolha das obras estrangeiras foi feita com base em razões práticas: (i) 

conhecimento mínimo da estrutura do ordenamento jurídico nos países citados; (ii) 

possibilidade de leitura, pelo pesquisador, das obras citadas no idioma original; (iii) 

facilidade de acesso a essas fontes. O recurso à doutrina alemã foi utilizado apenas quando 

estritamente necessário, levando em conta a falta de domínio adequado do idioma. Essa 

necessidade foi sentida, sobretudo, em duas ocasiões: (i) quando dois modelos teóricos eram 

tidos como arquétipos e pelo menos um deles teve seu desenvolvimento na Alemanha (e.g. 

no capítulo acerca das interpretações subjetiva e objetiva); (ii) quando a contribuição de um 

autor alemão para o tema repercutiu na discussão doutrinária brasileira a ponto de ser citada 

por quase todos os autores brasileiros que se dedicaram ao mesmo assunto (e.g. a 

contribuição de LUDWIG ENNECCERUS e HEINRICH LEHMANN para a classificação 

dos contratos coligados). 

A apresentação das teses dos autores citados na pesquisa foi feita de maneira 

descritiva, com argumentos a favor ou contra sendo introduzidos apenas ao término da 

exposição sintética. Com isso, objetivamos dar ao leitor a possibilidade de conhecer a tese 
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refutada, em todos os seus aspectos, evitando distorções das posições doutrinárias coletadas. 

Quando ideias pertencentes a dois autores foram contrastadas2, tomamos o cuidado de 

estabelecer, sempre que possível, padrões mínimos de concordância semântica a respeito do 

tema, sobretudo nos casos em que esses autores: (i) não pertenciam a uma mesma corrente 

de pensamento; (ii) não tinham por objeto de estudo o mesmo ordenamento jurídico; (iii) 

não estabeleceram um diálogo direto entre si. Esses padrões podem ser encontrados no corpo 

do texto ou em notas de rodapé e consistir em ressalvas quanto a pressupostos metodológicos 

ou a correntes perfilhadas pelos autores citados. Por essa razão, a leitura das notas de rodapé 

é essencial para a compreensão do texto.  

3 - FORMATO DAS CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS 

Nas citações à doutrina, as referências aos autores foram feitas, preferencialmente, em 

letras maiúsculas no corpo do texto, adotando-se o nome completo. Excepcionalmente, 

quando conhecidos por uma ou mais parcelas do nome, adotou-se a denominação usual (e.g. 

PONTES DE MIRANDA, ENNECCERUS, ANTUNES VARELA). Em um mesmo 

parágrafo, para evitar a repetição desnecessária do nome de um autor, foi utilizado o 

substantivo comum com a primeira letra maiúscula (Autor ou Autora).  

Para a citação das obras nas notas de rodapé e nas referências bibliográficas, adotamos 

as normas técnicas da ABNT, por reconhecermos a importância da uniformização da 

construção científica no país e a pequena probabilidade de repercussão internacional das 

pesquisas realizadas em língua portuguesa. 

As citações das fontes romanas foram feitas tanto em latim quanto em português, 

sendo apresentadas no corpo do texto ou em notas de rodapé. As versões em latim do Digesto 

do IMPERADOR JUSTINIANO foram extraídas da décima quinta edição do Corpus Iuris 

Civilis editado por THEODOR MOMMSEN e PAUL KRUEGER3, reputada a melhor 

edição pela doutrina especializada4. Nas traduções para o português, utilizamos, quando 

possível, a versão de autoria do CONSELHEIRO MANOEL DA CUNHA LOPES 

VASCONCELLOS5. No entanto, os fragmentos que pertenciam aos livros do Digesto que 

                                                
2 Quando houve contraste entre ideias, sempre foi feito de modo explícito. Não se deve inferir da mera 
exposição em sequência dessas teses que haja algum diálogo entre os autores citados e seus posicionamentos. 
3 MOMMSEN, Theodor; KRÜGER, Paul. Corpus iuris civilis. 15. ed. Berlin: Weidmann, 1928, v. 1. 
4 MORAES, Bernardo B. Queiroz de. Manual de introdução ao Digesto. São Paulo: YK, 2017, p. 309. 
5 VASCONCELLOS, Manoel da Cunha Lopes e (Conselheiro Vasconcellos) et alii. Digesto ou Pandectas do 
Imperador Justiniano. São Paulo: YK, 2017, v. 1; VASCONCELLOS, Manoel da Cunha Lopes e (Conselheiro 
Vasconcellos) et alii. Digesto ou Pandectas do Imperador Justiniano. São Paulo : YK, 2018, v. 3. 
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ainda não foram publicados em versão portuguesa foram objeto de tradução livre baseada 

nas versões para o espanhol e o francês de GARCÍA DEL CORRAL e HENRI HULOT, 

respectivamente6. Do mesmo modo, no que diz respeito às traduções do Codex, a tradução 

para o português foi por nós realizada com base nas versões espanhola e francesa de 

GARCÍA DEL CORRAL7 e de PASCAL-ALEXANDRE TISSOT8, respectivamente. As 

citações das Institutas de GAIO foram extraídas da versão para o português de SEGURADO 

E CAMPOS e a versão latina não foi apresentada9. 

As referências bibliográficas apresentadas ao final do trabalho estão em lista 

alfabética, sem repartição quanto à sua natureza (artigo científico, capítulo de livro ou obra). 

A listagem contém apenas as obras que são citadas no texto ou em notas de rodapé, embora 

outras possam ter sido eventualmente consultadas. A maioria dos autores é apresentada pelo 

último sobrenome, embora alguns apareçam na designação costumeiramente encontrada na 

doutrina brasileira (e.g.: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti; ANTUNES 

VARELA, João de Matos; COELHO DA ROCHA, Manuel António). 

4 - USO DE FONTES JURISPRUDENCIAIS 

Este estudo pretende-se predominantemente doutrinário e dogmático. Por essa razão, 

a citação de fontes jurisprudenciais é pouco utilizada, embora repute-se igualmente útil uma 

pesquisa empírica sobre o tema com base em julgados. Excepcionalmente, citamos algum 

julgado que pudesse ser elucidativo de alguma tese ou argumento apresentados. Nas 

passagens em que a doutrina francesa foi estudada, houve maior atenção à jurisprudência, 

sobretudo da Corte de Cassação francesa. A razão disso está em haver, em França, um 

tradicional diálogo entre jurisprudência, doutrina e legislativo, de sorte que um estudo da 

doutrina, sem a análise de casos, seria prejudicial para a compreensão das posições 

sustentadas pelos autores. 

                                                
6 GARCÍA DEL CORRAL, Ildefonso L. Cuerpo de derecho civil romano: digesto. Barcelona: Jaime Molinas, 
1892, v. 2; GARCÍA DEL CORRAL, Ildefonso L. Cuerpo de derecho civil romano: digesto. Barcelona: Jaime 
Molinas, 1897, v. 3; HULOT, Henri Marie Joseph. Les cinquantes livres du Digeste ou des Pandectes de 
l'empereur Justinien. Metz: Behmer et Lamort, 1804, t. 2; HULOT, Henri Marie Joseph. Les cinquantes livres 
du Digeste ou des Pandectes de l'empereur Justinien. Metz: Behmer et Lamort, 1804, t. 3; HULOT, Henri 
Marie Joseph. Les cinquantes livres du Digeste ou des Pandectes de l'empereur Justinien. Metz: Behmer et 
Lamort, 1804, t. 6. 
7 GARCÍA DEL CORRAL, Ildefonso L. Cuerpo de derecho civil romano: código. Barcelona: Jaime Molinas, 
1892, v. 4. 
8 TISSOT, Pascal-Alexandre. Les douzes livres du Code de l'Empereur Justinien. Metz: Behmer, 1807, t. 2. 
9  GAIO. Instituições de direito privado romano. Tradução J. A. Segurado e Campos. Lisboa: Calouste 
Gulbenkian, 2010. 
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Devido à escassez de julgados citados, não adotamos qualquer método para o 

recolhimento das fontes jurisprudenciais. Não houve escolha de metadados ou delimitação 

de base de dados a ser utilizada. Nenhuma análise qualitativa ou quantitativa com base em 

julgados foi feita ou serviu de argumento para as conclusões apresentadas.  
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TÍTULO I. TIPICIDADE CONTRATUAL 

 

 

 

A qualificação da doação tem como pressuposto lógico o reconhecimento do tipo 

contratual de doação. É importante saber, portanto, como se dá a formação de um tipo e o 

raciocínio tipológico. Parece-nos — o que poderá eventualmente ser confirmado ao final do 

trabalho — que um dos problemas na qualificação da doação encontra-se em tentar 

identificar um conjunto de elementos necessários e suficientes. Esse raciocínio, de natureza 

conceitual, se opõe ao raciocínio tipológico que apresentaremos em seguida. Ao invés de se 

isolar algumas características do contrato, o método tipológico trabalha com índices. No 

Título II, verificaremos como a análise tipológica aqui apresentada pode ser aplicada ao 

contrato de doação. 

Se estivermos corretos, esse método poderá ser estendido, no Título III, para as 

liberalidades atípicas, sobretudo ao negotium mixtum cum donatione, em que o conflito entre 

onerosidade e gratuidade é mais acentuado. Além disso, a categoria dos contratos 

socialmente típicos poderá explicar o fenômeno das dádivas.  
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CAPÍTULO 1 - O TIPO E A TIPICIDADE 

Seção I - Noções de tipo e de tipicidade 

O tipo é um termo ao qual são associados diversos significados10. Tipicidade pode 

significar: (i) taxatividade e conformidade a um tipo (como se costuma utilizar no âmbito do 

Direito Penal e, igualmente, para os direitos reais); (ii) uma categoria geral, intermediária ao 

conceito geral e ao conceito individual; (iii) espécie de um determinado gênero; (iv) previsão 

normativa (Tatbestand), ou suporte fático, na linguagem de Pontes de Miranda11. 

A mais utilizada acepção de tipicidade no âmbito dos contratos é a segunda12. O tipo 

contratual seria, portanto, um intermediário entre o conceito e um objeto concreto. Não 

chegaria ao grau de abstração do conceito, mas teria um sentido mais geral do que um 

fenômeno individual. A diferença entre o tipo e o conceito geral abstrato consistiria na 

formação de um gênero próximo e uma diferença específica, para o último, e uma indicação 

de um conjunto de características em maior ou menor medida importantes para a 

representação do primeiro13. 

§ 1. Tipo como modelo 

A doutrina que emprega tipo contratual na segunda acepção define o tipo como um 

modelo14. Importa diferenciar, no entanto, duas possíveis referências a modelo. Em primeiro 

lugar, o tipo pode ser entendido como um modelo de contrato baseado na normalidade. 

Assim, um contrato de compra e venda poderá ser visto como sendo um tipo contratual. Por 

outro lado, o tipo pode também ser visto como um modelo de regulação dos contratos em 

concreto. Desse ponto de vista, o tipo contratual é um recorte normativo que pertine a um 

determinado conjunto de contratos utilizados como mediadores de operações econômicas. 

                                                
10  DUARTE, Rui Pinto. Tipicidade e atipicidade dos contratos. Coimbra: Almedina, 2000, p. 31; 
LORENZETTI, Ricardo Luis. Tratado de los contratos. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 1999, t. 1, p. 16. 
11 DUARTE, Rui Pinto. Tipicidade e atipicidade dos contratos. Coimbra: Almedina, 2000, p. 34. 
12 No mesmo sentido, fazendo alusão a um esquema abstrato: “Il tipo legale dunque « altro non è se non un 
astratto schema regolamentare che racchiude in sé la rappresentazione di una operazione economica ricorrente 
nella pratica commerciale » (GAZZONI, F., [33], 763).” Cf. GABRIELLI, Enrico. Tipo contrattuale. In: 
PARADISI, Bruno (dir.). Enciclopedia giuridica. vol. 35. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 2007, p.1. 
13 MENEZES CORDEIRO, António. Tratado de direito civil. Coimbra: Almedina, 2012, v. 6, p. 433. 
14 Nesse sentido: “dos múltiplos significados (...) que ‘tipo’ tem na linguagem, aquele que é evocado na 
expressão ‘tipo legal’ é obviamente o de ‘modelo’ (...). Para que haja um modelo legal não basta (nem é 
necessário) que a lei nomeie uma categoria; é necessário que a modele, regulando-a”, cf. DUARTE, Rui Pinto. 
Tipicidade e atipicidade dos contratos. Coimbra: Almedina, 2000, p. 42. 
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A segunda acepção, de tipo como modelo regulatório, é a mais encontrada na doutrina 

especializada. Nesse sentido, RUI PINTO DUARTE define tipo como “modelos socialmente 

reconhecíveis”15. Para VINCENZO ROPPO, o tipo contratual seria “um modelo de operação 

econômica” (modello di operazione economica)16. Partindo da ideia de operação econômica, 

LUCIANO DE CAMARGO PENTEADO também acompanha a formulação de 

VINCENZO ROPPO. 

Não parece ser conveniente a referência a um modelo de operação econômica para a 

definição do tipo contratual. Se levarmos em conta o fato de que todo contrato é veículo de 

uma operação econômica, qualquer contrato, mesmo “atípico”, deverá apresentar um “tipo”. 

Por isso, parece que mesmo aqueles que fazem a ligação entre tipo e operação econômica 

acabam, em última instância, recorrendo a um modelo normativo. LUCIANO DE 

CAMARGO PENTEADO, por exemplo, conclui que o tipo seria um “modelo operacional 

de regência” de cada uma dessas espécies de operações econômicas17. Portanto, ainda que 

fazendo menção a uma operação econômica, o tipo seria associado a um “modelo”.  

A distinção, contudo, parece ser relevante. Os tipos contratuais conhecidos são 

aqueles regulados pela legislação ou pelas práticas sociais (tipicidades legal e social). Assim 

sendo, embora sói haver confusão entre os fenômenos contratuais associados a um 

determinado tipo, este último não é um modelo de operação econômica, que se confundiria, 

portanto, com o contrato em concreto, mas um modelo de regulação dessa realidade 

contratual. É uma diferença entre o plano fático (ser) e o plano normativo (dever ser). O tipo 

contratual encontra-se no segundo. Ao nos referirmos, por exemplo, ao tipo de compra e 

venda, faz-se menção à operação econômica paradigmática, à noção de compra e venda, que 

representa o tipo contratual. Entretanto, o tipo contratual, em si, é composto pelas normas 

que regram especificamente os contratos próximos ao paradigma da operação econômica 

conhecida por compra e venda. 

Por isso, adotaremos no presente trabalho a noção de que o tipo contratual é um 

modelo normativo socialmente reconhecível dos contratos. 

                                                
15 DUARTE, Rui Pinto. Tipicidade e atipicidade dos contratos. Coimbra: Almedina, 2000, p. 42. 
16 ROPPO, Vincenzo. Il contratto. 2. ed. Milano: Giuffrè, 2011, p. 397. 
17 PENTEADO, Luciano de Camargo. Redes contratuais e contratos coligados. In: HIRONAKA, Giselda M. 
F. N.; TARTUCE, Flávio (coords.). Direito contratual: temas atuais. São Paulo: Método, 2007, p. 467. 
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Esse modelo precisa, contudo, ser suficiente para que possa ser considerado um tipo 

contratual18. É verdade que o nível de suficiência do modelo é um problema muitas vezes 

apreciável apenas na prática contratual19. No entanto, com o objetivo de se ter ganho de 

segurança acerca da identificação de um contrato típico, deve-se minimamente procurar um 

critério identificador dessa suficiência. Parece-nos que um modelo normativo contratual 

precisa apresentar normas que possam, na ausência de disposições contratuais previstas 

pelos particulares, formar um conteúdo mínimo que regule a vida do contrato nos três planos 

do negócio jurídico: (i) existência, (ii) validade; e (iii) eficácia. 

O contrato de franquia é exemplificativo dessa discussão acerca do regime 

suficientemente apto a atingir a tipificação legal. Embora comumente a franquia não seja 

regulada pelos ordenamentos devido, provavelmente, às diversas espécies e estruturas 

contratuais que são abarcadas na operação, o Brasil possui a Lei n. 8.955/94 (Lei de 

Franquia), que se concentrou, sobretudo, na regulação da “circular de oferta de franquia”. 

Devido a isso, a doutrina reconhece que a legislação não regula de maneira completa o 

contrato20. Por isso, há quem afirme que a franquia seria um contrato atípico ainda que 

nominado21, enquanto outros falam em uma “tipificação incipiente”22. No entanto, parece 

que é mais correta a tese que aponta para a tipicidade do contrato de franquia23. Embora o 

principal objetivo da Lei de Franquia tenha sido impor ao franqueador um dever qualificado 

de informação na fase pré-contratual, o diploma acaba apresentando, indiretamente, certas 

limitações acerca da forma, da validade e do conteúdo do contrato de franquia. Assim, 

qualifica as partes do contrato de franquia, ao indicar no art. 1° que a franquia é contrato 

empresarial24. No que diz respeito à forma, determina que o contrato seja redigido e assinado 

em presença de duas testemunhas, embora dispense a escritura pública (Lei n. 8.955/94, 

                                                
18 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009, p. 212-214. 
19 “A 'suficiência' da regulação é questão difícil de determinar em abstrato, porém fácil de ser sentida na prática. 
Pode-se dizer que a regulação é suficiente quando soluciona os principais problemas referentes ao contrato, 
surgidos na prática das relações sociais”, cf. MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Classificação dos 
contratos. In: PEREIRA JUNIOR, Antonio Jorge; JABUR, Gilberto Haddad. Direitos dos contratos. São 
Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 24. 
20 VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Direito comercial: os contratos comerciais em espécie. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2013, v. 5, p. 148;  MARTINS, Fran. Contratos e obrigações comerciais. 18. ed. rev., 
atual. e ampl. por Gustavo Saad Diniz. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 408; BRAGA, Carlos David 
Albuquerque. Contrato de franquia empresarial. In: PEREIRA JUNIOR, Antonio Jorge; JABUR, Gilberto 
Haddad. Direitos dos contratos II. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 79. 
21 COELHO, Fabio Ulhoa. Manual de direito comercial: direito de empresa. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 487. 
22 MAMEDE, Gladston. Direito empresarial brasileiro: empresa e atuação empresarial. v. 1. São Paulo: Atlas, 
2010, p. 350. 
23  WAISBERG, Ivo. Franquia. In: CARVALHOSA, Modesto (Coord.). Tratado de direito empresarial: 
contratos mercantis. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, v. 4, p. 216. 
24 MARTINS, Fran. Contratos e obrigações comerciais. 18. ed. rev., atual. e ampl. por Gustavo Saad Diniz. 
Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 405. 
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art. 6°). A Lei ainda aventa a possibilidade de conclusão de contrato preliminar de franquia 

em seu art. 4°, caput. Há uma descrição das possíveis prestações inclusas na operação 

(art. 2°). No que diz respeito às demais cláusulas contratuais, algumas são indicadas no 

art. 3°, quando impõe a sua previsão ainda na circular de oferta. É o caso da cláusula que 

delimita o território de exercício da atividade pelo franqueado (art. 3°, X), e da cláusula de 

exclusividade (art. 3°, X, a). Há, ainda, um requisito de validade específico do contrato de 

franquia, já que a inobservância do prazo de dez dias para a entrega da circular de oferta 

permite ao franqueado anular o contrato (art. 4°, parágrafo único). 

Por outro lado, o contrato built to suit ainda é considerado pela doutrina como atípico 

misto, a despeito da inclusão do art. 54-A na Lei n. 8.245/91 (Lei do Inquilinato), por não 

prever um conjunto suficiente de regras para compor o conteúdo contratual em hipótese de 

lacuna deixada pelas partes25-26. A aplicação do regime típico da locação é, a princípio, 

afastada pois a finalidade do modelo regulatório é distinta. Enquanto na locação há a 

presunção de um desequilíbrio entre os contratantes, nos contratos built to suit o usuário 

pode, inclusive, apresentar uma posição econômica, técnica e informacional superior ao 

empreendedor27. A incidência do regime da locação só poderá ser feita, quando compatível, 

por meio do método analógico, tendo em conta a natureza mista do contrato28. 

Portanto, refinando a definição acima apresentada, temos que tipo é o modelo 

normativo socialmente reconhecível como suficiente para a composição do conteúdo 

contratual e sua regulação nos planos da existência, validade e eficácia do negócio jurídico. 

                                                
25 “Segundo o raciocínio tipológico, o contrato built to suit desempenha uma operação econômica tão diversa 
da locação imobiliária que as suas características específicas se afastaram severamente do tipo contratual da 
locação, propiciando o surgimento de um outro contrato que, por não encontrar uma correspondência mínima 
com os modelos contratuais delineados pelo legislador, deve ser classificado como atípico”, cf. LEONARDO, 
Rodrigo Xavier. O contrato built to suit. In: CARVALHOSA, Modesto (Coord.). Tratado de direito 
empresarial: contratos mercantis. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, v. 4, p. 462. No mesmo 
sentido: HIRATA, Alessandro; TARTAGLIA, João Manoel Meneguesso. Built to suit: dos aspectos 
contratuais ao direito de superfície. Revista Brasileira de Direito Civil em Perspectiva, Salvador, v. 4, n. 1, 
jan./jun. 2018, p. 149. Contra essa posição, acreditando que o contrato se tipificou a despeito de um regime 
deficiente, cf. RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Análise comparativista dos contratos built to suit. 
Consultor Jurídico, 10.04.2013, disponível em: <https://www.conjur.com.br/2013-abr-10/direito-comparado-
analise-comparativista-contratos-built-to-suit>, acesso em: 13.09.2018. 
26 Situação semelhante ocorre com o contrato de shopping center, que não poderia ser assimilado à locação 
predial urbana não residencial “em vista a finalidade econômica própria e autônoma que o caracteriza”, 
cf. ANDRADE, Fábio Siebeneichler de. Os contratos atípicos como expressão da autonomia privada na esfera 
negocial. In: ESTEVEZ, André Fernandes; JOBIM, Marcio Felix (Org.). Estudos de direito empresarial: 
homenagem aos 50 anos de docência do Professor Peter Walter Ashton. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 274. 
27 CARVALHOSA, Modesto (Coord.). Tratado de direito empresarial: contratos mercantis. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2018, v. 4, p. 461. 
28 CARVALHOSA, Modesto (Coord.). Tratado de direito empresarial: contratos mercantis. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2018, v. 4, p. 465. 
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Não será adotada definição mais restrita, que caracterizaria o modelo como legal29, por 

acreditarmos que a exclusão dos tipos sociais do âmbito dos contratos típicos acaba 

subestimando o papel dos usos como fonte do Direito e reduzindo o tipo contratual a um 

conjunto de normas cogentes, sendo que nem mesmo os tipos legais apresentam a cogência 

como nota necessária. 

§ 2. Tipicidade em outras áreas do Direito 

CARLOS NELSON KONDER afirma que a tipicidade contratual se distingue, 

também, da tipicidade encontrada em outras áreas do Direito, como o Direito Tributário30, o 

Direito Penal e os direitos reais; em que a taxatividade faz com que o tipo seja fechado, isto 

é, não permita que noções semelhantes, mas com alguma distinção com relação à previsão 

tipificada, possam ser reconduzidas ao modelo típico31. Nessas hipóteses, o tipo se aproxima 

muito do conceito, por basear-se num mecanismo de inclusão ou exclusão com base na 

presença de elementos contidos no rol taxativo. Essa proximidade entre tipos fechados e 

conceitos demonstra que o tratamento legislativo pode ser mais complexo, misturando 

aspectos típicos a conceituais. 

JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO reconhece a tipicidade dos direitos reais, na 

medida em que são fruto da abstração de figuras formadas no decorrer da História, 

correspondendo por conseguinte a tipos sociais, embora nem todos os direitos reais 

contemporâneos tenham tido essa origem32. O Autor exemplifica com a superfície. No 

entanto, decorre da natureza taxativa do elenco de direitos reais, a necessidade de se pensar 

em uma tipologia, pois seria ela quem daria a própria definição do conceito de direito real33. 

GIOVANNI FERRI discorda, contudo, que a tipicidade dos direitos reais possa ser 

sequer comparada à tipicidade dos contratos. Para este Autor, os problemas são diversos. 

Enquanto a tipicidade dos direitos reais operaria num plano estático, de fixação das formas 

                                                
29  Adotando essa posição mais restrita, cf. MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Classificação dos 
contratos. In: PEREIRA JUNIOR, Antonio Jorge; JABUR, Gilberto Haddad. Direitos dos contratos. São 
Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 24. 
30 Para MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI, a tipologia conflita com os princípios de legalidade e 
segurança jurídica do Direito Tributário, podendo ser reconhecida uma certa graduabilidade apenas de maneira 
residual, em certos tributos, quando a lei apenas limita a discricionariedade administrativa, permitindo contudo 
a alteração da base de cálculo e da alíquota. Cf. DERZI, Misabel de Abreu Machado. Tipo ou conceito no 
Direito Tributário? Revista da Faculdade de Direito da UFMG, Belo Horizonte, v. 31, 1987/1988, p. 257-260. 
31 KONDER, Carlos Nelson. Causa e tipo: a qualificação dos contratos sob a perspectiva civil-constitucional. 
Rio de Janeiro: s. e. c., 2014, p. 177-178. 
32 ASCENSÃO, José de Oliveira. A tipicidade dos direitos reais. Lisboa: s. e. c., 1968, p. 103-104. 
33 ASCENSÃO, José de Oliveira. A tipicidade dos direitos reais. Lisboa: s.e.c., 1968, p. 104-105. 
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de tutela e de prerrogativas conferidas aos sujeitos de direito, a tipicidade dos contratos diria 

respeito à própria atividade criadora fundada na autonomia negocial34. O Autor não justifica, 

contudo, por que a diferença quanto ao objeto de tipificação, que aliás é evidenciada pela 

própria terminologia — de um lado, tipicidade de um direito real; de outro, tipicidade de um 

contrato — impede uma comparação acerca do método de tipificação, em si mesmo, 

empregado pelo legislador. 

 

§ 3. Contratos típicos e contratos nominados 

A própria terminologia do problema também é vacilante. Em França, por exemplo, 

costumou-se denominar de “contratos nominados” (contrats nommés) aqueles contratos que 

possuem regulação legal. Os “contratos inominados” (contrats innommés) seriam, portanto, 

o que chamamos de “contratos atípicos”35-36. Na verdade, a terminologia tem raízes no 

Direito Romano, em que a divisão entre contratos nominados e inominados também era 

encontrada, embora a sistematização só tenha surgido no período do Baixo Império37. No 

Direito Romano, os contratos tutelados pelo ius civile possuíam um nomen, que correspondia 

à actio que poderia ser utilizada para resguardá-los.  

Os demais contratos eram desprovidos de ação pelo ius civile e não podiam ser por 

ele tutelados38. Assim, surgiu a categoria dos nuda pacta, contraposta à dos pacta vestita. 

Essa diferenciação ficou consolidada na regula iuris de ULPIANO, “nuda pactio 

obligationem non parit”39. Os nuda pacta eram compostos por um conjunto heterogêneo de 

                                                
34 FERRI, Giovanni B. Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico. Milano: Giuffrè, 1963, p. 248. 
35 BÉNABENT, Alain. Droit des obligations. 16. ed. Issy-les-Moulineaux: LGDJ, 2017, p. 38; MALAURIE, 
Philippe; AYNÈS, Laurent; STOFFEL-MUNCK, Philippe. Droit des obligations. 8. ed. Issy-les-Moulineaux: 
LGDJ, 2016, p. 206. TERRÉ, François; SIMLER, Philippe; LEQUETTE, Yves. Droit civil: les obligations. 
11. ed. Paris: Dalloz, 2013, p. 78-79; GRILLET-PONTON, Dominique. Nouveau regard sur la vivacité de 
l'innommé en matière contractuelle. Recueil Dalloz, Paris, 2000, p. 331 e ss. Contra a denominação de 
“contratos inominados”: PLANIOL, Marcel. Classification synthétique des contrats. Revue critique de 
législation et de jurisprudence. Paris: LGDJ, 1904, v. 53, t. 33, p. 486. Há, contudo, alguma doutrina que 
preferiu adotar a terminologia “type de contrat” ou “contrats typiques”: ROCHFELD, Judith. Cause et type de 
contrat. Paris: LGDJ, 1999; FABRE-MAGNAN, Muriel. Droit des obligations: contrat et engagement 
unilatéral. 4. ed. Paris: PUF, 2016, v. 1, p. 216.  
36 Na doutrina brasileira, ÁLVARO VILLAÇA AZEVEDO utiliza as expressões “inominado” e “atípico” 
como equivalentes, cf. AZEVEDO, Álvaro Villaça. Contratos inominados ou atípicos. São Paulo: Bushatsky, 
1975. 
37 Nesse sentido: DEROUSSIN, David. Histoire du droit des obligations. Paris: Economica, 2007, p. 131; 
DUARTE, Rui Pinto. Tipicidade e atipicidade dos contratos. Coimbra: Almedina, 2000, p. 56. 
38 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Contratos inominados ou atípicos. São Paulo: Bushatsky, 1975, p. 27. 
39 D. 2, 14, 7, 4. “ULPIANUS libro quarto ad edictum. (...) Sed cum nulla subest causa, propter conventionem 
hic constat non posse constitui obligationem: igitur nuda pactio obligationem non parit, sed parit 
exceptionem”, cf. MOMMSEN, Theodor; KRÜGER, Paul. Corpus iuris civilis. 15. ed. Berlin: Weidmann, 
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atos, desde pacta adiecta, que eram acordos acessórios, a outros pacta vestita. Aqueles, 

quando fossem ex incontinenti, isto é, de conclusão conjunta com o pactum principal, seriam 

tutelados. Diferentemente ocorria com os pacta adiecta ex intervallo40. Havia, ainda, os 

pacta praetoria, que se subdividiam em constitutum debiti e receptum argentarii aut 

nautarum cauponum stabulariorum41. A espécie mais importante, contudo, de nuda pacta 

era a dos contratos inominados. 

Após um embate entre Proculeianos e Sabinianos, acerca da possibilidade de se 

conceder uma actio empti et venditi para as permutas, prevaleceu a posição dos primeiros, 

contrária a essa concessão42-43. Por isso, os contratos de permuta permaneceram sem tutela. 

                                                
1928, v. 1, p. 57. Tradução: “Mas, quando não houver nenhuma causa <para a obrigação>, é claro que não se 
pode constituir uma obrigação em função dessa convenção. Assim, um pacto nu não gera uma obrigação, mas 
gera uma exceção”, cf. VASCONCELLOS, Manoel da Cunha Lopes e (Conselheiro Vasconcellos) et alii. 
Digesto ou pandectas do Imperador Justiniano. v. 1. São Paulo: YK, 2017, p. 145. 
40 ZIMMERMANN, Reinhard. The law of obligations: roman foundations of the civilian tradition. Oxford: 
Oxford University Press, 1996, p. 510. 
41 ZIMMERMANN, Reinhard. The law of obligations: roman foundations of the civilian tradition. Oxford: 
Oxford University Press, 1996, p. 511-526. 
42 D. 18, 1, 1, 1. “PAULUS libro trigesimo tertio ad edictum. Sed an sine nummis venditio dici hodieque possit, 
dubitatur, veluti si ego togam dedi, ut tunicam acciperem. Sabinus et Cassius esse emptionem et venditionem 
putant: Nerva et Proculus permutationem, non emptionem hoc esse. Sabinus Homero teste utitur, qui exercitum 
Graecorum aere ferro hominibusque vinum emere refert, illis versibus: enven ar' oinizonto karykomowntes 
Axaioi alloi men xalkw, alloi d' aivwni sidyrw, alloi de hrinois, alloi d' autysi boessi, alloi d' andrapodessin 
[id est: ibi vero vinum sibi comparabant comantes Achaei, alii aere, alii splendido ferro, alii pellibus boum, 
alii ipsius bubus, alii mancipiis]. Sed hi versus permutationem significare videntur, non emptionem, sicuti illi: 
env' aute Glaukw Kronidys frenas eceleto Zeus, hos pros Tudeidyn Diomydea teuxe ameiben [id est: iam vero 
Saturni filius Iupiter Glauco mentem ita perturbavit, ut cum Diomede Tydei filio arma permutaret]. Magis 
autem pro hac sententia illud diceretur, quod alias idem poeta dicit: priato kteatessin heoisin [id est: emit ex 
bonis suis]. Sed verior est Nervae et Proculi sententia: nam ut aliud est vendere, aliud emere, alius emptor, 
alius venditor, sic aliud est pretium, aliud merx: quod in permutatione discerni non potest, uter emptor, uter 
venditor sit”, cf. MOMMSEN, Theodor; KRÜGER, Paul. Corpus iuris civilis. 15. ed. Berlin: Weidmann, 1928, 
v. 1, p. 262. Tradução: “É caso de dúvida se se poderá fazer hoje uma verdadeira venda sem dinheiro amoedado, 
como, por exemplo, se te der uma toga e aceitar uma túnica. Sabino e Cássio pensam haver, nesse caso, uma 
compra e venda. Nerva e Próculo são do parecer de que há uma troca e não compra. Sabino serve-se do 
testemunho de Homero, ao referir-se, nestes versos, à compra de vinho com cobre, ferro e escravos pelo 
exército dos gregos: Daqui o vinho compravam à porfia/ O intonsos Achivos, uns por cobre, / Uns por ferro 
polido, outros por bois / Outros por peles, por escravos outros. Mas esses versos parecem indicar uma troca e 
não uma venda, como estes: Zeus, filho de Crono, perturbou de tal modo a mente de Glauco / que esse trocou 
as suas armas com Diomedes, filho de Tideo. Mas podem ser citados com mais precisão, em apoio ao parecer 
de Saino, estes outros versos do mesmo poeta: Comprou com os seus bens. Entretanto, o parecer de Nerva e 
Próculo deve ser o preferido, porque são coisas diferentes vender e comprar, comprador e vendedor, preço e 
mercadoria, enquanto, nas trocas, não se pode discernir qual é o vendedor e qual é o comprador”, 
cf. VASCONCELLOS, Manoel da Cunha Lopes e (Conselheiro Vasconcellos) et alii. Digesto ou Pandectas 
do Imperador Justiniano. v. 3. São Paulo: YK, 2018, p. 236-237. 
43 Gai. III, 141. “Além disso o preço deve ser pago em numerário. É objecto de acesa discussão se o preço deve 
ser pago em espécie, por exemplo, se um escravo, uma toga, ou uma propriedade pode ser tida como preço 
pago por alguma coisa. Os nossos mestres entendem que o preço pode não consistir obrigatoriamente em 
dinheiro. Daqui a opinião comum segundo a qual se pode fazer um contrato de compra e venda por mera troca 
de coisas, e diz-se até que este tipo de compra e venda é o mais antigo de todos: como prova aduzem-se uns 
versos do poeta grego Homero (...). “Os juristas da escola contrária discordam; e entendem que uma coisa é 
trocar uns bens por outros, outra coisa, um contrato de compra e venda”, cf. GAIO. Instituições de direito 
privado romano. Tradução J. A. Segurado e Campos. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2010, p. 335-336. 
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No entanto, cientes de que grande parte das transações envolviam permutas atípicas (do ut 

des; do ut facias; facio ut des), sobretudo entre proprietários de áreas rurais que negociavam 

a utilização do terreno alheio em certas épocas do ano em troca de outros serviços ou bens44, 

os pretores passaram a conceder a ação de enriquecimento sem causa quando uma das partes 

já houvesse cumprido sua obrigação e quisesse a sua restituição em virtude do 

descumprimento da contraprestação (condictio causa data causa non secuta)45. Contudo, 

essa tutela era apenas restituitória e, portanto, não garantia ao autor da ação a execução do 

pacto. Assim, os pretores começaram a se utilizar da actio empti, modificando sua fórmula, 

naquilo que era necessário, para descrever a situação concreta46. A fórmula utilizada para a 

ação deveria, portanto, ser precedida de um relato pormenorizado pré-escrito. Destarte, essas 

ações foram chamadas de praescriptis verbis. E, como a ação advinha da actio empti, mas 

não era nominada, os contratos por ela tutelados passaram a ser chamados “contratos 

inominados”. É interessante que a ausência de denominação contratual era a justificativa 

dada nas fontes para o recurso às actiones praescriptis verbis47. 

Assim, os contratos inominados romanos possuíam um aspecto de contrato real, haja 

vista que sua tutela só era cabível após a execução de uma das prestações devidas. O Direito 

Romano conhecia diversos contratos atípicos reais, que somente eram vinculantes após a 

tradição da coisa48, isto devido ao fato de o ius civile reconhecer poucos tipos contratuais, 

operando num sistema de tipicidade contratual fechada 49 . Mesmo sendo chamados de 

                                                
44 ZIMMERMANN, Reinhard. The law of obligations: roman foundations of the civilian tradition. Oxford: 
Oxford University Press, 1996, p. 535. 
45 ZIMMERMANN, Reinhard. The law of obligations: roman foundations of the civilian tradition. Oxford: 
Oxford University Press, 1996, p. 533. 
46 D. 19, 5, 1, pr. “PAPINIANUS libro octavo quaestionum. Nonnumquam evenit, ut cessantibus iudiciis 
proditis et vulgaribus actionibus, cum proprium nomen invenire non possumus, facile descendemus ad eas, 
quae in factum appellantur. Sed ne res exemplis egeat, paucis agam”, cf. MOMMSEN, Theodor; KRÜGER, 
Paul. Corpus iuris civilis. 15. ed. Berlin: Weidmann, 1928, v. 1, p. 291. Tradução: “Acontece muitas vezes 
que, faltando as ações estatuídas e as ações ordinárias, bem como não se achando um nome especial para 
designá-las, temos de recorrer às chamadas in factum. Referimos alguns exemplos”, cf. VASCONCELLOS, 
Manoel da Cunha Lopes e (Conselheiro Vasconcellos) et alii. Digesto ou Pandectas do Imperador Justiniano. 
v. 3. São Paulo: YK, 2018, p. 325. 
47 D. 19, 5, 1, 3. “Iulianus libro quarto decimo digestorum in quam necesse est confugere, quotiens contractus 
existunt, quorum appellationes nullae iure civili proditae sunt”, cf. MOMMSEN, Theodor; KRÜGER, Paul. 
Corpus iuris civilis. 15. ed. Berlin: Weidmann, 1928, v. 1, p. 292. Tradução: “à qual se é obrigado a recorrer 
sempre que se trata de contratos cujo nome não se acha determinado pelo direito civil”, cf. VASCONCELLOS, 
Manoel da Cunha Lopes e (Conselheiro Vasconcellos) et alii. Digesto ou Pandectas do Imperador Justiniano. 
v. 3. São Paulo: YK, 2018, p. 325. 
D. 19, 5, 1, 4. “Ulpianus libro trigesimo ad Sabinum. Natura enim rerum conditum est, ut plura sint negotia 
quam vocabula”, cf. MOMMSEN, Theodor; KRÜGER, Paul. Corpus iuris civilis. 15. ed. Berlin: Weidmann, 
1928, v. 1, p. 292. Tradução: “Por ser muito conducente com a natureza das coisas o haver mais negócios do 
que nomes especiais para designá-los”, cf. VASCONCELLOS, Manoel da Cunha Lopes e (Conselheiro 
Vasconcellos) et alii. Digesto ou Pandectas do Imperador Justiniano. v. 3. São Paulo: YK, 2018, p. 325. 
48 KASER, Max. Direito privado romano. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1999, p. 265. 
49 VILLEY, Michel. Le droit romain. Paris: PUF, 2012, p. 112. 
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contratos inominados, deve-se ressaltar que essa denominação fazia alusão às ações atípicas 

concedidas como mecanismo de tutela. Muitos contratos ditos “inominados” já possuíam 

denominação própria (permutatio, aestimatum, transactio e precarium). 

A partir desta ideia de vinculação dos pacta, cunhou-se o conceito de causa, entendida 

como elemento necessário para o reconhecimento jurídico de determinado contrato 50 . 

Apenas a título exemplificativo, a permuta (do ut des) seria um desses contratos atípicos, 

que receberiam tutela pretoriana caso um dos contratantes já houvesse entregue a coisa. 

Alguns autores contestam os marcos temporais dessa evolução. Para alguns, já no 

período clássico alguns contratos inominados possuíam ação para a execução da 

contraprestação51. Para outros, essa acionabilidade – isto é, a existência de ação – dos 

contratos inominados só foi conquistada no Período Pós-Clássico 52 . REINHARD 

ZIMMERMANN afirma que, hoje, é inquestionável que desde o Período Clássico já haviam 

remédios para a tutela dos contratos inominados53. 

Para a formação de um contrato inominado no Direito Romano, dois requisitos eram 

necessários: (i) o acordo de vontades; e (ii) a causa, no sentido de causa eficiente, isto é, 

execução de uma das prestações por uma das partes54. 

Ao que tudo indica, foi desta construção que surgiu o conceito de causa como fator 

juridicizante do negócio jurídico. Sendo causa, nesse sentido, portanto, a tradição da coisa. 

Se Tício e Caio acordassem, por exemplo, a permuta de uma vaca por um cavalo, somente 

após a entrega do cavalo ou da vaca é que o Direito Romano reconheceria o contrato de 

permuta. A entrega de uma ou outra coisa passou a ser vista, destarte, como fator jurígeno 

do contrato de permuta. 

                                                
50 “A summa divisio entre acordo e contrato, já presente no Direito Romano na distinção entre pactum e 
contractus, baseia-se na existência e posterior verificação de algum dado objetivo que seja justificador da tutela 
de direito, uma vestimenta de pacto nu que permita a sua introdução em um sistema de direito” 
Cf. PENTEADO, Luciano de Camargo. Doação com encargo e causa contratual. 2. ed. rev., atual. e ampl. 
São Paulo : Revista dos Tribunais, 2013, p. 290. 
51 DEROUSSIN, David. Histoire du droit des obligations. Paris : Economica, 2007, p. 131. 
52 JOSE CARLOS MOREIRA ALVES apresenta três correntes de romanistas (tradicional, moderada e radical). 
Para maiores detalhes, v. MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito romano. 15. ed. Rio de Janeiro: 2012, 
p. 542-544. 
53 ZIMMERMANN, Reinhard. The law of obligations: roman foundations of the civilian tradition. Oxford: 
Oxford University Press, 1996, p. 534. 
54 MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito romano. 15. ed. Rio de Janeiro: 2012, p. 545. 
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Assim, os contratos inominados do Direito Romano possuíam um aspecto 

sinalagmático e real, tuteláveis tanto pela execução da contraprestação, quanto pela 

restituição mediante condictio causa data causa non secuta. Esses contratos foram 

reconhecidos por TRIBONIANO55 como sendo de quatro tipos “aut enim do tibi ut des, aut 

do ut facias, aut facio ut des, aut facio ut facias”56. 

Ainda que preservada a terminologia clássica pelo Direito francês, a adoção do termo 

típico parece ser mais adequada, já que permite evitar uma confusão terminológica57-58. Com 

efeito, os contratos atípicos podem possuir uma denominação própria sendo, portanto, 

nominados. É o que ocorre com os contratos de swap, encontrando-se inclusive referência a 

eles nas Leis n. 4.595/64 e n. 8.981/95, sem que tenham, contudo, regime mínimo a ponto 

de se tipicizar59. Igualmente, os contratos built to suit são nominados, mas reputamos que 

continuam sendo atípicos, a despeito da inserção do art. 54-A na Lei n. 8.245/9160. 

Inversamente, um contrato regulado pelo direito positivo pode não apresentar uma 

denominação precisa, com flutuações entre uma denominação ou outra. É o caso, por 

                                                
55 ZIMMERMANN, Reinhard. The law of obligations: roman foundations of the civilian tradition. Oxford: 
Oxford University Press, 1996, p. 534. 
56 D. 19, 5, 5, pr. “Paulus libro quinto quaestionum. Naturalis meus filius servit tibi et tuus filius mihi: convenit 
inter nos, ut et tu meum manumitteres et ego tuum: ego manumisi, tu non manumisisti: qua actione mihi teneris, 
quaesitum est. In hac quaestione totius ob rem dati tractatus inspici potest. Qui in his competit speciebus: aut 
enim do tibi ut des, aut do ut facias, aut facio ut des, aut facio ut facias: in quibus quaeritur, quae obligatio 
nascatur”, cf. MOMMSEN, Theodor; KRÜGER, Paul. Corpus iuris civilis. 15. ed. Berlin: Weidmann, 1928, 
v. 1, p. 292. Tradução: “Um meu filho natural é teu escravo e um teu filho é meu escravo. Convencionamos 
que manumitirias meu filho e que o mesmo faria eu ao teu. Libertei teu filho e não manumitiste o meu. 
Perguntaram que ação terei contra ti. Nessa questão pode-se tratar de toda a matéria de dar uma coisa para 
haver outra, o que se reduz às seguintes espécies: dou-te para que me dês; dou-te para que me faças alguma 
coisa; faço uma coisa para que me dês outra; ou faço para que me faças. Pergunta-se que obrigação nasce 
nesses casos”, cf. VASCONCELLOS, Manoel da Cunha Lopes e (Conselheiro Vasconcellos) et alii. Digesto 
ou Pandectas do Imperador Justiniano. v. 3. São Paulo: YK, 2018, p. 325. 
57 RUI PINTO DUARTE também aponta a inexatidão da expressão “contratos inominados” para representar o 
problema, contudo reconhece haver uma certa tradição no emprego do vocábulo e não se opõe a tratá-las por 
sinônimos, cf. DUARTE, Rui Pinto. Tipicidade e atipicidade dos contratos. Coimbra: Almedina, 2000, p. 38-
39. No entanto, GIOVANNI FERRI acredita que o emprego do qualificativo “inominado” no lugar de “típico” 
pode indicar uma maior rigidez do sistema quanto às fontes das obrigações, sobretudo aos possíveis desvios 
dos contratos típicos. Segundo ele, o Código Civil italiano de 1865, que apresentava artigo semelhante ao 
francês, “condizionava e limitava, quindi, gli effetti perseguibili utilizzando quel determinato contratto”, 
cf. FERRI, Giovanni B. Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico. Milano: Giuffrè, 1963, p. 231. Destarte, 
para GIOVANNI FERRI, não haveria coincidência entre a questão da atipicidade e dos contratos inominados, 
cf. FERRI, Giovanni B. Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico. Milano: Giuffrè, 1963, p. 241. 
58 Contra, RODOLFO SACCO sustenta que o termo “contrato típico” pode levar a um paralelismo com a noção 
de “causa típica”, embora não devam se confundir. Cf. SACCO, Rodolfo. Autonomia contrattuale e tipi. Rivista 
Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, Milano, n. 3, jul./set. 1966, p. 786. 
59 ZANETTI, Ana Carolina Devito Dearo. Contrato de distribuição: o inadimplemento recíproco. São Paulo: 
Atlas, 2015, p. 51. 
60 GOMIDE, Alexandre Junqueira. Contratos built to suit: aspectos controvertidos decorrentes de uma nova 
modalidade contratual. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2017, p. 63. 
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exemplo, da própria doação com encargo, subtipo de doação, que é chamada de “doação 

onerosa”61, “doação com encargo”62 ou, ainda, “doação gravada”63. Situação semelhante 

ocorre com o contrato de distribuição ou concessão comercial, no que diz respeito ao subtipo 

de concessão de veículos automotores de via terrestre, regulado pela Lei Ferrari (Lei 

n. 6.729/79). A citada lei fala ora em concessão, ora em distribuição. A variação 

terminológica é perceptível e o legislador chega a expressamente admitir como 

intercambiáveis as denominações, quando qualifica as partes no art. 2°, § 1°, a, ao dizer que, 

para as finalidades do diploma legal, “intitula-se também o produtor de concedente e o 

distribuidor de concessionário”64. 

Nesses casos, poder-se-ia dizer que o contrato é inominado mas, ainda assim, típico. 

Isso porque a nominação diz respeito à denominação legal própria de um certo contrato. 

Havendo variação no nomen, não se poderia reconhecer uma denominação precisa e, 

portanto, o subtipo de distribuição (ou concessão) comercial de veículos autonomotores de 

via terrestre pode ser considerado um contrato típico inominado, embora a doutrina prefira 

designá-lo como contrato de distribuição65. 

A tipicidade, por outro lado, faz referência à presença de um modelo regulatório típico 

na legislação. Igualmente, há contratos nominados que não possuem tipo legal próprio, como 

algumas espécies de compra e venda mercantil, que são reconduzidas ao regime típico da 

compra e venda (venda a contado; venda a descoberto; venda a dinheiro; venda a esmo, por 

partida inteira ou per aversionem; venda a prêmio; venda a grosso e a retalho)66. 

                                                
61 CCB, art. 441, parágrafo único. “É aplicável a disposição deste artigo às doações onerosas”.  
62 CCB, art. 1.748. “Compete também ao tutor, com autorização do juiz: (...) II - aceitar por ele heranças, 
legados ou doações, ainda que com encargo"s. 
63 CCB, art. 540. “A doação feita em contemplação do merecimento do donatário não perde o caráter de 
liberalidade, como não o perde a doação remuneratória, ou a gravada, no excedente ao valor dos serviços 
remunerados ou ao encargo imposto”. 
64 A variação terminológica é sentida em toda a Lei Ferrari, mas já pode ser evidenciada em seu art. 1°: “A 
distribuição de veículos automotores, de via terrestre, efetivar-se-á através de concessão comercial entre 
produtores e distribuidores disciplinada por esta Lei e, no que não a contrariem, pelas convenções nela previstas 
e disposições contratuais”, grifos nossos. 
65 A variação terminológica também é constatada pela doutrina no mercado: “‘Concessão comercial’ (ou 
‘concessão de venda’), embora bastante referido pela doutrina, não foi de todo incorporado pelos agentes 
econômicos que, simplesmente, o denominam ‘contrato de distribuição’”, cf. FORGIONI, Paula Andrea. 
Contrato de distribuição. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 56-57. Preferindo o termo 
concessão, cf. COMPARATO, Fabio Konder. Franquia e consessão de venda no Brasil: da consagração ao 
repúdio? Revista de Direito Mercantil, n. 18, 1975, p. 53. 
66 RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. A compra e venda mercantil. In: CARVALHOSA, Modesto (Coord.). 
Tratado de direito empresarial: contratos mercantis. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, v. 4, p. 89-
90. 
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Se a análise tipológica é importante, por um lado, para o estabelecimento do regime 

contratual aplicável, não se deve esquecer que um contrato – típico ou atípico – é, antes de 

tudo, um contrato. Essa afirmação não é inútil, pois permite o reconhecimento da aplicação 

das regras aplicáveis aos contratos em geral67, conforme dispõe o art. 425 do CCB, em sua 

parte final68. 

 

Seção II – Funções do tipo contratual 

O tipo teria (i) função supletiva, em relação às lacunas contratuais e ao regime dos 

contratos atípicos69; (ii) função cogente, ao fixar “valores mínimos da espécie contratual”70; 

(iii) função de integração do conteúdo contratual, aumentando o papel dos usos e costumes71 

e, por fim, (iv) função distributiva dos riscos contratuais. 

A primeira função está associada à construção do regime contratual específico 

aplicável ao contrato em concreto. É, com frequência, o emprego da noção de naturalia 

negotii, através da qual identificam-se as normas dispositivas de um determinado regime 

típico que incidem salvo estipulação contrária das partes. Embora a qualificação de norma 

dispositiva ou naturalia negotii possa parecer implicar uma menor importância, são, em 

geral, normas que tratam do desenvolvimento e da execução contratuais, do regime de 

responsabilidade e dos riscos, da resilição, dentre outros72. Além disso, a função supletiva 

pode também operar com relação a lacunas no próprio regime típico. O modelo típico 

disposto pelo legislador é composto de normas heterogêneas, no que concerne ao âmbito de 

aplicação. Os tipos de referência são geralmente considerados paradigmas de certas classes 

contratuais, como a compra e venda para os contratos onerosos e a doação para os gratuitos, 

ou ainda a prestação de serviços para os contratos cujo objeto é um facere. Esses tipos de 

referência apresentam regras nucleares e periféricas, isto é, regras aplicáveis a uma grande 

                                                
67 ROPPO, Vincenzo. Il contratto. 2. ed. Milano: Giuffrè, 2011, p. 398. 
68 CCB, art. 425. “É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste 
Código”. 
69 TERRÉ, François. Le rôle de la volonté individuelle sur les qualifications. Paris: LGDJ, 1957, p. 450. 
70 PENTEADO, Luciano de Camargo. Redes contratuais e contratos coligados. In: HIRONAKA, Giselda M. 
F. N.; TARTUCE, Flávio (coords.). Direito contratual: temas atuais. São Paulo: Método, 2007, p. 469; 
ANTUNES VARELA, João de Matos. Das obrigações em geral. 10. ed. Coimbra: Almedina, 2013, v. 1, 
p. 273. 
71 COMIRAN, Giovana Cunha. A exegese do art. 425 do Código Civil e o método tipológico: notas sobre 
critérios hermenêutico-integrativos dos contratos atípicos. In: MOTA, Mauricio; KLOH, Gustavo (Org.). 
Transformações contemporâneas do direito das obrigações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, p. 598. 
72 NOVA, Giorgio de. Il tipo contrattuale. Padova: CEDAM, 1974, p. 25. 
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quantidade de contratos reconduzíveis ao tipo e, por outro lado, regras que se aplicam 

somente aos contratos paradigmáticos73. A função supletiva dos tipos de referência pode 

alcançar, portanto, outros tipos contratuais. O exemplo mais explícito é o das regras do tipo 

de compra e venda que operam supletivamente na construção do regime do contrato de 

permuta. 

A segunda função, de cogência dos tipos contratuais, aporta uma segunda relevância, 

acerca das condições de validade do contrato. GIORGIO DE NOVA apresenta alguns 

exemplos dessa relevância. A qualificação, por exemplo, de uma liberalidade como doação 

ou como contrato atípico pode ensejar uma análise do requisito formal e, por conseguinte, 

da própria validade do contrato74. Por outro lado, a qualificação de um determinado contrato 

como atípico pode aumentar as chances de que o seu objeto seja indeterminado e o contrato 

possa, portanto, ser considerado nulo75. 

A terceira função, de integração do conteúdo contratual, advém do modo como os tipos 

contratuais são construídos. Parte-se de uma consolidação das práticas de mercado para uma 

tipicidade social que, com a positivação, adquire status de tipo legal. Embora a consagração 

como tipo legal transforme parte de seu regime em cogente, no que diz respeito às normas 

de ordem pública insertas no regime típico, o substrato do qual o tipo legal é extraído 

permanece mutável e pode consolidar usos e costumes que podem ser utilizados para a 

interpretação tanto do regime típico quanto da integração dos contratos representativos de 

um determinado tipo contratual positivado76. 

A quarta função, de distribuição dos riscos contratuais, decorre, em certa medida, da 

primeira função. Ao ter de preencher as lacunas deixadas pelos contratantes, o regime típico 

deve alocar os principais riscos da operação econômica no lugar das partes. Por isso, a 

escolha de um certo tipo implica, indiretamente e naquilo que não for diversamente regulado 

pelas partes, em uma escolha pela “álea normal” ou típica de determinado contrato 

paradigmático77. A compra e venda é um exemplo muito significativo dessa função dos tipos 

                                                
73 NOVA, Giorgio de. Il tipo contrattuale. Padova: CEDAM, 1974, p. 166-167. 
74 NOVA, Giorgio de. Il tipo contrattuale. Padova: CEDAM, 1974, p. 26. 
75 NOVA, Giorgio de. Il tipo contrattuale. Padova: CEDAM, 1974, p. 26. 
76  COMIRAN, Giovana Cunha. Atipicidade contratual: entre a autonomia privada e o tipo. Dissertação 
(Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007, 
p. 123 e ss. 
77  Nesse sentido, cf. GALLO, Paolo. Soppravvenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto. 
Milano: Giuffrè, 1992, p. 331. 
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contratuais78. Sendo talvez a figura contratual mais desenvolvida pela dogmática com o 

passar do tempo, apresenta uma alocação pormenorizada dos riscos da coisa, do preço, 

dentre outros aspectos da contratação79. A determinação da álea normal do contrato pode ser 

significativa, por exemplo, para verificar a aplicação ou não do regime da alteração das 

circunstâncias80. 

Outras funções podem, ainda, ser imaginadas, ainda que não diretamente relacionadas 

ao direito civil. A tipificação pode ensejar consequências em questões de recuperação 

judicial e falência, direito tributário, conflito de leis, dentre outras81. 

Em certa medida, sendo modelos regulatórios, os tipos contratuais apresentam funções 

idênticas à da lei em sentido amplo, conferindo segurança jurídica e atuando de forma 

cogente ou supletiva nas atividades. Não é desprezível, contudo, o reflexo que a tipificação 

obtém no âmbito contratual. Ordenamentos pertencentes ao sistema de Civil Law constroem 

a regulação contratual ao redor dos tipos, permitindo que as negociações e a contratação 

atinjam uma maior racionalidade. Sob uma perspectiva de análise econômica, os tipos 

contratuais diminuem os custos de transação, já que permitem que as partes concentrem a 

negociação sobre os pontos mais importantes, confiando o restante à regulação apresentada 

para o contrato típico. Por outro lado, países de Common Law, em que o tipo apresenta pouco 

ou nenhum papel, a contratação envolve grandes custos de transação, devendo ser feita ponto 

a ponto (punctação). 

Seção III. Críticas à tipificação contratual 

As críticas à tipificação contratual são da ordem de quatro: (i) a regulação dos contratos 

teria se tornado ultrapassada, sendo que o emprego de grandes classes contratuais seria hoje 

mais eficaz; (ii) a tipificação deve ser abandonada em favor de um método analógico de 

composição de todos os regimes contratuais; (iii) todos os supostos contratos atípicos seriam 

reconduzidos aos tipos já conhecidos; e (iv) a tipificação deveria ser reformulada, para se 

antecipar à inovação do mercado e permitir que a economia avance com novas operações 

sem obstáculos na legislação. 

                                                
78 Para uma síntese dos diversos modelos de alocação do risco no tipo da compra e venda, cf. BIANCA, Cesare 
Massimo. La vendita e la permuta.  2. ed. Torino: UTET, 1993, t. 1, p. 88-97. 
79 CCB, art. 492, caput. “Até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor, e os do 
preço por conta do comprador”. 
80 KHOURI, Paulo R. Roque A. A revisão judicial dos contratos no novo Código Civil, Código do Consumidor 
e Lei n° 8.666/93: a onerosidade excessiva superveniente. São Paulo: Atlas, 2006, p. 89. 
81 NOVA, Giorgio de. Il tipo contrattuale. Padova: CEDAM, 1974, p. 33-34. 
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§ 1. Abandono do tipo em favor das classes contratuais 

A primeira ordem de críticas é comum de ser encontrada na doutrina italiana e tem 

razões históricas, baseadas na mudança de perspectiva do fenômeno contratual entre o 

Código revogado e o atualmente vigente. No direito italiano, com o advento do Codice Civile 

de 1942, houve uma alteração de paradigma. Antes, a doutrina e a jurisprudência, fazendo 

uma leitura estrita do art. 1.103 do Código de 1865, reconduzia todos os contratos atípicos a 

regimes contratuais típicos 82 . As figuras contratuais eram reconduzidas mediante 

instrumentos conceituais como os dos contratos mistos, fiduciários, indiretos, coligados etc. 

Neste sistema, a operação econômica não adquiria um relevo autônomo83. Atualmente, no 

entanto, o fenômeno estaria caminhando em sentido oposto, para a atipicidade contratual, 

regulada por meio de grandes classes contratuais. Para a doutrina italiana, haveria o 

esgotamento do sistema de tipos contratuais, afirmando que, ao invés de se atualizarem, os 

tipos se esvaziaram. As escolhas atuais da legislação focam-se mais nas matérias do que nos 

contratos. A divisão sistemática seria muito mais voltada para contratos empresariais, 

contratos de consumo, existenciais, de lucro etc.84 

No que diz respeito, pelo menos, ao ordenamento brasileiro, não parece ser possível 

reconhecer um conjunto de normas aplicáveis a certas classes contratuais que sejam 

suficientes para a regulação do contrato em concreto. Apenas para ficarmos dentro do âmbito 

do Código Civil, os contratos de adesão apresentam duas regras específicas (arts. 423 e 424, 

CCB); os contratos gratuitos apresentam apenas uma regra interpretativa (art. 114, CCB). O 

mesmo pode ser dito dos contratos comutativos (art. 441, CCB) e de duração (arts. 128 e 

478, CCB). Outras classes contratuais, fruto diretamente da organização doutrinária, como 

os contratos relacionais, nem sequer encontram consagração na legislação e não permitem, 

portanto, a identificação de um regime particular. 

Isso porque as classes ou tipos contratuais gerais são construídos para atuar mediante 

sobreposição ao regime típico. Assim, há contratos comutativos de compra e venda, de 

                                                
82 “Ogni fenomeno contrattuale non riconducibile immediatamente ad un tipo, doveda esservi ricondotto 
attraverso una analisi più o meno complessa del suo contenuto, diretta a stabilire quale fosse la prestazione 
principale. Con la conseguenza che il contratto atipico veniva fatto rientrare nel tipo al quale corrispondeva 
la prestazione principale”, cf. FERRI, Giovanni B. Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico. Milano: 
Giuffrè, 1963, p. 233. 
83 GABRIELLI, Enrico. Tipo contrattuale. In: PARADISI, Bruno (dir.). Enciclopedia giuridica. v. 35. Roma: 
Istituto della Enciclopedia Italiana, 2007, p. 3. 
84 GABRIELLI, Enrico. Tipo contrattuale. In: PARADISI, Bruno (dir.). Enciclopedia giuridica. v. 35. Roma: 
Istituto della Enciclopedia Italiana, 2007, p. 2. 
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permuta, de prestação de serviços, dentre outros. Os tipos contratuais gerais são, portanto, 

construções intermediárias que operam entre as disposições da teoria geral dos contratos e 

aquelas do tipo contratual85. Não há como descartar a relevância de um grupo de normas em 

favor de outro exatamente porque eles operam em complementariedade. 

Além disso, as classes contratuais, também chamadas de tipos contratuais gerais ou 

estruturas contratuais, utilizam-se igualmente do método tipológico para a sua formação. 

Nesse sentido, apresentam graduabilidade e flexibilidade, admitindo variações na presença 

de certas características típicas. Assim, em um contrato de adesão concreto pode ter sido 

inserta cláusula específica determinada pelo aderente; isso contudo não o desqualifica, 

embora possa ser considerado menos típico de um contrato de adesão86. A não utilização dos 

tipos contratuais não implicaria, portanto, abandono do método tipológico. 

§ 2. Abandono do tipo em favor da “análise do caso concreto” mediante a 

ponderação de princípios 

A segunda ordem de críticas é esposada, no Brasil, por alguns autores da corrente que 

se autodenomina “direito civil-constitucional”87. CARLOS NELSON KONDER é adepto 

dessa corrente e, embora acredite que ainda exista alguma função para os tipos contratuais, 

considera ultrapassada a visão binária entre tipicidade e atipicidade88. Para ele, essa visão 

ainda teria resquícios do juízo subsuntivo89 e mascararia uma realidade complexa, em que 

praticamente todos os contratos têm seus regimes reconhecidos mediante um juízo 

analógico, de semelhança. Nesse sentido, a composição do regime contratual se daria, 

contrato a contrato, mediante análise da causa concreta. A utilidade dos tipos contratuais 

seria apenas a de fornecer uma pré-compreensão do problema, que permitiria ao intérprete 

interpretar o ordenamento jurídico como um todo, em comparação com o contrato 

concretamente analisado. O raciocínio aplicado pelo intérprete seria equivalente ao da 

                                                
85 “Se, por um lado, são dotados de maior generalidade do que os contratos típicos, por outro lado, são mais 
específicos se comparados aos modelos dogmáticos que compõem a teoria geral dos contratos. Nesses 
conjuntos, a disciplina específica de um ou mais contratos típicos pode ser referenciada a essas estruturas 
contratuais gerais ou, simplesmente, a esses tipos contratuais gerais”, cf. LEONARDO, Rodrigo Xavier. O 
pensamento tipológico e os tipos contratuais gerais. Revista de Direito Civil Contemporâneo, São Paulo, v. 16, 
ano 5, jul./set. 2018, p. 129-130,. 
86 Esse e outros exemplos são extraídos de: LEONARDO, Rodrigo Xavier. O pensamento tipológico e os tipos 
contratuais gerais. Revista de Direito Civil Contemporâneo, São Paulo, v. 16, ano 5, jul./set. 2018, p. 127. 
87 Para uma crítica ao uso desse termo, cf. SILVA, Virgilio Afonso da. A constitucionalização do direito: os 
direitos fundamentais nas relações entre particulares. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 171-172. 
88 KONDER, Carlos Nelson. Causa e tipo: a qualificação dos contratos sob a perspectiva civil-constitucional. 
Rio de Janeiro: s.e.c., 2014, p. 255. 
89 KONDER, Carlos Nelson. Causa e tipo: a qualificação dos contratos sob a perspectiva civil-constitucional. 
Rio de Janeiro: s.e.c., 2014, p. 207. 
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“ponderação de princípios”90. Os tipos legais estabeleceriam, “de forma precária”, o regime 

contratual aplicável e teriam um papel, portanto, de reforço argumentativo na aplicação de 

normas de outros tipos contratuais aos contratos interpretados, com base na causa concreta91. 

Segundo ele, tratar-se-ia, “portanto, de uma avaliação da compatibilidade funcional entre a 

norma cuja aplicação é pretendida e a causa concreta do contrato sobre o qual se pretende 

aplicá-la, levando em conta o atendimento aos princípios gerais do ordenamento”92.  

CARLOS NELSON KONDER parece vincular uma outra ordem de ideias, chamada 

de pós-positivismo, ao fenômeno intitulado de constitucionalização do Direito93. Conforme 

resume OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR,  pós-positivismo é um “conceito fluído”, 

representativo de um movimento originado após a Segunda Guerra Mundial, e que apresenta, 

como traços característicos, o apelo a valores, princípios constitucionais e alguns “slogans”, 

dentre os quais encontra-se-ia um em preeminência. Este consistiria na aversão ao modelo 

de juiz bouche de la loi, entendido como um quasi-robô que se utiliza da subsunção para 

“falar o Direito”94. 

Há diversas contradições nessa posição. Em primeiro lugar, a própria metáfora 

emprestada de MONTESQUIEU decorre de uma leitura equivocada da obra desse Autor, 

que fazia menção à estrutura judiciária do Ancien Régime, no qual o juiz representava o 

Monarca nas atribuições de magistrado, sendo, portanto, aquele que indicava qual era o 

Direito95. A metáfora era representativa, portanto, da competência judicial, não do modelo 

hermenêutico utilizado. 

                                                
90 KONDER, Carlos Nelson. Causa e tipo: a qualificação dos contratos sob a perspectiva civil-constitucional. 
Rio de Janeiro: s.e.c., 2014, p. 240. 
91 KONDER, Carlos Nelson. Causa e tipo: a qualificação dos contratos sob a perspectiva civil-constitucional. 
Rio de Janeiro: s.e.c., 2014, p. 256. 
92 KONDER, Carlos Nelson. Causa e tipo: a qualificação dos contratos sob a perspectiva civil-constitucional. 
Rio de Janeiro: s. e. c., 2014, p. 267. 
93  Seguimos, aqui, a posição de OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR, ao excluir diversos sentidos 
equívocos frequentemente ligados à expressão constitucionalização do Direito: “não é constitucionalização: 
a) sobreinterpretar ou reinterpretar as normas ordinárias conforme a Constituição; b) elevar a dignidade humana 
à condição de elemento funcionalizante do Direito Civil; c) colocar a Constituição no centro do ordenamento 
jurídico; d) exercer atos típicos da jurisdição constitucional, com o controle de constitucionalidade ou a 
interpretação das normas ordinárias conforme a Constituição; e) utilizar cláusulas gerais e figuras típicas da 
'perturbação das prestações' para resolver casos de Direito Privado, sem relação direta com a Constituição; f) 
socializar, publicizar e conferir interpretação progressista do Direito Civil”, cf. RODRIGUES JUNIOR, Otavio 
Luiz. Direito civil contemporâneo: estatuto epistemológico, Constituição e direitos fundamentais. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2018, p. 203. 
94 RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Direito civil contemporâneo: estatuto epistemológico, Constituição e 
direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2018, p. 163. 
95 “Montesquieu está apenas descrevendo a relação jurídica entre o monarca e o sistema judiciário, e, nesse 
contexto, a metáfora é apta. Ela limita-se a denotar a hierarquia do Direito que decorre do soberano. Todos os 
historiadores do Direito concordam que a ideia moderna de Direito não existia durante este período, na medida 
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Segundo, a correlação entre uma nova corrente filosófica e a superação de um modelo 

como o do juiz autômato — supondo algum dia que esse julgador tenha existido — não é 

necessária. Há estudos de doutrinadores da primeira metade do Novecentos, como CARLOS 

MAXIMILIANO, que já assinalavam a insuficiência da interpretação mecânica das leis96.  

Por fim, conforme já ressalvamos, nem a subsunção, nem a a tipologia, são suficientes 

para a solução de todos os casos. Devem ser utilizadas em conjunto. Quando os tipos 

contratuais forem fechados ou constituídos de casos paradigmáticos bem sedimentados e 

resultado de londo desenvolvimento dogmático, como é o caso da compra e venda, o 

emprego da subsunção, com a verificação da existência dos chamados essentialia negotii, 

não parece ser um problema. Os casos fronteiriços, no entanto, exigem uma análise 

tipológica, com recurso à analogia. Isso não significa que as exceções refutem a regra, ou 

vice-versa. 

§ 3. Inexistência de contratos atípicos 

Os que se opõem ao pensamento tipológico não são, contudo, necessariamente 

contrários à autonomia privada de criação de novas figuras contratuais. Na verdade, a maior 

parte desses doutrinadores crê que a solução se dê mediante a recondução dessas figuras aos 

tipos contratuais já conhecidos. É representante dessa visão RODOLFO SACCO, para quem 

não há nenhum caso jurisprudencial que tenha se valido apenas das regras contratuais gerais 

para um contrato atípico97. 

Mas, conquanto essa afirmação seja válida no que diz respeito à insuficiência da 

disciplina da teoria geral dos contratos, não necessariamente comprova a inutilidade do 

reconhecimento de figuras atípicas autônomas em relação aos tipos contratuais reconhecidos 

e regulados pelo Direito. Com efeito, as regras gerais dos contratos tratam, sobretudo, da 

                                                
em que o Direito moderno foi um produto do movimento constitucional do século XIX. O Direito moderno 
pode ser visto como um produto de um parlamentarismo em evolução, e sua distinção entre o poder executivo 
(que só pode promulgar decretos) e o legislativo, que pode promulgar o Direito. Em 1748, na época de 
Montesquieu, as ideias jurídicas modernas ainda não tinham se desenvolvido na França ou na Alemanha (que 
se manteve relativamente subdesenvolvida e politicamente desigual)”, cf. STOLLEIS, Michael; MACHADO, 
Gustavo Castagna (trad.). Interpretação judicial na transição do Antigo Regime ao constitucionalismo. 
Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito, UFRGS, Porto Alegre, v. 9, n. 2, 2014, p. 20. 
96 Cf., nesse sentido, o estudo comparativo realizado por CARLOS BASTILDE HORBACH e seu alerta: “ 
Não sendo a 'nova hermenêutica constitucional' uma teoria com traços próprios, caracteriza-se como uma 
formulação retórica que busca justificar uma realidade, qual seja, a extrapolação indevida das funções jurídico-
políticas, em especial pelos responsáveis pela interpretação das leis e da Constituição, num claro movimento 
ideológico”, cf. HORBACH, Carlos Bastilde. A nova roupa do direito constitucional: neo-constitucionalismo, 
pós-positivismo e outros modismos. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 859, p. 81-91, mai. 2007.  
97 SACCO, Rodolfo. Autonomia contrattuale e tipi. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, Milano, 
n. 3, jul./set. 1966, p. 790. 
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estrutural contratual, mas muito pouco de seus efeitos, os quais geralmente são regulados 

pelos tipos em espécie98. 

RODOLFO SACCO sustenta ainda que o grupo de contratos atípicos reduz-se mais 

mediante a tipificação dos contratos mistos e sua recondução a um regime típico99. No 

entanto, o autor parte da premissa de que todos os contratos mistos têm seu regime obtido 

mediante o método da absorção. Como veremos adiante, contudo, o método da absorção é 

insuficiente para reger toda a realidade dos contratos mistos. 

§ 4. Reformulação da tipificação contratual sob a perspectiva da “Análise 

Econômica do Direito” (Law and Economics) 

Uma outra crítica ao processo de tipificação parte de uma análise econômica do 

fenômeno contratual, fundando-se na comparação entre os sistemas contratuais de Common 

Law e Civil Law. A tese sustentada é a de que ocorre atualmente um processo de 

“americanização” ou “anglicização” do direito contratual continental, que seria evidenciado 

pela crescente importância de certos escritórios de advocacia estadunidenses e ingleses em 

países da Europa continental, com a consequente alteração do modelo de redação dos 

contratos100. O modelo continental de redação contratual, tradicionalmente mais enxuto e 

fiado na regulação típica, estaria cedendo lugar à redação contratual “prolixa” característica 

do sistema de Common law101. 

As razões seriam, em parte, atribuídas às desvantagens de um modelo de regulação 

contratual fundado na tipificação. Os tipos contratuais, de acordo com essa crítica, embora 

reduzissem os custos de transação no momento da negociação e da execução contratuais, por 

permitirem contratos mais enxutos, reduziriam a inovação contratual102. 

                                                
98 DUARTE, Rui Pinto. Tipicidade e atipicidade dos contratos. Coimbra: Almedina, 2000, p. 19-20. No 
mesmo sentido, cf. NOVA, Giorgio de. Il tipo contrattuale. Padova: CEDAMn, 1974, p. 53. 
99 SACCO, Rodolfo. Autonomia contrattuale e tipi. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, Milano, 
n. 3, jul./set. 1966, p. 794. 
100 PARGENDLER, Mariana. Desenho contratual em perspectiva comparada: reflexões sobre a relação entre 
tipificação legal e inovação contratual. Revista da Faculdade de Direito – UFPR, Curitiba, v. 61, n. 1, jan./abr. 
2016, p. 238.  
101 PARGENDLER, Mariana. Desenho contratual em perspectiva comparada: reflexões sobre a relação entre 
tipificação legal e inovação contratual. Revista da Faculdade de Direito – UFPR, Curitiba, v. 61, n. 1, jan./abr. 
2016, p. 239.   
102 PARGENDLER, Mariana. Desenho contratual em perspectiva comparada: reflexões sobre a relação entre 
tipificação legal e inovação contratual. Revista da Faculdade de Direito – UFPR, Curitiba, v. 61, n. 1, jan./abr. 
2016, p. 233-234. No mesmo sentido: AUDIT, Bernard. L’américanisation du droit: introduction. Archives de 
Philosophie du Droit, Paris, v. 45, p. 9. 
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A crescente incorporação de novas figuras contratuais oriundas da tradição anglo-saxã, 

como os contratos “-ing” (shopping, leasing, factoring, franchising, merchandising), 

indicaria que a inovação contratual garantida pela ausência de forte regulação típica nos 

países de Common Law, não encontra paralelo nos países de Civil Law103. 

MARIANA PARGENDLER sugere que a alternativa para o modelo de tipificação 

atual não seja, necessariamente, uma troca em favor do sistema anglo-saxão, mas de uma 

nova postura da doutrina e do legislador no sistema romano-germânico que deve, ao invés 

de consolidar práticas sociais, inovar, propondo novos arranjos jurídicos para as 

necessidades econômicas104. 

Ao que parece, contudo, a análise econômica do fenômeno de tipificação confunde 

fatores de natureza distinta ao identificar os tipos legais como causa do processo de 

influência crescente do modelo de Common Law. A influência e o interesse pelo sistema 

jurídico de Common Law, sobretudo o estadunidense, se deve à sua posição econômica no 

mercado internacional como um dos maiores mercados de consumo, bem como um dos 

países com maior investimento em tecnologia. É natural, portanto, que nos contratos 

internacionais, cada vez mais frequentes entre grandes conglomerados de empresas 

multinacionais, haja a tendência de conformar o conteúdo jurídico ao sistema 

estadunidense105. 

No mesmo sentido, pode-se atribuir o surgimento dos chamados contratos “-ing” nos 

Estados Unidos ao seu protagonismo econômico desde o século passado e ao crescente 

mercado de consumo. As novas estruturais contratuais só viriam para representar aquilo que 

se tornou prática social em decorrência da evolução do mercado e de suas necessidades. 

É equivocada a identificação do modelo de tipificação contratual como causa de uma 

suposta ausência de inovação contratual. Antes de tudo, a inovação contratual advém da 

criatividade do mercado econômico. As novas figuras contratuais são apenas tentativas de 

traduzir as novas operações econômicas em termos jurídicos. A confusão entre os planos 

                                                
103 PARGENDLER, Mariana. Desenho contratual em perspectiva comparada: reflexões sobre a relação entre 
tipificação legal e inovação contratual. Revista da Faculdade de Direito – UFPR, Curitiba, v. 61, n. 1, jan./abr. 
2016, p. 232. 
104 PARGENDLER, Mariana. Desenho contratual em perspectiva comparada: reflexões sobre a relação entre 
tipificação legal e inovação contratual. Revista da Faculdade de Direito – UFPR, Curitiba, v. 61, n. 1, jan./abr. 
2016, p. 237.  
105 FARNSWORTH, Edward Allan. L’américanisation du droit: mythes ou réalités. Archives de Philosophie 
du Droit, Paris, v. 45, 2001, p. 24. 
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econômico e jurídico, promovida pela análise econômica do direito, faz com que se acredite 

na possibilidade de modificação da estrutura econômica mediante novos arranjos jurídicos, 

quando, na verdade, o caminho parece ser inverso106. O processo legislativo, composto por 

legisladores em geral leigos acerca de diversos assuntos, sujeito a diversos fatores políticos, 

não permite nem mesmo o acompanhamento dos avanços tecnológicos 107 , quem dirá 

antecipá-los, prevendo novas construções contratuais que lhes forneçam o suporte jurídico 

necessário. A vanguarda e o protagonismo dos atores econômicos fazem com que as práticas 

econômicas sejam a fonte principal do novo direito contratual, mediante a progressiva 

formação de tipos sociais que só posteriormente serão incorporados à legislação108. 

Em segundo lugar, a afirmação de que a tipificação impede a inovação contratual não 

se confirma na realidade. Inicialmente, é preciso ressaltar que, mesmo entre os países de 

Civil Law, a tipificação atinge variados graus com relação à atualização e ao número de 

contratos tipificados. Mesmo em França, onde os contratos tipificados pelo Código Civil de 

1804 representavam uma sistematização ainda muito próxima do Direito Romano, houve 

uma grande evolução, a despeito da ausência de reforma legislativa. Os tradicionalmente 

denominados “pequenos contratos”, como eram os de transporte e os de prestação de 

serviços, devido à diminuta quantidade de artigos regrando-os, conheceram uma 

significativa evolução, sobretudo mediante o desenvolvimento da distinção entre obrigações 

de meios e de resultado, com o surgimento de novos deveres de segurança e de 

informação109. No que diz respeito especialmente aos contratos de prestação de serviços, até 

mesmo a classificação e denominação foram evoluindo através do esforço doutrinário. Na 

Alemanha, se o regramento contratual em algumas áreas possa parecer insuficiente, não se 

pode desprezar o papel das cláusulas gerais, em especial a boa-fé objetiva, na construção dos 

regimes contratuais típicos110. Ademais, a atipicidade foi regulada mediante a crescente 

importância da categoria dos contratos mistos111. 

A identificação de um processo de “cristalização” da prática contratual mediante a 

tipificação ainda desconhece a diferença entre os métodos tipológico e conceitual. Isto 

                                                
106 SAVATIER, René. Observations sur les modes contemporains de formation du droit positif. In: Melanges 
en l’honneur de Jean Dabin. v. 1. Paris: Sirey, 1963, p. 293. 
107 SAVATIER, René. Observations sur les modes contemporains de formation du droit positif. In: Melanges 
en l’honneur de Jean Dabin. v. 1. Paris: Sirey, 1963, p. 295. 
108 SAVATIER, René. Observations sur les modes contemporains de formation du droit positif. In: Melanges 
en l’honneur de Jean Dabin. v. 1. Paris: Sirey, 1963, p. 314-315. 
109 NOVA, Giorgio de. Il tipo contrattuale. Padova: CEDAM, 1974, p. 43. 
110 NOVA, Giorgio de. Il tipo contrattuale. Padova: CEDAM, 1974, p. 45. 
111 NOVA, Giorgio de. Il tipo contrattuale. Padova: CEDAM, 1974, p. 45. 
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porque os tipos não são imutáveis, mas flexíveis, e permitem constante rearranjo e 

reinterpretação da realidade112. 

Em terceiro lugar, reconhece-se, mais propriamente, uma “mundialização” 113  do 

comércio e, por conseguinte, do direito contratual. Isso, no entanto, não indica a prevalência 

de um modelo sobre outro. Uma análise dos projetos doutrinários de unificação do direito 

contratual europeu, especialmente dos “Princípios de direito europeu dos contratos” (PDEC) 

e dos “Princípios Unidroit”, evidencia que, embora tenha havido alguma influência do 

direito de Common Law, sobretudo do Uniform Commercial Code, a matriz utilizada foi, em 

grande parte, a europeia, com noções desconhecidas do direito estadunidense (e.g. 

responsabilidade précontratual e cláusula de hardship)114 . A influência desses projetos 

doutrinários europeus foi grande, por exemplo, na reforma do direito contratual francês em 

2016. 

Mesmo dentre os autores que seguem o recorte epistemológico da análise econômica 

do direito não há uma unanimidade quanto à maior eficiência da matriz de Common Law em 

face da de Civil Law. Comumente propagada, essa alegada eficiência transformou-se em um 

“folclore” da Law and Economics 115 , tendo RICHARD POSNER sido seu grande 

defensor116. Na verdade, diversos modelos econômicos tentam fundamentar a hipótese de 

eficiência maior da matriz consuetudinária, encontrando outros tantos que parecem refutar 

as hipóteses testadas117. Até mesmo a clivagem entre Common Law e Civil Law vem sendo 

rediscutida. ROBERT COOTER e THOMAS ULEN ressaltam que, ao menos nos EUA, a 

                                                
112 NOVA, Giorgio de. Il tipo contrattuale. Padova: CEDAM, 1974, p. 168-169. 
113 FARNSWORTH, Edward Allan. L’américanisation du droit: mythes ou réalités. Archives de Philosophie 
du Droit, Paris, v. 45, 2001, p. 23. 
114 FARNSWORTH, Edward Allan. L’américanisation du droit: mythes ou réalités. Archives de Philosophie 
du Droit, Paris, v. 45, 2001, p. 23. 
115 SZTAJN, Rachel; GORGA, Érica. Tradições do Direito. In: ZYLBERSZTAJN, Decio; SZTAJN, Rachel 
(Org.). Direito e economia: análise econômica do direito e das organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 
148. 
116 Para RICHARD POSNER, os ordenamentos jurídicos de matriz Common Law seriam mais eficientes por 
confiarem grande parte da produção normativa aos juízes, tendentes a regras mais eficientes: “Although the 
analysis does not show why judges vote as they do, it does not, as it might appear to do, undermine the thesis 
that the common law and other areas of judge-made law are on the whole efficiency-enhancing. On the 
contrary, by showing that the conditions of judicial employment enable and induce judges to vote their values 
and preferences, the analysis supports or at least does not refute the proposition that judge-made law is 
efficiency-enhancing because efficiency is an important social value and hence internalized in most judges and 
is, moreover, the only social value that judges, given their limited remedial powers, can promote in an effective 
and hassle-free fashion”, cf. POSNER, Richard. What do judges and justices maximize? (the same things 
everyone else does). Chicago Working Paper in Law and Economics, n. 15, 1993, p. 25. 
117 Para um apanhado das principais correntes, cf. SZTAJN, Rachel; GORGA, Érica. Tradições do Direito. In: 
ZYLBERSZTAJN, Decio; SZTAJN, Rachel (Org.). Direito e economia: análise econômica do direito e das 
organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 152-173. 
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adoção pelo modelo codificador tem sido sentida, sobretudo através do Uniform Commercial 

Code e dos Restatements of Contracts and Torts118-119. Na verdade, o sentido parece ser 

muito mais de convergência entre os modelos do que preponderância de um sobre o outro, 

o que parece indicar que a suposta eficiência da matriz consuetudinária não se confirma na 

realidade120-121. 

Seção IV - Método conceitual-subsuntivo e método tipológico-analógico 

O tipo é o elemento principal de uma espécie de raciocínio que se opõe ao conceitual: 

o raciocínio tipológico. Este último não opera mediante um juízo de inclusão ou exclusão, 

operação que se costuma chamar de subsuntiva. O raciocínio tipológico opera mediante 

aproximações, realizadas por juízos de semelhança122-123 

O tipo distingue-se dos conceitos gerais abstratos. Tanto um quanto outro tentam 

apreender a realidade mediante representações que traduzam-na de maneira informativa124. 

Entretanto, o tipo difere do conceito geral abstrato pela maneira com que representa a 

realidade. 

O conceito geral abstrato é representativo mediante a abstração das características 

específicas de cada elemento que possam diferenciá-lo dos demais elementos da realidade 

representada, por unificação naquilo que há de comum entre os fenômenos por ele 

                                                
118 COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Law and economics. 6. ed. Boston: Addison-Wesley, 2012, p. 57. 
119 ARISTIDES N. HATZIS argumenta que esse empréstimo, sobretudo no direito contratual, evidenciaria a 
maior eficiência da matriz Civil Law: “We have elsewhere suggested (Hatzis, 2002) that an indication of the 
superiority of Civil law, especially in the field of contracts, is that over the last two centuries, Common law has 
incessantly copied the institutions of Civil law. It is characteristic that all the major theoretical debates in 
Common contract law ended with the adoption of institutions that were similar to, or even identical with those 
of Civil law”, cf. HATZIS, Aristides N. Having the cake and eating it too: efficient penalty clauses in Common 
and Civil contract law. International Review of Law and Economics, v. 22, 2003, p. 382. 
120 SZTAJN, Rachel; GORGA, Érica. Tradições do Direito. In: ZYLBERSZTAJN, Decio; SZTAJN, Rachel 
(Org.). Direito e economia: análise econômica do direito e das organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, 
p. 185 
121 Não se pode ignorar, contudo, a dificuldade de se encontrar um ponto de equilíbrio entre os dois sistemas, 
conforme é observado em: RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Direito civil contemporâneo: estatuto 
epistemológico, Constituição e direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2018, p. 15, nota 
75. Esse seria outro argumento contrário ao abandono da tipologia contratual em favor de uma 
“americanização”. 
122 PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2012, 
p. 100 
123 Segundo LUCIANO DE CAMARGO PENTEADO: “Conceituar significa descrever notas sem as quais 
determinada realidade não se adequa ao descrito no conceito. Já estabelecer tipos, permite um juízo de mais ou 
de menos, isto é, de perceber que a realidade sob análise pode se aproximar mais ou menos do modelo 
tipológico, sem com isto estar descartada a sua qualificação como daquele tipo”, cf. PENTEADO, Luciano de 
Camargo. Direito das coisas. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2012, p. 100. 
124 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009, p. 24-25. 
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abrangidos125. A capacidade informativa do conceito é alta com relação à sua extensão, isto 

é, à possibilidade de representar um grande número de elementos distintos126. Por outro lado, 

ela é baixa no que diz respeito à profundidade, por abstrair diversas características para a 

composição do conceito. Quanto mais extenso o conceito, ou seja, quanto maior a realidade 

que ele pretende abarcar, menor será a compreensão. De acordo com PEDRO PAIS DE 

VASCONCELOS, o conceito é “muito designativo, mas pouco informativo”127. 

O tipo, por sua vez, não é construído mediante um processo de abstração das 

características distintivas de cada elemento da realidade representativa128. Ao contrário, 

forma-se pela aglomeração de todos os elementos distintos129. 

Por isso, o tipo é capaz de apresentar uma profundidade informativa muito maior do 

que a que o conceito possui. Por outro lado, ao contrário do conceito, não tem capacidade de 

representar um grande número de elementos distintos, perdendo em extensão. 

A capacidade de representar uma realidade mais profunda, com uma quantidade de 

características muito maior do que o conceito, faz com que o raciocínio tipológico seja útil 

sempre que se esteja tentando apreender uma realidade muito complexa mas que, ainda 

assim, necessite de regulação jurídica130. 

A vantagem do conceito é o alto grau de segurança jurídica e uma aplicação simples, 

em termos lógicos, conferindo uma aparente “cientificidade” ao método131-132. Por outro 

lado, o conceito tem a desvantagem de impossibilitar juízos de valor, não permitindo 

                                                
125 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009, p. 25. 
126 “Il tipo è dunque vicino al reale, perché il processo di elaborazione che gli è proprio evita il progressivo 
impoverimento di connotati che è invece connaturale al concetto astratto, sì che il tipo, pur essendo dotato di 
generalità, è al tempo stesso qualcosa di specifico, di diverso dai suoi simili, nel confronto dei quali è stato 
evidenziato; ed è vicino al reale perché al tipo possono essere ricondotte figure che si trovano in un rapporto 
di similitudine, anche se non di identità”, cf. NOVA, Giorgio de. Il tipo contrattuale. Padova: CEDAM, 1974, 
p. 128. 
127 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: 2009, p. 26. No mesmo sentido, 
embora com premissas teóricas diversas: KONDER, Carlos Nelson. Causa e tipo: a qualificação dos contratos 
sob a perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: s. e. c., 2014, p. 179. 
128 NOVA, Giorgio de. Il tipo contrattuale. Padova: CEDAM, 1974, p. 126-127. 
129 Segundo PEDRO PAIS DE VASCONCELOS: “Os tipos juntam o comum e o incomum em torno de algo 
que constitui o critério de tipificação e que dá coerência ao conjunto. / Por isso, os tipos não se relacionam uns 
com os outros verticalmente, em pirâmide, como os conceitos gerais abstratos, mas sim horizontalmente, em 
séries e em planos”, cf. VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009, 
p. 38. 
130 PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2012, 
p. 100. 
131 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009, p. 26. 
132 GIORGIO DE NOVA relativiza a situação de insegurança causada pelos tipos contratuais ao ressaltar que 
ela existe apenas enquanto não haja uma construção firme do tipo, ou seja, até que se alcance um modelo 
regulatório completo, cf. NOVA, Giorgio de. Il tipo contrattuale. Padova: CEDAM, 1974, p. 168. 
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concretizar conceitos jurídicos indeterminados e cláusulas gerais, nem solucionar problemas 

relacionados à identificação de figuras de transição ou mistas133. 

Na unificação dos elementos em torno de um tipo, há o destaque para características 

típicas, que são graduáveis134. Mesmo a graduabilidade de cada característica não é fixa e 

pode ser variável, quando algumas tenham maior flexibilidade que outras. PEDRO PAIS DE 

VASCONCELOS afirma que é a maneira de organização interna dessas características 

típicas que produz a “ordem interna” do tipo, que, por sua vez, também se constitui em uma 

característica “típica”135. No mesmo sentido, GIORGIO DE NOVA ressalta que uma das 

características do tipo é a sua significância e sua organicidade, ao ultrapassar uma simples 

somatória de elementos atributivos e propor uma “estrutura unitária”136. 

A maior ou menor flexibilidade das características típicas pode variar, encontrando 

nos polos desse contínuo os tipos abertos, de um lado, e fechados, de outro. Os tipos abertos 

não possuem um rol fechado de características que devem estar presentes para a inclusão de 

um evento. Os tipos fechados, por outro lado, permitem a subsunção, já que exigem a 

presença de certas características137. 

De acordo com MENEZES CORDEIRO, os tipos fechados apresentam “descrições 

cerradas da matéria juridicamente relevante: assim sucederá com os tipos legais de crimes 

ou com os tipos legais de impostos”. Por outro lado, os “tipos abertos procedem a descrições 

mais lassas, as quais, embora impondo alguns elementos, deixam os demais ao sabor das 

partes: tal ocorre com os tipos de sociedades comerciais”138. 

Os tipos se diferenciam dos conceitos por cinco critérios: (i) abertura; 

(ii) graduabilidade; (iii) plasticidade ou elasticidade; (iv) totalidade; e (v) sentido139-140. 

§ 1. Abertura 

                                                
133 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009, p. 27. 
134 NOVA, Giorgio de. Il tipo contrattuale. Padova: CEDAM, 1974, p. 128. 
135 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009, p. 40. 
136 NOVA, Giorgio de. Il tipo contrattuale. Padova: CEDAM, 1974, p. 128. 
137 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009, p. 41. 
138 MENEZES CORDEIRO, António. Tratado de direito civil. Coimbra: Almedina, 2012, v. 6, p. 435. 
139 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009, p. 42-43. 
140  GIORGIO DE NOVA aponta, como características do tipo: (i) abertura; (ii) graduabilidade; 
(iii) significância; (iv) organicidade; e (v) completude. A distinção é meramente terminológica. Cf. NOVA, 
Giorgio de. Il tipo contrattuale. Padova: CEDAM, 1974, p. 128-129. 
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A abertura refere-se à inexistência de um certo conjunto fixo de características, 

necessário e suficiente para um juízo de inclusão/exclusão141. Os tipos são abertos, ao passo 

que os conceitos são fechados. Mesmo que, num determinado tipo, algumas características 

possam ser mais relevantes, sua ausência, ou sua menor intensidade, pode ser compensada 

pela maior intensidade de outra característica menos relevante142.  

A inclusão em um tipo não dependerá da existência ou não de certas características, 

mas do relacionamento concreto entre elas e da intensidade que cada uma apresenta143. Em 

razão dessa fluidez quanto às características, um tipo não pode ser definido, apenas 

descrito144.  

A definição, mediante recurso ao gênero próximo e diferença específica, baseia-se no 

destaque de certos elementos comuns e de outros distintos145. Como o tipo não possui 

elementos necessários para o juízo de inclusão, não é possível fazer esse destaque e, portanto, 

defini-lo146. 

§ 2. Graduabilidade 

A graduabilidade diz respeito à maior ou menor intensidade com que cada 

característica de um evento pode se reportar ao tipo147. Desse modo, o tipo permite a inclusão 

não só de paradigmas, mas também de casos fronteiriços ou mistos148. A doação pura e 

simples, por exemplo, é o paradigma do regime típico da doação, mas comporta igualmente 

subtipos que apresentam alguns desvios em relação ao paradigma. A doação por subvenções 

periódicas permite que as atribuições patrimoniais gratuitas ultrapassem a vida do doador, 

com eficácia post mortem (art. 545, parte final, CCB). As doações com encargo cumprido, 

propter nuptias e as remuneratórias afastam a possibilidade de revogação por ingratidão (art. 

564, CCB). Esses desvios, no entanto, não foram reputados pelo legislador como 

                                                
141 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009, p. 43. 
142 NOVA, Giorgio de. Il tipo contrattuale. Padova: CEDAM, 1974, p. 127. 
143 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009, p. 43. 
144 “Mentre gli elementi costitutivi del concetto sono in numero determinato, e sono tutti necessari, I tratti 
caratterizzanti il tipo non costituiscono un numero chiuso, e possono anche in parte mancare, senza che per 
questo si esca necessariamente dal tipo. Di conseguenza, mentre il conceto può essere definito, il tipo può 
essere soltanto descritto”, cf. NOVA, Giorgio de. Il tipo contrattuale. Padova: CEDAM, 1974, p. 127. 
145 MENEZES CORDEIRO, António. Tratado de direito civil. Coimbra: Almedina, 2012, v. 6, p. 433. 
146 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009, p. 44. 
147 NOVA, Giorgio de. Il tipo contrattuale. Padova: CEDAM, 1974, p. 127. 
148 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009, p. 44-45. 
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suficientemente perturbadores da noção típica a ponto de serem excluídos do regime da 

doação. 

§ 3. Plasticidade ou elasticidade 

É por consequência da graduabilidade, portanto, que o tipo contratual é plástico, isto 

é, permite certos desvios em relação ao paradigma. PONTES DE MIRANDA fazia 

referência a essa característica do tipo, mencionando-a, como uma maior ou menor rigidez 

de tipos de negócios jurídicos149. Essas distorções podem, inclusive, configurar subtipos, que 

são regimes particulares e derrogatórios do regime aplicável ao tipo contratual de referência. 

A compra e venda, por exemplo, apresenta como subtipos a retrovenda, a venda a contento, 

a venda com reserva de domínio e a venda sobre documentos. Em cada um desses casos, um 

elemento do paradigma é alterado, permitindo a composição de um regime excepcional.  

Sobre esse aspecto vale a figura utilizada por GIOVANA COMIRAN, emprestada da 

teoria das molas da física mecânica. Segundo a Autora, os tipos teriam, cada um, um 

determinado coeficiente de elasticidade que permitiria a recondução de determinados 

contratos aos modelos reguladores150. 

Exemplificativo desse processo de elasticidade, que, no seu limiar, acaba fazendo com 

que novas figuras contratuais sejam atípicas, foi o que ocorreu com o contrato de locação e 

as operações de leasing, shopping center e built to suit. Todas essas três operações são 

reputadas atípicas pois a distorção em relação ao contrato típico de locação é muito grande 

para permitir a inclusão dessas figuras no molde legal151. 

§ 4. Totalidade 

A totalidade presente no tipo não é a mesma no conceito. Enquanto o conceito 

expressa a totalidade de maneira autossuficiente, o tipo é designativo de toda a totalidade, 

mas cada elemento que a compõe também designa o tipo. Isso quer dizer que há um processo 

                                                
149  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 3. Atual. por Marcos 
Bernardes de Mello e Marcos Ehrhardt Jr. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 120. 
150 COMIRAN, Giovana Cunha. A exegese do art. 425 do Código Civil e o método tipológico: notas sobre 
critérios hermenêutico-integrativos dos contratos atípicos. In: MOTA, Mauricio; KLOH, Gustavo (Org.). 
Transformações contemporâneas do direito das obrigações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, p. 602. 
151 LEONARDO, Rodrigo Xavier. O contrato built to suit. In: CARVALHOSA, Modesto (Coord.). Tratado de 
direito empresarial: contratos mercantis. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, v. 4, p. 463. 
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de interferência mútua entre o tipo e os casos. Não há um processo de indução e dedução, 

mas de comparação entre um e outro que pode reformular a própria noção do tipo152.  

§ 5. Sentido ou unitariedade 

O sentido, por sua vez, tem a ver com a coerência interna do tipo. Não só cada uma 

das características típicas é importante para o sentido do tipo, mas também a relação 

existente entre elas. A dinâmica presente entre as características típicas é importante para 

estabelecer a própria noção do tipo. Uma vez mais, a “estrutura unitária” do tipo também é 

distintiva153. 

Uma doação com encargo, por exemplo, não se distingue de uma compra e venda por 

preço baixo simplesmente por ser mais onerosa; mas, principalmente, devido ao fato de o 

encargo não representar, estruturalmente, uma contrapartida da atribuição patrimonial 

gratuita. Por outro lado, o preço, ainda que tenha um valor suspeito quando comparado com 

o valor de mercado da coisa, é interpretado como uma contraprestação154. 

Vale ressaltar que a relação entre as características do tipo não precisa ser homogênea. 

Pode haver tipos cujas características sejam, todas, igualmente importantes para o modelo 

regulatório. Do mesmo modo, nada impede que haja um tipo que possua características com 

maior capacidade designativa do que outras. Essa relação também será importante para 

determinar a relevância de uma característica na designação do tipo.  

Isso também permite perceber que a diferença entre o tipo e o conceito não é sempre 

clara. Na verdade, o conceito geral abstrato e o tipo aberto são apenas dois polos de um 

contínuo. À medida que certas características se tornam mais importantes para a designação 

de uma realidade, o “tipo” se aproxima mais de um conceito155. 

Por outro lado, reconhecida a utilidade do método tipológico, não é forçoso o 

abandono do método conceitual-subsuntivo. Ao contrário, os dois métodos podem ser 

utilizados em conjunto156. Na verdade, a própria formação de conceitos gerais abstratos 

depende de um pré-juízo da realidade a ser representada que só pode decorrer de uma 

                                                
152 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009, p. 44-45. 
153 NOVA, Giorgio de. Il tipo contrattuale. Padova: CEDAM, 1974, p. 128. 
154 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009, p. 45. 
155 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009, p. 50. 
156 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009, p. 6. 
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primeira apreensão das características mais ou menos importantes. Esse primeiro recorte 

advém do método tipológico157. 

  

                                                
157 “[A] tipicidade opera, por conseguinte, como elemento de mediação entre o nexo fato-valor e a solução 
representada pela norma de direito”, cf. REALE, Miguel. O direito como experiência. 2. ed. fac.-sim. São 
Paulo: Saraiva, 1992, p. 206. 
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CAPÍTULO 2 - VARIANTES DE TIPICIDADE E ATIPICIDADE 

Seção I – Tipicidade 

§ 1. Tipicidade legal 

O tipo legal é a expressão mais clara da intenção do legislador de regular um certo 

conjunto de contratos habitualmente celebrados e encontrados na sociedade. Com efeito, 

muito raramente um tipo contratual expressamente reconhecido pelo Direito Positivo terá 

sido criado pelo legislador sem qualquer subsídio na prática contratual. Isso iria contra a 

própria ideia de autonomia privada, alçada a princípio do Direito Contratual. O próprio papel 

da tipificação legal é o de regular certas relações entre particulares. Se não há qualquer 

relação para ser regulada, o interesse em tipificar um contrato é praticamente nulo. 

A maior parte dos contratos típicos é atualmente tipificada por lei. É o caso de 

contratos mais tradicionais, como a compra e venda, a doação, o empréstimo e o mandato. 

Mas também da agência, corretagem e comissão. Esses últimos foram tipificados pelo 

Código Civil de 2002158.  

Com o desenvolvimento do comércio e de novas operações econômicas, novas figuras 

contratuais foram sendo criadas e desenvolvidas até apresentarem um nível suficiente de 

usos e costumes que demonstrassem a sua importância para o tráfico negocial e motivassem 

o legislador a prever um regime legal. Assim, a tipificação legal atua de maneira declarativa 

ao reconhecer o tipo social, a conduta costumeira e, simultaneamente, interpretativa, 

estabelecendo o recorte acerca do que considera desejável que seja explicitamente regulado 

pela lei159. O mais comum é que a tipificação legal tenha sido precedida por uma intensa 

prática contratual que motive o legislador a oferecer um “enquadramento jurídico”, cujo 

duplo efeito seria o de “oficializar” o contrato e, ao mesmo tempo, regulá-lo160. 

A tipificação legal tem, ainda, um papel normativo, além do descritivo, de uma certa 

prática social. Esse papel seria marcado pela viabilização de uma intervenção estatal, ao 

                                                
158 TEPEDINO, Gustavo. Os novos contratos no novo Código Civil. Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, Edição 
especial, Parte I, fev./jun. 2002, p. 179. 
159 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: 2009, p. 22. 
160 BÉNABENT, Alain. Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux. Issy-les-Moulineaux: LGDJ, 2017, 
p. 20. No mesmo sentido, cf. ROPPO, Vincenzo. Il contrato. 2. ed. Milano: Giuffrè, 2011, p. 423. 
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disciplinar os efeitos jurídicos obrigatórios, permitidos ou proibidos161. As finalidades do 

legislador ao tipificar um contrato podem ser várias, inclusive para fins de tributação162. A 

tipificação consagraria, ainda, o princípio de igualdade de tratamento, uma vez que contratos 

de mesmo tipo possuiriam a mesma regulação163. 

§ 2. Tipicidade social 

A tipicidade pode ser social, isto é, não encontrar base na lei, mas nos usos e 

costumes164. Do mesmo modo que os contratos legalmente típicos, os socialmente “são 

típicos na medida em que correspondem a um tipo, também como um nomen iuris e um 

regramento próprio, vicenciados na prática social e reconhecidos pela jurisprudência”165. 

Os tipos sociais surgem antes mesmo da construção dos tipos legais, que naqueles se 

baseiam. E, uma vez reconhecido o tipo legal, o seu correspondente tipo social não terá 

desaparecido. Ambos se relacionam e se influenciam reciprocamente166. Por isso, o tipo legal 

não é meramente declaratório, possuindo um aspecto normativo167. A própria escolha de 

tornar direito positivo o tipo social é uma política legislativa que não deixa de ter carga 

valorativa. A maior ou menor liberdade contratual depende da tipificação ou não de uma 

certa figura contratual. A tipificação evidencia a importância, para o ordenamento jurídico, 

da figura contratual168. 

                                                
161 KONDER, Carlos Nelson. Causa e tipo: a qualificação dos contratos sob a perspectiva civil-constitucional. 
Rio de Janeiro: s. e. c., 2014, p. 183. 
162 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: 2009, p. 23. 
163 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: 2009, p. 22-23. 
164 “Mais la loi n'est pas la seule source possible, notamment en raison de sa lenteur d'élaboration. La pratique 
ne l'attend pas, qui peut progressivement s'ériger en coutume: il y a des contrats fort anciens qui n'ont jamais 
fait l'objet d'aucun texte (bail à nourriture...) ou seulement de textes récents (emphytéose...). (...) 
“Avant ou sans intervention légale, ces contrats n'en méritent pas moins d'être considérés comme des contrats 
<<nommés>> dès lors que leur existence déclenche l'application d'un corps de règles, même s'il reste plus ou 
moins embryonnaire” Cf. BÉNABENT, Alain. Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux. Issy-les-
Moulineaux : LGDJ, 2017, p. 20. Em sentido contrário : MALAURIE, Philippe ; AYNÈS, Laurent ; 
STOFFEL-MUNCK, Philippe. Droit des obligations. 8. ed. Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2016, p. 206. 
165 MIRANDA, Custódio da Piedade Ubaldino. Comentários ao Código Civil. V. 5. São Paulo : Saraiva, 2013, 
p. 113. Contra, na doutrina brasileira : PEREIRA, Caio Mário da Silva. Obrigações e contratos : pareceres de 
acordo com o Código Civil de 2002. Seleção, atualização e ementas por Leonardo de Campos Melo, Ricardo 
Loretti Henrici e Cristiane da Silva Pereira Motta. Rio de Janeiro : Forense, 2011, p. 181 ; BUENO, Francisco 
de Godoy. Regime jurídico dos contratos atípicos no direito brasileiro. Revista de Direito Civil 
Contemporâneo, São Paulo, v. 6, jan./mar. 2016, p. 55-73. 
166 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra : 2009, p. 62. 
167 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 9-10. 
168 A esse respeito, relacionando a tipificação da corretagem, agência e comissão no Código Civil de 2002 e o 
aumento da importância dessas figuras, cf. TEPEDINO, Gustavo. Os novos contratos no novo Código Civil. 
Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, Edição especial, Parte I, fev./jun. 2002, p. 187. 
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O reconhecimento de tipos sociais exige a existência de uma certa pluralidade de casos, 

aliada a uma prática socialmente reconhecível e na qual se enxergue um certo caráter 

vinculante169. Ressalta-se, portanto, o caráter consuetudinário da tipicidade social, já que os 

critérios de habitualidade e reconhecimento social são igualmente os requisitos para o direito 

costumeiro170-171. 

O tipo social tem importante papel na interpretação e na integração do contrato. 

Sempre que interpretado, o conteúdo contratual deve ser tomado em sua acepção típica, isto 

é, “o que é usual, o que é esperável, o que é costume”172. Ele será, em certa medida, direito 

dispositivo com relação ao contrato173. Mesmo quando incorporado na lei, transformado, 

portanto, em tipo legal, o tipo social não perde importância, passando a ser um “referente 

hermenêutico”, isto é, um mecanismo de interpretação das disposições legais174, podendo 

inclusive complementá-las caso haja lacuna legal. 

No ordenamento brasileiro, o leasing, ou arrendamento mercantil, pode ser 

considerado um contrato socialmente típico, tendo em vista que sua prática já se encontra 

sedimentada no país, remontando a meados do século passado, e que a figura se desdobrou, 

inclusive, em subtipos (leasing financeiro, operacional, lease-back e self-lease) 175 . 

Legalmente, o leasing, ou arrendamento mercantil, continua sendo atípico176, vez que a Lei 

n. 6.099/74 apenas regulou os aspectos tributários, excluindo ainda de seu âmbito de 

incidência o leasing operacional e o self-lease (Lei n. 6.099/74, art. 2°). Não só isso, mas a 

legislação tributária não proibiu contratos de leasing por pessoas que não se encaixem no 

art. 1° da Resolução do CMN 2.309/96, afastando apenas o benefício tributário previsto pela 

                                                
169 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009, p. 62. 
170 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009, p. 63. 
171 “A primeira divisão a fazer é entre contratos atípicos que têm um tipo socialmente caracterizado e contratos 
totalmente atípicos, eis que, quanto aos primeiros, há usos sociais, que devem ser respeitados”, cf. AZEVEDO, 
Antonio Junqueira de. A liberdade de contrato: contratos típicos e atípicos, Revista do Advogado, São Paulo, 
ano 2, n. 8, jan./mar. 1982, p. 16. 
172 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009, p. 64. 
173 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009, p. 64 
174 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009, p. 66. 
175  ANTONIO JUNQUEIRA DE AZEVEDO reconhecia a tipicidade social do arrendamento mercantil, 
embora apontasse para a tipicidade legal com o advento da Lei n. 6.099/74, cf. AZEVEDO, Antonio Junqueira 
de. Natureza jurídica do leasing financeiro. In: _______. Estudos e pareceres de direito privado. São Paulo : 
Saraiva, 2004, p. 264. 
176 VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Direito comercial : os contratos comerciais em espécie. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, v. 5, p. 101. 
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Lei n. 6.099/74. De modo que os demais contratos de leasing permanecem sem qualquer 

legislação específica a tratar do tema177. 

Outro contrato que hoje pode ser reconhecido como socialmente típico é o de 

distribuição ou concessão mercantil178. Inicialmente incorporado sob influência de práticas 

comerciais de países pertencentes à matriz de Common Law, o contrato de distribuição, 

equivocadamente conceituado como atípico misto, não apresenta prestação característica 

semelhante à da compra e venda, mas sim a de colaboração, sendo um contrato-quadro179. 

Apenas os contratos de aplicação podem ser reconduzidos a modelos típicos como o da 

compra e venda. Nesse sentido, ANA CAROLINA DEVITO DEARO ZANETTI reconhece 

como socialmente típico o contrato de distribuição pois sua incorporação no ordenamento 

brasileiro ocorreu há décadas, havendo atualmente diversos subtipos de distribuição.   A 

Autora ressalta que essa conclusão importa duas consequências importantes para o regime 

desse contrato. Primeiro, o afastamento dos regimes típicos supostamente próximos. 

Segundo, a aplicação preponderante dos usos e costumes comerciais em detrimento da 

aplicação analógica180. 

§ 3. Tipicidade jurisprudencial 

Na Itália, a doutrina percebeu a capacidade das cortes de uniformizar o regime de 

certos contratos comuns que possuem o traço da repetição, denominando esse fenômeno de 

tipicidade jurisprudencial181. Num primeiro momento, esse fenômeno se deu através da 

tipificação de cláusulas. Outro recurso utilizado pelas cortes foi a prevalência dos tipos legais 

em detrimento de cláusulas que lhes são estranhas. Nesse sentido, há a ideia de “prevalência” 

de uma prestação em detrimento de outras partes do contrato. O alargamento do tipo 

contratual também foi feito através da analogia. 

A expansão prosseguiu mediante a teoria dos contratos mistos e complexos. 

Utilizando-se da teoria da combinação mediante separação das prestações, as cortes 

                                                
177 WAISBERG, Ivo. Arrendamento mercantil. In: CARVALHOSA, Modesto (Coord.). Tratado de direito 
empresarial : contratos mercantis. V. 4. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2018, p. 203. 
178 Nesse sentido, cf. CAMILO JUNIOR, Ruy Pereira. Contrato de distribuição ou concessão mercantil. In: 
PEREIRA JUNIOR, Antonio Jorge; JABUR, Gilberto Haddad (coord.). Direito dos contratos. São Paulo: 
Quartier Latin, 2006, p. 456. 
179 Para maiores desenvolvimentos, conferir a seção acerca dos contratos atípicos puros (Tít. I, Cap. 2, Seção 
II, § 1). 
180 ZANETTI, Ana Carolina Devito Dearo. Contrato de distribuição : o inadimplemento recíproco. São Paulo : 
Atlas, 2015, p. 52-53. 
181 GABRIELLI, Enrico. Tipo contrattuale. In: PARADISI, Bruno (dir.). Enciclopedia giuridica. V. 35. Roma: 
Istituto della Enciclopedia Italiana, 2007, p. 4. 
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aplicaram a cada segmento do contrato o tipo respectivo. Ainda assim, o juiz deveria sempre 

encontrar um tipo prevalente, de sorte que seria inclusive inadequado considerar um contrato 

como sendo “misto”. Tudo com a finalidade de controlar a operação econômica perseguida 

pelas partes. 

No Brasil, LUCIANO DE CAMARGO PENTEADO distingue, dentre as espécies de 

tipicidade, as legais, jurisprudenciais e sociais, definindo, por fim, que “típico é o contrato 

que possui o regime jurídico uniforme atribuído por lei, por jurisprudência ou por 

comportamentos sociais reiterados (...). A tipicidade relacionar-se-ia a uma modelização 

contratual dotada de certa padronização”182. 

Não nos parece, contudo que a tipicidade jurisprudencial seja uma noção adequada. 

Com efeito, não expressa uma outra espécie de tipicidade, ao lado da legal e da social. A 

expressão apenas traduz o mecanismo judicial de qualificação dos contratos. Em certa 

medida, ainda que se pudesse reconhecer um papel criativo das cortes na qualificação, 

quando revelassem um novo tipo, esse tipo teria de ter apoio, ao menos, nas práticas 

costumeiras, sob pena de esvaziar a categoria dos contratos atípicos de qualquer utilidade e, 

ainda, abrir espaço para o arbítrio judicial. A confusão parece ter sido evidenciada por 

VINCENZO ROPPO que, ao se referir aos tipos sociais, denomina-os “tipos social-

jurisprudenciais”183-184. 

 

Seção II - Atipicidade 

A possibilidade de se criar contratos atípicos é corolário do princípio da autonomia 

privada 185 - 186 . Atipicidade é constatada pelo intérprete diante da impossibilidade de 

                                                
182 PENTEADO, Luciano de Camargo. Redes contratuais e contratos coligados. In: HIRONAKA, Giselda M. 
F. N.; TARTUCE, Flávio (coords.). Direito contratual: temas atuais. São Paulo: Método, 2007, p. 468. 
183 ROPPO, Vincenzo. Il contrato. 2. ed. Milano: Giuffrè, 2011, p. 423. 
184  No Brasil, também utilizando essa denominação, cf. MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. 
Classificação dos contratos. In: PEREIRA JUNIOR, Antonio Jorge; JABUR, Gilberto Haddad. Direitos dos 
contratos. São Paulo : Quartier Latin, 2006, p. 24. 
185 TERRÉ, François. Le rôle de la volonté individuelle sur les qualifications. Paris: LGDJ, 1957, p. 452. No 
mesmo sentido: ANDRADE, Fabio Siebeneichler de; BARTH, Guilherme Bertotto. Notas sobre a atualidade 
dos contratos atípicos e sobre a sua relação com os (novos) princípios contratuais nos dez anos de vigência do 
Código Civil brasileiro. In : CASTRO, Matheus de ; PEZZELLA, Maria Cristina Cereser ; RECKZIEGEL, 
Janaína (Org.). A Ampliação dos direitos subjetivos no Brasil e na Alemanha. T. 2. Joaçaba : Unoesc, 2013, 
p.  250. 
186 RODRIGO XAVIER LEONARDO estabelece uma ligação entre a autonomia privada e o mercado através 
dos contratos atípicos : “Assim, a atipicidade dos contratos e o mercado são realidades correlacionáveis na 
exata medida em que as necessidades de troca não conseguem ser engendradas por modelos predeterminados 
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qualificação do contrato em referência a um tipo conhecido. Nesse sentido, a atipicidade se 

define, como o próprio termo sugere, pela negação da tipicidade, sendo subsidiária em 

relação a esta última187. 

Geralmente, a qualificação opera mediante uma pré-compreensão dos elementos 

contratuais, que permite identificar tipos próximos ao contrato em concreto. A operação de 

recondução ao tipo será feita, portanto, entre alguns candidatos e não com referência a todos 

os tipos conhecidos de um determinado ordenamento. Assim, em geral, quando se constata 

a característica atípica de um determinado contrato, faz-se mediante referência aos tipos 

próximos que, ainda assim, por algum motivo, tiveram de ser afastados. Por essa razão, a 

atipicidade também apresenta uma característica relativa, fazendo com que o contrato atípico 

seja estudado em comparação aos tipos próximos188. 

FRANÇOIS TERRÉ apresenta três maneiras pelas quais um contrato atípico pode ser 

criado. Primeiramente, o contrato pode ser atípico por decomposição (l’innomé-

décomposition), ou seja, toma-se um tipo como referência e incluem-se elementos de desvio 

em relação a este tipo. Em segundo lugar, o contrato pode ser atípico por combinação 

(l’innomé-alliage), quando a atipicidade surge a partir da composição de elementos típicos 

de tipos diversos. Por fim, o contrato pode ser atípico por criação (l’innomé-création), 

quando suas características são novas189.  

As duas primeiras maneiras podem originar subtipos ou contratos mistos. Em geral, 

os contratos mistos são obtidos a partir da combinação entre o recorte dos contratos típicos, 

mediante a seleção dos elementos e características desejadas pelos contratantes, e 

recomposição desses elementos selecionados em uma única operação que se forma em torno 

de uma finalidade contratual unitária. Os contratos mistos, embora partam de esquemas 

típicos, formam uma espécie de atipicidade, chamada mista.  

A criação de novos contratos ex nihilo tem por consequência o surgimento de 

contratos atípicos puros. Em geral, essa criação se dá mais por empréstimo de modelos 

                                                
de regramento distantes das especificidades do negócio proposto pelas partes. Dessa forma, os contratos 
atípicos acabam refletindo a busca de negócios compatíveis com a complexidade dos diversos mercados”, 
cf.  LEONARDO, Rodrigo Xavier. Redes contratuais no mercado habitacional. São Paulo : Revista dos 
Tribunais, 2003, p. 85. 
187 TERRÉ, François. Le rôle de la volonté individuelle sur les qualifications. Paris : LGDJ, 1957, p. 453. 
188 TERRÉ, François. Le rôle de la volonté individuelle sur les qualifications. Paris : LGDJ, 1957, p. 454. 
189 TERRÉ, François. Le rôle de la volonté individuelle sur les qualifications. Paris : LGDJ, 1957, p. 456-457. 
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contratuais estrangeiros do que a partir de uma construção completamente original190. Basta 

ver os contratos que surgiram no século passado importados de países de Common Law, 

como o leasing, shopping center e franchising. Se podem ser considerados atípicos puros, 

embora muito frequentemente seja possível reconhecer certas prestações características de 

outros tipos contratuais, é devido ao fato de a inspiração ter sido o direito estrangeiro. 

§ 1. Atipicidade pura 

Os contratos atípicos puros são aqueles que, para a sua formação, não partiram de 

nenhum modelo regulatório legal como referência. Na doutrina alemã, são conhecidos como 

contratos “sui generis” ou “eigener Art”191. Na prática contratual, é possível a identificação 

de estruturas atípicas que podem escapar a qualquer molde já reconhecido. Até por isso, a 

identificação e sistematização desses contratos são difíceis. Não se encontram denominações 

estáveis a ponto de permitir uma taxinomia. 

Quando a reiteração da prática negocial permite o reconhecimento de uma nova 

operação econômica, em torno da qual são construídos usos e costumes, o contrato atípico 

puro transforma-se em socialmente típico. Foi o que aconteceu com o contrato de 

distribuição. Trazido da prática de países pertencentes à matriz de Common Law192, era 

inicialmente atípico puro. Reputamos que o contrato de distribuição (ou concessão) 

mercantil tenha sido um contrato atípico193 puro no momento de sua introdução no Brasil. A 

doutrina costuma considerá-lo misto 194 , fazendo alusão ao objeto do contrato ser 

supostamente a compra e venda de produtos para distribuição em determinada área. No 

                                                
190 GIOVANA COMIRAN fala em “modelos de importação”, cf. COMIRAN, Giovana Cunha. Atipicidade 
contratual: entre a autonomia privada e o tipo. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007, p. 134. 
191 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra : Almedina, 2009, p. 216. 
192 FRADERA, Vera Jacob de. Contrato de distribuição. In : CARVALHOSA, Modesto (Coord.). Tratado de 
direito empresarial : contratos mercantis. v. 4. 2. ed. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2018, p. 131. 
193  A atipicidade do contrato de distribuição não é muito questionada na doutrina. Apenas o subtipo de 
concessão comercial de veículos automotores de via terrestre (Lei Ferrari) é típico. A referência à distribuição 
na parte final do art. 710 do Código Civil é considerada como consagração de um subtipo de agência (agência-
distribuição), tendo em vista que é traço característico da distribuição propriamente dita a distribuição de 
produtos mediante revenda e não por conta do fornecedor. Nesse sentido, cf. FORGIONI, Paula Andrea. 
Contrato de distribuição. 2. ed. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2008, p. 111 ; HAICAL, Gustavo. O 
contrato de agência : seus elementos tipificadores e efeitos jurídicos. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2012, 
p. 88. 
194 Nesse sentido, cf. FORGIONI, Paula Andrea. Contrato de distribuição. 2. Ed. São Paulo : Revista dos 
Tribunais, 2008, p. 68 ; FRADERA, Vera Jacob de. Contrato de distribuição. In : CARVALHOSA, Modesto 
(Coord.). Tratado de direito empresarial : contratos mercantis. v. 4. 2. ed. São Paulo : Revista dos Tribunais, 
2018, p. 151. 
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entanto, o contrato de distribuição deve ser considerado um contrato-quadro195-196. Conforme 

salienta PAULA FORGIONI, o contrato de distribuição não se confunde com as diversas 

vendas que são celebradas posteriormente. A autora reluta, no entanto, em qualificá-lo como 

contrato-quadro por considerar que essa posição teria por consequência necessária o 

reconhecimento do contrato de distribuição como um contrato preliminar, engessando a sua 

celebração já que teria de conter todos os elementos essenciais das futuras compras pelo 

distribuidor. No entanto, a obrigação de celebrar contratos de compra e venda posteriores 

não nos parece ser um elemento essencial para o contrato de distribuição, surgindo apenas 

quando exista cláusula que imponha quantidades mínimas de aquisição em determinados 

períodos (quinzenal, mensal, anual etc.)197. Caso não haja cláusula impondo quantidade 

mínima periódica de aquisição de produtos, não haverá obrigação de celebrar contratos de 

compra e venda. Assim, o objeto do contrato de distribuição não é, necessariamente, a 

celebração do contrato de compra e venda, mas sim a organização das relações entre 

fornecedor e distribuidor. Nesse sentido, a celebração do contrato de distribuição permite 

que as vendas futuras sejam simplificadas, mediante a técnica dos negócios per 

relationem 198 . A doutrina salienta, aliás, que os contratos de distribuição têm como 

característica específica a colaboração199. Sendo o contrato de distribuição um contrato-

                                                
195  “O contrato-quadro (contrat-cadre, Rahmenvertrag) pode ser definido como aquele que busca fixar 
algumas das principais regras às quais se submeterão os contratos pontuais a serem futuramente celebrados 
pelas partes ; o contrato-quadro visa a criar um quadro único para governar o conjunto de relações continuadas 
entre os contratantes. Os contratos a serem futuramente celebrados podem ser denominados contratos de 
execução (contrats d’application), na medida em que concretizam o contrato-quadro ; eles preenchem o 
‘quadro’ previamente delimitado. Característica do contrato-quadro, portanto, é a vontade das partes de 
concluir futuros contratos de execução, submetidos a um regime único predeterminado, é a affectio modulus 
ou vontade de ‘standardização’”, cf. AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Contrato-quadro. Impossibilidade 
superveniente da obrigação de celebração dos contratos de execução (compra e venda) por inexistência de 
critério consensual para estipulação do preço. In: _______. Novos estudos e pareceres de direito privado. São 
Paulo: Saraiva, 2009, p. 167, destaques no original. 
196 Também qualificando o contrato de distribuição como espécie de contrato-quadro e distinguindo-o dos 
contratos de compra e venda e de aplicação, cf. VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Direito comercial : 
os contratos comerciais em espécie. V. 5. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2013, p. 132-133. 
197 Nesse sentido, ANA CAROLINA DEVITO DEARO ZANETTI apresenta a cláusula de aquisição mínima 
como elemento acidental do negócio jurídico de distribuição, definindo-a como a cláusula “que estabelece para 
o concessionário a obrigação de adquirir uma quantidade determinada de produtos em certo intervalo de tempo. 
O fornecedor, por sua vez, assume o dever de entregar a quantidade pactuada.”, cf. ZANETTI, Ana Carolina 
Devito Dearo. Contrato de distribuição : o inadimplemento recíproco. São Paulo : Atlas, 2015, p. 34-35. 
198 “Tem-se, então, o chamado negócio per relationem, isto é, aqueles negócios nos quais uma parte do seu 
conteúdo ou já consta de outros atos ou negócios, havendo no negócio per relationem somente uma remissão 
que integra ao seu conteúdo sem repeti-la, ou será ainda determinada por outros atos ou negócios a serem 
realizados, cf. AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Negócio jurídico : existência, validade e eficácia. São Paulo : 
Saraiva, 2013, p. 137. 
199 “Do fato de ser qualificada a distribuição como contrato de colaboração, exsurge uma consequência assaz 
importante, qual seja, a de numa situação de inadimplemento contratual, poderem ser considerados como 
fundamento para a resolução, tanto a violação de um dever de prestação desse contrato, como o 
descumprimento de um dever secundário”, cf. FRADERA, Vera Jacob de. Contrato de distribuição. 
In: CARVALHOSA, Modesto (Coord.). Tratado de direito empresarial: contratos mercantis. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2018, v. 4, p. 156. 
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quadro e, portanto, não necessariamente existindo a obrigação de celebrar vendas futuras, 

nem as obrigações próprias do contrato de compra e venda (de transferir a coisa e entregar o 

preço), a prestação principal parece ser a cooperação e a formação de uma relação duradoura, 

bem como a constituição das futuras — e eventuais — vendas per relationem ao contrato-

quadro de distribuição200. Entretanto, diante da tradição já consolidada dessa operação 

econômica, o contrato de distribuição tornou-se socialmente típico201. 

Um contrato que ainda permanece atípico puro no ordenamento jurídico brasileiro é o 

contrato de know-how202. Embora alguns autores acreditem que o contrato se assemelhe a 

uma compra e venda, enquanto outros o consideram uma espécie atípica de prestação de 

serviços ou de locação, a prestação característica do contrato de know-how é a transmissão 

de informações secretas, o chamado segredo industrial 203 - 204 . Assim, embora outras 

prestações possam se juntar a essa, sendo frequentemente encontrada a de assistência técnica 

acompanhada à de transferência do savoir-faire, o contrato permanece sendo atípico puro 

em virtude da preeminência da prestação de informação face às demais. Por isso, 

                                                
200  Reconhecendo o contrato-quadro como negócio jurídico per relationem: “Nestes casos, há um 
desdobramento da autonomia privada, no campo contratual, em dois níveis de querer, um que se demonstra 
pelo contrato em si, tido como mainframe de referência da organização do fluxo prestacional e outro, que 
projeta a maneira de integração diante de ausência de previsão nesta estrutura. Pode-se falar, perfeitamente, 
nestes casos, de uma relação jurídica moldural, gerada pelo contrato efetivamente celebrado e uma relação 
jurídica (eventual, dependente da manifestação da lacuna ou de sua relevância efetiva) emoldurada por aquela, 
que surge dentro dos limites e na forma prevista pela autonomia privada. Há, assim, a possibilidade de 
identificar, no contrato voluntariamente incompleto, uma das espécies do que se tem denominado em doutrina 
como contrato-quadro, que fixa um padrão dentro do qual devem se desenvolver efeitos jurídicos futuros”, 
cf. PENTEADO, Luciano de Camargo. Integração de contratos incompletos. Tese (Livre-Docência) – 
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013, p. 293. 
201 Nesse sentido: “A distribuição, com efeito, é reconhecida como tipo próprio e não como a reunião de 
elementos essenciais de outros”, cf. ZANETTI, Ana Carolina Devito Dearo. Contrato de distribuição: o 
inadimplemento recíproco. São Paulo: Atlas, 2015, p. 52-53. 
202 Nesse sentido: “O contrato de know-how é atípico e aparece na esfera jurídica como um contrato novo, 
decorrente do progresso da tecnologia e de suas aplicações na indústria”, cf. MARTINS, Fran. Contratos e 
obrigações comerciais. 18. ed. rev., atual. e ampl. por Gustavo Saad Diniz. Rio de Janeiro: Forense, 2018, 
p. 421. 
203 O Regulamento n. 330/2010 da União Europeia assim define o savoir-faire (art. 1-1-q): “ un ensemble secret, 
substantiel et identifié d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'espérience du fournisseur et testées par 
celui-ci; dans ce contexte, «secret» signifie que le savoir-faire n'est pas généralement connuou facilement accessible; 
«substantiel» se réfère au savoir-faire qui est significatif et utile à l'acheteur aux fins de l'utilisation, de la vente ou 
de la revent des biens ou des services contractuels; «identifié» signifie que le savoir-faire est décrit d'une façon 
suffisamment complète pour permettre de vérifier s'il remplit les conditions de secret et de substantialité”. 
204  “O segredo de fábrica ou de negócio é uma informação mantida em regime de confidencialidade”, 
cf. BARBOSA, Carlos Roberto. Propriedade intelectual e contratos intelectuais. In: CARVALHOSA, Modesto 
(Coord.). Tratado de direito empresarial: contratos mercantis. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, 
v. 4, p. 439. 
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ORLANDO GOMES conclui: “O know-how é, entretanto, contrato autônomo — irredutível 

a qualquer dos conhecidos”205. 

§ 2. Atipicidade mista 

Contrapondo-se aos contratos atípicos puros, os mistos são caracterizados pela sua 

aproximação aos contratos típicos. No entanto, diferentemente destes, fiéis ao modelo 

regulatório disposto pelo Direito Positivo ou reconhecidos pela prática social, os contratos 

mistos possuem uma composição de elementos pertencentes a outros contratos típicos206. 

Essa semelhança com alguns contratos típicos permite seu distanciamento dos demais 

contratos atípicos (atipicidade pura). 

Embora haja semelhança entre os contratos mistos e os típicos, ela não é suficiente 

para a incidência do regime legal ou social. Seja porque o contrato concreto não apresenta 

características suficientes para uma qualificação típica, seja porque o contrato apresenta, 

apesar das semelhanças, outras características muito distintas que não são compatíveis com 

os tipos contratuais que lhe são próximos207. 

O arrendamento mercantil, por exemplo, aproxima-se dos tipos de locação, compra e 

venda e empréstimo. Por um lado, a faculdade de devolução do bem afasta-o da compra e 

venda. Por outro, a possibilidade de aquisição do bem arrendado ao final do contrato não 

permite seu enquadramento como empréstimo puro. A locação seria, talvez, o tipo que mais 

se aproximaria do arrendamento, não fosse o aspecto de remuneração do capital investido 

que é incorporado ao valor da remuneração paga pelo arrendatário. Diante da ausência de 

um regulamento suficiente do contrato, é possível qualificá-lo como misto, tentando 

construir um regulamento específico a partir desses diversos regimes típicos. 

PEDRO PAIS DE VASCONCELOS ressalta que muitos contratos hoje típicos foram 

originados de uma composição de outros contratos típicos, formando, inicialmente, contratos 

mistos. Foi o reconhecimento desses novos contratos, pela sociedade e pelo Direito Positivo, 

que fez com que o contrato misto passasse de atípico para socialmente típico e, em seguida, 

legalmente típico208. A diferenciação entre contratos atípicos puros e mistos é importante 

pois, nestes, os tipos que serviram de referência para a composição do contrato também 

                                                
205  GOMES, Orlando. Contratos. 26 ed. atual. por Antonio Junqueira de Azevedo e Francisco Paulo de 
Crescenzo Marino. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 578. 
206 “I contratti misti (detti anche 'complessi') sono contratti in cui figurano elementi di tipi contrattuali diversi”, 
cf. ROPPO, Vincenzo. Il contrato. 2. ed. Milano: Giuffrè, 2011, p. 427. 
207 DUARTE, Rui Pinto. Tipicidade e atipicidade dos contratos. Coimbra: Almedina, 2000, p. 49. 
208 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. Ed. Coimbra: Almedina, 2009, p. 218. 
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desempenharão um papel na composição de seu regime. Os contratos atípicos puros, ao 

contrário, não possuem, a priori, regras que preferencialmente lhes devam ser aplicadas por 

analogia. 

Muito embora seja possível, a atipicidade pura não é comum209. A maior parte dos 

contratos atípicos é mista, isto é, formada mediante a composição de regimes contratuais 

típicos distintos. De qualquer forma, mesmo tendo como referência para a sua formação 

alguns tipos contratuais, um contrato misto permanece sendo um contrato atípico, ainda que 

mais próximo da tipicidade do que um contrato atípico puro210. 

Na verdade, embora os contratos mistos tenham, em seus elementos, semelhanças com 

dois ou mais contratos típicos, a sua atipicidade advém da ausência de semelhança suficiente 

com qualquer dos modelos regulatórios previstos pelo ordenamento jurídico. As partes, ao 

celebrarem um contrato misto, não precisam, necessariamente, ter consciência dessa 

“mistura” de elementos pertencentes a diversos tipos contratuais, sobretudo porque a 

qualificação do contrato é atividade legada ao intérprete competente. 

A classificação dos contratos mistos é, portanto, muito mais um instrumento útil para 

a composição do regime contratual do que um mecanismo de formação do contrato. A 

aproximação de certos contratos atípicos a alguns contratos típicos permite ao intérprete 

reduzir o conjunto de normas possivelmente aplicáveis por via analógica. 

Há alguns autores nacionais e estrangeiros que criticam a bipartição dos contratos 

atípicos, afirmando tratar-se de resquício do método subsuntivo, tentando forçar a incidência 

de regimes típicos em contratos que são, a rigor, atípicos. Nessa visão, os ditos contratos 

atípicos mistos em nada se diferenciariam dos contratos atípicos puros. O recurso à analogia 

seria necessário tanto nos primeiros quanto nos últimos211. O crescente apoio pela aplicação 

                                                
209 O reconhecimento dos contratos atípicos está ligado no ordenamento italiano a interesses ditos merecedores 
de tutela, por força do art. 1.322, n. 2, do CCIt. Parece válida, no entanto, a observação de FABIO 
SIEBENEICHLER DE ANDRADE e GUILHERME BERTOTTO BARTH de que essa concepção seria 
“marcadamente restritiva” da liberdade contratual, além de não possuir fundamento legal no ordenamento 
brasileiro, cf. ANDRADE, Fabio Siebeneichler de; BARTH, Guilherme Bertotto. Notas sobre a atualidade dos 
contratos atípicos e sobre a sua relação com os (novos) princípios contratuais nos dez anos de vigência do 
Código Civil brasileiro. In: CASTRO, Matheus de; PEZZELLA, Maria Cristina Cereser; RECKZIEGEL, 
Janaína (Org.). A ampliação dos direitos subjetivos no Brasil e na Alemanha. t. 2. Joaçaba: Unoesc, 2013, p. 
259. 
210 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009, p. 217. 
211 Nesse sentido: DUARTE, Rui Pinto. Tipicidade e atipicidade dos contratos. Coimbra: Almedina, 2000, 
p. 49-50. 
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da teoria da criação para os contratos mistos evidenciaria essa necessária unificação da 

categoria dos contratos atípicos, preservando a autonomia privada. 

No Brasil, a perspectiva do “direito civil-constitucional” vem sendo utilizada para essa 

crítica, com a proposição de uma “constitucionalização do processo de qualificação 

contratual, na medida em que determina a busca da normativa mais adequada à realização 

dos preceitos constitucionais diante das peculiaridades do caso concreto”212. De acordo com 

CARLOS NELSON KONDER, “toda interpretação (e qualificação) é analógica e 

sistemática, axiológica e teleológica”213. Os valores constitucionais deveriam ser utilizados 

para ultrapassar a separação entre qualificação e interpretação, reconhecendo que o processo 

de qualificação estaria interconectado ao de interpretação e em constante modificação, como 

no círculo hermenêutico de GADAMER 214 . Apenas essas interpretação e qualificação 

contratuais seriam, em verdade, direcionadas ao caso concreto. 

Além das críticas que já foram levantadas anteriormente215, vale ressaltar ainda que 

essa abordagem, embora possa apresentar ganhos significativos de respeito à realidade 

contratual — o que ainda assim depende de um intérprete competente, possivelmente um 

juiz “Hércules”, na formulação de RONALD DWORKIN216 —, destrói qualquer esperança 

de segurança no tráfico negocial. Ademais, os regimes típicos perdem qualquer utilidade, 

vez que todo e qualquer contrato deveria ser interpretado concretamente e sem recurso a 

qualquer preceito abstrato217. A busca de soluções concretas para os problemas contratuais 

diretamente na Constituição deve enfrentar a dificuldade em extrair aplicações claras de 

preceitos normativos de grande abstração, “imperativos principiológicos, tais como a boa-

                                                
212 KONDER, Carlos Nelson. Qualificação e coligação contratual. Revista Forense, Rio de Janeiro, ano 105, 
v. 406, nov./dez. 2009, p. 66. 
213 KONDER, Carlos Nelson. Causa e tipo: a qualificação dos contratos sob a perspectiva civil-constitucional. 
Rio de Janeiro: s. e. c., 2014, p. 276-277. 
214 “O processo de interpretação/qualificação dos contratos, portanto, não pode ser visto de forma linear, 
sequenciado em etapas preclusivas, uma vez que tais etapas — rectius, aspectos — imiscuem-se uns nos outros. 
Em oposição à visão clássica do trajeto único, subsuntivo, do fato à norma, a atitude do intérprete constrói-se 
em um constante ir-e-vir entre a reconstrução da realidade e seu diálogo com os enunciados normativos”, 
cf. KONDER, Carlos Nelson. Qualificação e coligação contratual. Revista Forense, Rio de Janeiro, ano 105, 
v. 406, nov./dez. 2009, p. 65. 
215 Tít. 1, Cap. 1, Seção III, § 2. 
216 “No actual judge could compose anything approaching a full interpretation of all of his community's law at 
once. That is why we are imagining a Herculean judge of superhuman talents and endless time”, 
cf. DWORKIN, Ronald. Law’s empire. Cambridge, Harvard University Press, 1986, p. 245. 
217  “Caberá ao intérprete, partindo da causa concreta nestes casos, não restringir-se à verificação da 
compatibilidade com o modelo típico abstrato como um todo, mas especificamente à ratio da norma típica 
especial de potencial aplicação ao caso, considerando obviamente sua inserção no sistema como um todo”, 
cf. KONDER, Carlos Nelson. Qualificação e coligação contratual. Revista Forense, Rio de Janeiro, ano 105, 
v. 406, nov./dez. 2009, p. 70-71. 
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fé, a função social, o equilíbrio econômico e a dignidade da pessoa humana”218. Além disso, 

a correlação das clausulas gerais e de sua concretização com um susposto processo de 

constitucionalização do direito contratual ignora que a origem dessas figuras não teve 

qualquer conexão com a intermediação entre Direito Privado e Direito Constitucional219. 

Haveria, ainda, “constantemente um controle da liberdade contratual” 220 , 

caracterizando-se em um intervencionismo estatal de grandes proporções221-222. Por fim, a 

desconstrução do método de repartição entre interpretação e qualificação pode desnortear o 

próprio intérprete, que se verá perdido no “círculo hermenêutico”, sem qualquer auxílio da 

doutrina em busca de critérios decisivos. O esforço argumentativo, que parece ser suficiente 

para os defensores dessa abordagem223, nem sequer poderá ser feito mediante recurso à Lei, 

já que a interpretação e qualificação são permanentemente temporárias, instáveis e concretas, 

características ausentes no texto legal. 

Aparentemente, CARLOS NELSON KONDER liga a adoção do método tipológico e 

o abandono do subsuntivo como decorrências dessa constitucionalização do processo de 

qualificação do contrato. No entanto, os autores por nós consultados — sobretudo PEDRO 

PAIS DE VASCONCELOS e RUI PINTO DUARTE — em nenhum momento fazem essa 

conexão. Na verdade, a relativização da repartição entre qualificação e interpretação, de um 

lado, e dos contratos atípicos mistos e puros, de outro, rompe com a premissa do método 

                                                
218 KONDER, Carlos Nelson. Qualificação e coligação contratual. Revista Forense, Rio de Janeiro, ano 105, 
v. 406, nov./dez. 2009, p. 60. 
219 “A boa-fé objetiva é uma figura jurídica milenar e, mesmo sendo considerada no perfil jurídico que lhe 
emprestou o século XX pela doutrina e jurisprudência alemãs, a partir da década de 1900, não tem conexão 
direta com o papel de intermediadora entre o Direito Privado e os valores da Constituição”, cf. RODRIGUES 
JUNIOR, Otavio Luiz. Direito civil contemporâneo: estatuto epistemológico, Constituição e direitos 
fundamentais. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2018, p. 188. 
220 KONDER, Carlos Nelson. Qualificação e coligação contratual. Revista Forense, Rio de Janeiro, ano 105, 
v. 406, nov./dez. 2009, p. 60. 
221 Essa consequência também ocorre em outros casos de constitucionalização de institutos do Direito Civil. A 
constitucionalização da propriedade, por exemplo, apresentou o embate entre teorias interna e externa quanto 
ao conceito. Para os adeptos da teoria interna, o direito de propriedade só seria legitimado quando exercido em 
função do bem coletivo. O paralelo já foi inclusive traçado pela doutrina. A esse respeito, rechaçando a teoria 
interna tanto para o direito de propriedade quanto para a liberdade contratual, cf. RODRIGUES JUNIOR, 
Otavio Luiz. Propriedade e função social: exame crítico de um caso de ‘constitucionalização’ do direito civil. 
In: Estudos de homenagem ao Professor Doutor Jorge Miranda: direito constitucional e justiça constitucional. 
Coimbra: Coimbra Editora, 2012, v. 3, p. 86. 
222 Deve-se levar em conta, ao menos como elemento de cautela, o papel do conceito da função social nos 
regimes nacional-socialista e facista. Para uma exemplificação e síntese das consequências desse uso 
desregrado, cf. RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Direito civil contemporâneo: estatuto epistemológico, 
Constituição e direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2018, p. 132-133. 
223 “As transformações metodológicas propostas têm o mérito de reconhecer a liberdade argumentativa do 
intérprete, afastando a ideia de que o procedimento de qualificação possa ser concebido como mecânico, 
subsuntivo. Isto repercute na mitigação da dicotomia entre contratos típicos e atípicos, já que os tipos deixam 
de funcionar como ‘pacotes fechados’, cujas normas ou se aplicam em conjunto ou não se aplicam”, cf. p. 67. 
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tipológico, impedindo o reconhecimento de tipos legais e sociais, fazendo com que todo 

contrato seja, a rigor, atípico. 

Concordamos que não há, de fato, uma mistura de tipos contratuais, mas uma 

aproximação com relação a mais de um tipo contratual. Com efeito, tipologicamente, um 

contrato “misto” só o é impropriamente. Deste ponto de vista, não há muita diferença entre 

atipicidade pura e mista. Tanto uma quanto outra são, ao fim e ao cabo, atipicidades224. No 

entanto, a vantagem da análise tipológica encontra-se na maior facilidade em tratar de casos 

de transição entre tipos distintos.  

Por isso, concluímos haver uma certa utilidade na distinção. De fato, a operação será 

analógica tanto para a composição do regime contratual de um contrato atípico puro quanto 

para a de um contrato atípico misto. Todavia, enquanto o primeiro não possui qualquer 

regime que se comporte como referencial para o intérprete, o segundo apresenta semelhanças 

suficientes com certos regimes típicos, o que reduz o âmbito de discricionariedade em que o 

intérprete poderá atuar. 

A indicação de tipos de referência para os contratos mistos permite facilitar a atividade 

do intérprete, fornecendo critérios mais seguros e candidatos a priori para a composição do 

regime. O esforço argumentativo permanece, mas se reduz diante do material normativo à 

disposição. Aliás, o reconhecimento dessa aplicação tendencial de certos regimes típicos 

permite um maior controle das qualificações realizadas pelo intérprete, tanto nos casos em 

que tenha ocorrido a combinação desses regimes, quanto naqueles em que houver descarte 

de todos em favor de uma suposta atipicidade pura.  

§ 3. Contratos coligados (em face dos contratos mistos) 

O estudo do fenômeno da coligação contratual pode vir a ser relevante em 

determinadas hipóteses de liberalidades atípicas ou doações indiretas, como pode ocorrer em 

casos de compra e venda a preço vil, tradicionalmente suspeita de ocultar doação (negotium 

mixtum cum donatione), mas que é mantida em contratos de trespasse de sociedades por 

fazer parte, na verdade, de uma coligação contratual dotada de causa contratual única. 

                                                
224 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009, p. 226. 
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Cabe, portanto, antes de tratar do fenômeno das doações indiretas, verificar quais os 

critérios para o reconhecimento de uma coligação contratual e as modalidades de coligação 

possíveis. 

3.1. - Modalidades de coligação contratual 

 

3.1.1. Classificação de ENNECCERUS/LEHMANN 

A classificação tradicional dos contratos coligados é atribuída a ENNECCERUS e 

LEHMANN, que os sudividiram em: (i) contratos com união externa; (ii) contratos com 

dependência unilateral ou bilateral; e (iii) contratos com união alternativa225. Os primeiros 

estariam coligados simplesmente pela celebração em conjunto, frequentemente no mesmo 

instrumento. Os segundos seriam contratos em que haveria dependência de um ao outro 

respectivamente (bilateral) ou, pelo menos, de um em relação ao outro (unilateral/acessório). 

Nessa hipótese, a verificação de existência de uma dependência bilateral ou acessória 

poderia ser feita pela investigação da vontade das partes, quando inclusa alguma cláusula 

que a evidenciasse, ou pela economia entre as prestações. Por fim, os contratos com união 

alternativa seriam aqueles aos quais se acrescentaria uma condição estipulando a conversão 

do negócio A em um negócio B, caso o evento incerto X ocorresse.226 

A crítica tradicional a essa classificação é a de englobar não apenas os contratos 

coligados propriamente ditos, mas também contratos que apenas por acaso são celebrados 

conjuntamente227. Além disso, a distinção foca no vínculo de dependência entre os contratos 

sem, no entanto, oferecer um critério que possa ser utilizado para a identificação de uma 

coligação contratual. 

 

3.1.2. Classificação de PONTES DE MIRANDA 

No tema referente à coligação contratual, PONTES DE MIRANDA apresenta uma 

distinção entre unicidade e unitariedade. A unitariedade se contrapõe à pluralidade de 

                                                
225 ENNECCERUS, Ludwig; LEHMANN, Heinrich. Derecho de obligaciones. Tradução e comentários Blas 
Pérez Gonzalez e José Alguer. Barcelona: BOSCH, 1935, v. 2, t. 2, p. 6. 
226 ENNECCERUS, Ludwig; LEHMANN, Heinrich. Derecho de obligaciones. Tradução e comentários Blas 
Pérez Gonzalez e José Alguer. Barcelona: BOSCH, 1935, v. 2, t. 2, p. 7. 
227 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 43. 
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negócios jurídicos. A pluralidade de negócios jurídicos, segundo ele, pode levar à coligação 

contratual. Por outro lado, a unicidade se contrapõe à complexidade do negócio jurídico228. 

Enquanto a unitariedade tem a ver com a quantidade de negócios jurídicos celebrados, a 

unicidade diz respeito ao próprio conteúdo de um negócio jurídico. Por isso, negócios 

jurídicos complexos são negócios jurídicos mistos, embora PONTES DE MIRANDA não 

aceite com muita facilidade a última terminologia, já que indica que a “mistura” é encontrada 

no suporte fático e, portanto, seria pré-jurídica229. 

A complexidade dos negócios jurídicos pode ser, de acordo com PONTES DE 

MIRANDA, referente (i) às partes; (ii) ao objeto; ou (iii) ao elemento volitivo (fim 

comum)230. O problema dos negócios jurídicos complexos classificamente ditos mistos 

encontra-se, no mais das vezes, na complexidade das manifestações de vontade (objeto ou 

elemento volitivo)231.  

Para a complexidade dos negócios jurídicos, como ele a denominava, PONTES DE 

MIRANDA também empregava a distinção tradicional entre união externa e união interna 

de negócios jurídicos232. Segundo o Autor, a união externa seria meramente “acidental”, 

devido à contemporaneidade da formação dos negócios jurídicos. A união interna, por outro 

lado, seria baseada numa dependência, que pode ser bilateral ou unilateral233. Ele também 

reconhecia a possibilidade da união alternativa, definindo-a como o fenômeno encontrado 

“quando dois ou mais negócios são concluídos de tal jeito que, se acontece a, o negócio A 

persiste e o outro se resolve, se acontece b, persiste o negócio B, resolvendo-se o outro”234. 

 

3.1.3. Classificação de F. PAULO DE CRESCENZO MARINO 

                                                
228  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. Atualizado por Marcos 
Bernardes de Mello e Marcos Ehrhardt Jr. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, t. 3, p. 242. 
229  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. Atualizado por Marcos 
Bernardes de Mello e Marcos Ehrhardt Jr. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, t. 3, p. 243. 
230  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. Atualizado por Marcos 
Bernardes de Mello e Marcos Ehrhardt Jr. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, t. 3, p. 242. 
231  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. Atualizado por Marcos 
Bernardes de Mello e Marcos Ehrhardt Jr. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, t. 3, p. 244. 
232  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. Atualizado por Marcos 
Bernardes de Mello e Marcos Ehrhardt Jr. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, t. 3, p. 249. 
233  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. Atualizado por Marcos 
Bernardes de Mello e Marcos Ehrhardt Jr. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, t. 3, p. 249. 
234  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. Atualizado por Marcos 
Bernardes de Mello e Marcos Ehrhardt Jr. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, t. 3, p. 250. 
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Baseando-se na classificação de PONTES DE MIRANDA acima exposta, 

FRANCISCO PAULO DE CRESCENZO MARINO apresenta uma classificação da 

complexidade do negócio jurídico a partir de três elementos. Assim, a complexidade poderá 

ser: (i) subjetiva – pluralidade de sujeitos; (ii) objetiva – pluralidade de prestações ou 

objetos; e (iii) volitiva – pluralidade de declarações de vontade235. 

Isso não quer dizer, contudo, que toda complexidade terá por consequência uma 

coligação contratual. Pode haver unidade de negócio jurídico com complexidade subjetiva, 

objetiva (e.g., prestação principal e acessória) e volitiva (e.g., deliberações em assembleia). 

São negócios jurídicos complexos, mas unitários. 

Classificando as espécies de coligação contratual, o Autor as elenca em (i) coligação 

contratual ex lege; (ii) coligação natural; e (iii) coligação voluntária, expressa ou implícita. 

Podem ser citados como exemplos de coligação natural, a união entre contrato-base e 

subcontrato; entre contrato principal e contrato de garantia típico; e entre contrato preliminar 

e definitivo. Normalmente são casos de dependência unilateral, mas não necessariamente236. 

FRANCISCO PAULO DE CRESCENZO MARINO salienta que, devido à 

denominação “coligação natural”, pode-se ficar tentado a incluir nessa categoria as 

coligações oriundas da natureza da operação econômica. No entanto, o Autor rechaça essa 

tendência, afirmando que o conceito de coligação natural diz respeito aos tipos de coligação 

que são inerentes ou essenciais ao próprio tipo contratual e à sua natureza. Ele recomenda 

que se considerem as demais espécies como pertencentes à categoria de coligação 

voluntária237. 

Parte da doutrina e algumas legislações apontam dois elementos cumulativos para a 

identificação de uma coligação voluntária. Um elemento subjetivo, que seria a intenção de 

coordenar os contratos com um escopo comum; e um elemento objetivo, que seria o nexo 

funcional que os une. FRANCISCO PAULO DE CRESCENZO MARINO discorda, 

contudo, que o chamado “escopo comum” possa vir a constituir um elemento da coligação. 

                                                
235 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 109 
236 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
2009, p.106. 
237 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 106. 
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Segundo ele, o “elemento subjetivo” é, na verdade, fonte da coligação contratual 

voluntária238. 

FRANCISCO PAULO DE CRESCENZO MARINO apresenta como exemplos mais 

comuns de contratos coligados voluntariamente os contratos de colaboração239, como, por 

exemplo, os “contratos-quadro” (contrat cadre), interligados aos contratos de aplicação 

(contrats d'application)240 , tema desenvolvido pelo direito Francês e que recentemente 

encontrou consagração expressa no CCF (arts. 1.111 e 1.164)241. 

Mesmo sem que esses contratos sejam celebrados, a coligação poderia existir caso 

estejam presentes cláusulas condicionantes, implicando o inadimplemento da obrigação de 

um contrato sempre que o outro também não fosse adimplido (inadimplemento cruzado); a 

extinção de um quando o outro fosse extinto; ou cláusula prevendo a necessidade de cumprir 

uma disposição contratual quando a obrigação de outro contrato fosse adimplida242. 

 

3.1.4. Classificação de RODRIGO XAVIER LEONARDO 

Parece-nos que a identificação de uma coligação contratual deve partir da fonte dessa 

dependência intercontratual. Nessa linha, RODRIGO XAVIER LEONARDO243 classifica 

os contratos coligados em sentido amplo em: (i) contratos coligados em sentido estrito, 

quando a coligação tiver por origem a Lei; (ii) contratos coligados por cláusula expressa, 

quando a fonte imediata for a vontade das partes; e (iii) contratos conexos, quando os 

                                                
238 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 107.  
239 “Au fond, si l'on veut donner une idée générale du rôle du contrat-cadre, on peut dire qu'il vise à instaurer 
une collaboration durable entre les parties, en posant certaines règles appelées à régir leurs rapports”, 
cf. POLLAUD-DULIAN, Frédéric. Le contrat-cadre, par-delà les paradoxes. Revue Trimestrielle du Droit 
Commercial, Paris: Dalloz, 1996, p. 179 e ss. 
240 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 107-108. 
241 Embora o termo “contrat-cadre” só tenha começado a surgir na jurisprudência francesa em 1966, há julgados 
que reconhecem expressamente a função de um “contrato guarda chuva” ainda na década de 30. A atenção 
inicial dada aos contratos-quadro pela jurisprudência francesa foi voltada para a fixação do preço nos contratos 
de distribuição de derivados de petróleo. Sobre o assunto, cf. DISSAUX, Nicolas. Les mystères du contrat 
cadre. AJ Contrat, Paris: Dalloz, 2017, p. 104 e ss.; POLLAUD-DULIAN, Frédéric. Le contrat-cadre, par-delà 
les paradoxes. Revue Trimestrielle du Droit Commercial, Paris: Dalloz, 1996, p. 179 e ss.; MOURY, Jacques. 
La fixation unilatérale du prix dans le contrat cadre. AJ Contrats d'affaires, Paris: Dalloz, 2016, p. 123 e ss.; 
LABARTHE, Françoise. La fixation unilatérale du prix dans les contrats cadre et prestations de service. La 
Semaine Juridique, Lexisnexis, jun. 2016, p. 1110 e ss. 
242 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 108. 
243  LEONARDO, Rodrigo Xavier. Os contratos coligados, os contratos conexos e as redes contratuais. 
In: CARVALHOSA, Modesto (coord.). Tratado de direito empresarial. 2. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2018, v. 4, p. 500. 
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contratos estiverem unidos por um nexo econômico, isto é, funcionarem como componentes 

de uma mesma operação econômica. Os contratos conexos, por sua vez, se subdividiriam 

em (iii.1) redes contratuais, quando houver relação de consumo; e (iii.2) contratos conexos 

em sentido estrito, nos demais casos. 

Como exemplo de contrato coligado por determinação legal, RODRIGO XAVIER 

LEONARDO indica os contratos de interconexão, que permitem a utilização da 

infraestrutura de telefonia de uma operadora por outra de sorte que usuários de redes distintas 

possam se comunicar. No art. 3°, III, do Regime Geral de Interconexão editado pela 

ANATEL (Resolução n. 693/18), a interconexão é definida como “ligação de Redes de 

Telecomunicações funcionalmente compatíveis, de modo que os Usuários de serviços de 

uma das redes possam comunicar-se com Usuários de serviços de outra ou acessar serviços 

nela disponíveis”. A coligação contratual necessária é evidenciada no art. 8° da referida 

Resolução, que torna obrigatório o fornecimento das redes das prestadoras de serviços de 

telecomunicações de interesse coletivo para interconexão quando solicitado por outras 

prestadoras da mesma espécie244. 

No que diz respeito aos contratos coligados por cláusula expressa e aos contratos 

conexos, nota-se que algumas legislações vêm expressamente reconhecendo essas espécies 

de coligação. É o caso da legislação francesa245, que apresentou ambas as espécies ao 

introduzir a caducidade como espécie de ineficácia do contrato246, no novel art. 1.186 do 

                                                
244 ANATEL, Resolução n. 693/18, art. 8°, caput: “As prestadoras de Serviços de Telecomunicações de 
interesse coletivo, no regime público ou privado, são obrigadas a tornar suas redes disponíveis para 
Interconexão quando solicitado por outras prestadoras de Serviço de Telecomunicações de interesse coletivo.” 
245 Deve-se ressalvar que a terminologia do fenômeno da coligação contratual não é uniforme em França. O 
fenômeno ora era denominado ensembles contractuels, ora groupes de contrats (há quem distinga as duas 
noções, reputando o ensemble contractuel gênero do qual o groupe des contrats seria uma espécie, 
cf. AMRANI-MEKKI, Soraya. Indivisibilité et ensembles contractuels: l'anéantissement en cascade des 
contrats. Defrénois, Lextenso, n. 6, mar. 2002, p. 355 e ss.). A sua utilidade foi reconhecida em duas vertentes. 
Em primeiro lugar, com relação aos efeitos da extinção de um contrato com relação a outro. Em segundo lugar, 
com relação aos efeitos de um contrato com relação a terceiros. A noção de “grupos contratuais” foi utilizada 
pela jurisprudência, com maior frequência, quando se tratava da oponibilidade dos contratos em relação a 
terceiros, cf. NAJJAR, Ibrahim. La notion d'<<ensemble contractuel>>. In: Une certaine idée du contrat: 
mélanges à André Decocq. Paris: Litec, 2004, p. 509. 
246 A caducidade foi introduzida no CCF exatamente com o objetivo de consolidar a jurisprudência construída 
à luz dos contratos coligados. Os tribunais, em França, tiveram de lidar com a questão da interferência entre 
contratos coligados, tanto no plano da validade, por contagiação da invalidade de um contrato a outro, quanto 
no plano da eficácia, pelo efeito do inadimplemento ou resolução de um contrato da coligação em relação aos 
demais. A jurisprudência admitiu essa interferência, mas sofreu por anos para encontrar os fundamentos teórico 
e legal que a justificassem. Como fundamento para as consequências advindas do reconhecimento de conjuntos 
de contratos, a Cour de Cassation se baseava ora na ideia de indivisibilidade (cf. AMRANI-MEKKI, Soraya. 
Indivisibilité et ensembles contractuels: l'anéantissement en cascade des contrats. Defrénois, Lextenso, n. 6, 
mar. 2002, p. 355 e ss.), ora na noção de acessoriedade, ora da noção de causa contratual (BROS, Sarah. 
L'interdépendance contractuelle, la Cour de Cassation et la réforme du droit des contrats. Recueil Dalloz, Paris: 
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CCF. Esse artigo, com a redação formulada pela Reforma de 2016, assim dispõe, em suas 

segunda e terceira alíneas:  

Um contrato validamente formado torna-se caduco se um de seus elementos 

essenciais desaparece. 

Na medida em que a execução de vários contratos seja necessária para a 

realização de uma mesma operação e que um deles desapareça, ficarão 

caducos os contratos cuja execução se tornar impossível devido a esse 

desaparecimento ou que a execução do contrato desaparecido fosse uma 

condição determinante do consentimento da outra parte. 

A caducidade só prevalecerá, contudo, se o contratante contra o qual ela é 

invocada conhecia a existência da operação do conjunto [contratual] quando 

ele deu seu consentimento247. 

                                                
2016, p. 29 e ss.). Há, no entanto, críticas a essa corrente, que apontam para a insuficiência e a elasticidade da 
noção de causa em definir os grupos de contratos (cf., nesse sentido, DE VINCELLES, Carole Aubert. 
Réflexions sur les ensembles contractuels: un droit en devenir. Revue des Contrats, Lextenso, n. 3, jul. 2007, 
p. 983 e ss.). Com efeito, nos acórdãos da Cour de Cassation, embora o termo causa fosse constantemente 
utilizado, seu significado variava conforme o objetivo do Tribunal. Quando se desejava verificar a existência 
de contratos coligados (ensemble contractuel) com a finalidade de aplicar as sanções de invalidade ou 
ineficácia de um contrato a outro, causa era utilizada em seu sentido mais conhecido – de causa final –, 
aplicando-se o antigo art. 1.131 do CCF. Por outro lado, nos casos em que o objetivo era verificar a validade 
de um contrato à luz de todo o conjunto contratual, causa era utilizada como causa eficiente, isto é, a 
justificativa para a sua celebração seria o outro contrato (DE VINCELLES, Carole Aubert. Réflexions sur les 
ensembles contractuels: un droit en devenir. Revue des Contrats, Lextenso, n. 3, jul. 2007, p. 983 e ss.). 
Ademais, a sanção de nulidade, aplicada à ausência de causa, parecia ser inadequada aos contratos coligados, 
por não terem nenhum vício em sua formação (AMRANI-MEKKI, Soraya. Indivisibilité et ensembles 
contractuels: l'anéantissement en cascade des contrats. Defrénois, Lextenso, n. 6, mar. 2002, p. 355 e ss.; 
NAJJAR, Ibrahim. La notion d’<<ensemble contractuel>>. In: Une certaine idée du contrat: mélanges à André 
Decocq. Paris: Litec, 2004, p. 517). A noção de indivisibilidade também não era adequada, já que fora 
desenvolvida para a classificação de obrigações, não de contratos (nesse sentido, as seguintes decisões: 
C. Cass., Civ. 1ª, 10 set. 2015, nº 14-13.658; Civ. 1ª, 22 março 2012, nº 09-72.792. Cf. CHANTEPIE, Gael; 
LATINA, Mathias. La réforme du droit des obligations: commentaire théorique et pratique dans l’ordre du 
Code Civil. Paris: Dalloz, 2016, p. 413; NAJJAR, Ibrahim. La notion d’<<ensemble contractuel>>. In: Une 
certaine idée du contrat: mélanges à André Decocq. Paris: Litec, 2004, p. 516. Contra: AMRANI-MEKKI, 
Soraya. Indivisibilité et ensembles contractuels: l'anéantissement en cascade des contrats. Defrénois, Lextenso, 
n. 6, mar. 2002, p. 355 e ss.). Do mesmo modo, a de acessoriedade não parecia corresponder à realidade dos 
contratos coligados, por implicar a existência de um contrato principal, contradizendo as situações em que a 
coligação não é unilateral, mas recíproca (BROS, Sarah. L'interdépendance contractuelle, la Cour de Cassation 
et la réforme du droit des contrats. Recueil Dalloz, Paris: 2016, p. 29 e ss.). 
247 CCF, art. 1.186. “Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. 
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux 
disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour 
lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. 
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence 
de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement”, tradução livre. 
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O art. 1.186 do CCF define a caducidade como a sanção ao desaparecimento de um 

elemento essencial do contrato após sua formação. No que diz respeito aos contratos 

coligados, o artigo parece, portanto, indicar que a coligação, para ocorrer, necessitaria que 

um contrato fosse elemento essencial de outro. Enxergar um dos contratos como elemento 

essencial do outro parece, contudo, inadequado. Em primeiro lugar, a própria noção de 

elemento essencial é muito fluída248. Não se explicita, por exemplo, se os mesmos critérios 

aplicáveis ao erro serão utilizados para aferir a existência ou não de uma coligação249. Ou, 

ainda, se os elementos essenciais seriam aqueles arrolados pelo art. 1.128 CCF como 

necessários à validade do contrato (i.e., consentimento, capacidade e conteúdo)250. Ademais, 

a própria ideia de um contrato como elemento essencial de outro parece implicar a 

anterioridade de um em relação ao outro, o que não necessariamente ocorre numa coligação 

contratual. 

De qualquer forma, tentando explicitar o critério identificador da coligação contratual, 

o art. 1.186 do CCF determina duas formas de se reconhecer a caducidade de um contrato 

em virtude de uma coligação contratual. Antes mesmo da consagração dessa teoria, a 

jurisprudência já fazia menção a esses requisitos, denominados pela doutrina de critérios 

objetivo e subjetivo251.  

O primeiro consistiria na interdependência entre os contratos, explicitada pelo texto 

legal por meio da necessidade do conjunto contratual para a realização de uma mesma 

operação econômica (interdependência objetiva). Conforme dispõe IBRAHIM NAJJAR, 

“um ‘conjunto’ contratual deve significar uma única operação. A unidade da operação infere 

necessariamente a ideia de indivisibilidade do ‘conjunto’”252.  

                                                
248 DESHAYES, Olivier; GENICON, Thomas; LAITHIER, Yves-Marie. Réforme du droit des contrats, du 
régime général et de la preuve des obligations: commentaire article par article. Paris: Lexisnexis, 2016, p. 349. 
249 BROS, Sarah. L'interdépendance contractuelle, la Cour de Cassation et la réforme du droit des contrats. 
Recueil Dalloz, Paris: 2016, p. 29 e ss. 
250 WICKER, Guillaume; BOUCARD, Hélène. Les sanctions relatives à la formation du contrat. La Semaine 
Juridique, Lexisnexis, Suplemento ao n. 21, 25 mai. 2015, p. 37; DESHAYES, Olivier; GENICON, Thomas; 
LAITHIER, Yves-Marie. Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations: 
commentaire article par article. Paris: Lexisnexis, 2016, p. 351. 
251 CHANTEPIE, Gael; LATINA, Mathias. La réforme du droit des obligations: commentaire théorique et 
pratique dans l'ordre du Code Civil. Paris: Dalloz, 2016, p. 415. 
252 NAJJAR, Ibrahim. La notion d'« ensemble contractuel ». In: Une certaine idée du contrat: mélanges à 
André Decocq. Paris: Litec, 2004, p. 514, tradução livre. 
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O segundo seria a coligação originada diretamente da vontade das partes, mediante as 

chamadas “cláusulas de indivisibilidade”253 (interdependência subjetiva). Nesse caso, um 

contrato seria condição necessária para a celebração do outro por vontade das partes254. 

Ambos os critérios, contudo, somente se aplicariam quando os contratantes tivessem 

consciência dessa interdependência contratual no momento de sua formação255. 

Na legislação argentina, com a aprovação do novo Código Civil e Comercial, em 2015, 

a coligação contratual também passou a ser prevista expressamente nos artigos 1.073, 1.074 

e 1.075256 em divisão semelhante àquela proposta por RODRIGO XAVIER LEONARDO. 

Segundo o art. 1.073 do Código Civil argentino: 

Há conexão (conexidad) quando dois ou mais contratos autônomos tenham 

se vinculado entre si por meio de uma finalidade econômica comum 

previamente estabelecida, de modo que um deles foi determinante para o 

outro tendo em vista o sucesso do resultado perseguido. Esta finalidade pode 

ser estabelecidade por lei, expressamente estipulada [pelas partes], ou 

derivada da interpretação, conforme o que se dispõe no artigo 1074257. 

Comentando esse artigo, HÉCTOR CHOMER e JORGE SILVIO SÍCOLI salientam 

que o dispositivo impõe dois elementos para a caracterização de uma coligação contratual: 

(i) a pluralidade contratual, isto é, o fato de que esses contratos, ainda que dependentes uns 

dos outros, podem existir autonomamente; e (ii) a finalidade econômica comum, que é 

“distinta da causa eficiente e da causa final de cada contrato conectado”258. 

                                                
253 MALAURIE, Philippe; AYNÈS, Laurent; STOFFEL-MUNCK, Philippe. Droit des obligations. Issy-les-
Moulineaux: 2016, p. 465. 
254 TERRÉ et alii. Droit civil: les obligations. 12. ed. Paris: Dalloz, 2018, p. 149. 
255 DE VINCELLES, Carole Aubert. Réflexions sur les ensembles contractuels: un droit en devenir. Revue des 
Contrats, Lextenso, n. 3, jul. 2007, p. 983 e ss. 
256  CCyCA, art. 1073 (Definición). “Hay conexidad cuando dos o más contratos autónomos se hallan 
vinculados entre sí por una finalidad común previamente establecida, de modo que uno de ellos ha sido 
determinante del otro para el logro del resultado perseguido. Esta finalidad puede ser establecida por ley, 
expresamente pactada, o derivada de la interpretación, conforme con lo que se dispone en el artículo 1074”. 
CCyCA, art. 1074 (Interpretación). “Los contratos conexos deben ser interpretados los unos por medio de los 
otros, atribuyéndoles el sentido apropiado que surge del grupo de contratos, su función económica y el 
resultado perseguido”. 
CCyCA, art. 1075 (Efectos). “Según las circunstancias, probada la conexidad, un contratante puede oponer 
las excepciones de incumplimiento total, parcial o defectuoso, aún frente a la inejecución de obligaciones 
ajenas a su contrato. Ateniendo al principio de la conservación, la misma regla se aplica cuando la extinción 
de uno de los contratos produce la frustración de la finalidad económica común”. 
257 O artigo citado é transcrito, em sua versão original, na nota de rodapé acima. Tradução livre. 
258 “Esa finalidad económica supracontractual es distinta de la causa fuente y causa fin de cada contrato 
conectado”. Cf. CHOMER, Héctor; SÍCOLI, Jorge Silvio. Comentários ao art. 1.073. In: HERRERA, Marisa; 
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Haveria, portanto, tanto no Código Civil argentino quanto no francês, a consagração 

das coligações por cláusula expressa e por conexão econômica. Embora não exista, no 

ordenamento brasileiro, dispositivo legal expresso que permita reconhecer essas espécies de 

de coligação contratual, RODRIGO XAVIER LEONARDO acredita que elas possam ser 

encontradas implicitamente nos arts. 112 e 113 do Código Civil brasileiro. O art. 112, ao 

fazer prevalecer a intenção das partes em detrimento do sentido literal, consagraria a 

modalidade de coligação voluntária. O art. 113, ao impor como diretivas de interpretação 

dos negócios jurídicos a boa-fé e os usos do local de sua celebração, poderia ser utilizado 

como fundamento legal para a verificação de contratos conexos. A coligação contratual 

também estaria implicitamente consagrada na legislação especial, sobretudo na 

consumerista, ao impor responsabilidade solidária na cadeia de produção e fornecimento de 

serviços (art. 18, CDC) 259 . Nessas hipóteses, a coligação contratual teria tamanha 

especificidade, devido à intervenção estatal nos contratos de consumo, que caberia o 

reconhecimento de uma nova espécie de contratos coligados, denominada rede contratual260. 

De acordo com RODRIGO XAVIER LEONARDO, somado a esses dois artigos, o 

art. 421 do CCB, consagrando a função social dos contratos, viria em reforço, “pela 

percepção de que o conjunto contratual exerce uma função social diversa daquela que é 

própria aos contratos singulares que se encontram vinculados”261. 

 

3.2. - Critérios de identificação de contratos conexos 

 

3.2.1. A causa do contrato 

De acordo com os seguidores desse critério, os contratos coligados possuiriam uma 

causa contratual unitária, entendida esta como causa final. Essa causa unitária se distinguiria 

                                                
CARAMELO, Gustavo; PICASSO, Sebastián (dir.). Código Civil y Comercial de la Nación comentado. 
Buenos Aires: Infojus, 2015, t. 3, p. 467. 
259  LEONARDO, Rodrigo Xavier. Os contratos coligados, os contratos conexos e as redes contratuais. 
In: CARVALHOSA, Modesto (coord.). Tratado de direito empresarial. t. 4. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016, p. 478. 
260  LEONARDO, Rodrigo Xavier. Os contratos coligados, os contratos conexos e as redes contratuais. 
In: CARVALHOSA, Modesto (coord.). Tratado de direito empresarial. t. 4. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016, p. 477. 
261  LEONARDO, Rodrigo Xavier. Os contratos coligados, os contratos conexos e as redes contratuais. 
In: CARVALHOSA, Modesto (coord.). Tratado de direito empresarial. t. 4. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016, p. 485. 
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das causas contratuais de cada um dos contratos integrantes da coligação. A verificação, 

portanto, de uma causa, distinta e comum, permitiria o reconhecimento de uma coligação 

contratual262. De acordo com VINCENZO ROPPO, os contratos mistos têm uma “única e 

indivisível causa, na qual, ademais, se combinam elementos diferentes”263. Por outro lado, 

os contratos coligados teriam, cada um, uma causa “distinta e autônoma”264. 

A ideia fundamental é a de que os contratos coligados projetam um fim ulterior que 

ultrapassa a finalidade de cada um dos contratos que fazem parte da coligação. Por isso, esse 

critério apresenta-se em diversas formulações. Ora se fala em “operação econômica”265 

comum, ora em “função econômica”, dentre outras266. De qualquer modo, está a se fazer 

menção à mesma noção: a coligação contratual apresenta uma causa diversa daquelas dos 

contratos individualmente considerados. 

Assim, haveria pluralidade de causas finais. De um lado, as finalidades de cada 

contrato individualmente considerado. De outro, a finalidade resultante da coligação 

contratual. FRANCISCO PAULO DE CRESCENZO MARINO vê na causa final, mista, 

isto é, no fim comum do contrato, o elemento unificador dos contratos mistos que os 

distingue dos contratos complexos 267 . Segundo ele, os contratos complexos podem 

apresentar uma pluralidade subjetiva, volitiva ou de prestações. Por outro lado, os contratos 

mistos apresentam pluralidade apenas objetiva268. 

                                                
262 GINO DE GENNARO cita alguns autores alemães e italianos que teriam se utilizado desse critério para 
distinguir entre contratos mistos e coligados. Dentre eles, LOMAR, REGELSBERGER, ENNECCERUS, 
MESSINA, ASQUINI, CARNELUTTI e LA LUMIA. Cf. GENNARO, Gino de. I contratti misti: 
delimitazione, classificazione e disciplina. Negotia mixta cum donatione. Padova: CEDAM, 1934, p. 54-55. O 
próprio Autor citado adota-o ao falar de causas parciais unidas em uma “causa mista”, cf. GENNARO, Gino 
de. I contratti misti: delimitazione, classificazione e disciplina. Negotia mixta cum donatione. Padova: 
CEDAM, 1934, p. 110. 
263 “Il contratto misto è un contratto unico, con unica causa, nella quale peraltro si combinano elementi di tipi 
diversi”, cf. ROPPO, Vincenzo. Il contratto. 2. ed. Milano: Giuffrè, 2011, p. 406. No mesmo sentido, 
cf. PENTEADO, Luciano de Camargo. Doação com encargo e causa contratual. 2. ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 367. 
264 ROPPO, Vincenzo. Il contratto. 2. ed. Milano: Giuffrè, 2011, p. 405. 
265  TULLIO ASCARELLI fala em “intentos económicos perseguidos pelas partes” e “ligados entre si”. 
Entretanto, convém ressaltar que, embora apontado pelo Autor como “elemento decisivo”, não era apresentado 
como critério suficiente para a distinção entre contratos mistos e coligados. Cf. ASCARELLI, Tullio. Negócio 
jurídico indirecto. Lisboa: Jornal do Foro, 1965, p. 17-18. 
266 RODRIGO XAVIER LEONARDO fala em atividade empresarial comum desenvolvida pelos contratos, a 
evidenciar uma causa final única. Cf. LEONARDO, Rodrigo Xavier. Os contratos coligados, os contratos 
conexos e as redes contratuais. In: CARVALHOSA, Modesto (coord.). Tratado de direito empresarial. t. 4. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 486. 
267 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 112. 
268 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 111. 
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Embora essa constação seja útil para explicar o fenômeno da coligação contratual e as 

consequências dele advindas, não parece ter grande utilidade para a identificação em 

concreto de uma coligação. A função econômica ulterior, ou causa, é consequência da 

coligação contratual e de seu reconhecimento no caso concreto 269 . Não é um critério 

apriorístico para o reconhecimento da coligação. Além do mais, dificilmente o legislador 

teria tido em mente as diversas causas finais no momento da positivação dos tipos 

contratuais. Essa correlação entre causa e tipo, portanto, pode ter um potencial explicativo 

da realidade contratual, mas não parece figurar como critério normativo 270 . Por isso, 

FRANCISCO PAULO DE CRESCENZO MARINO apresenta alguns critérios 

suplementares, como veremos a seguir. 

3.2.2. A compatibilidade dos regimes típicos 

Salvo alguma jurisprudência isolada271, os tribunais franceses não reconhecem uma 

espécie atípica de contratos mistos. O desenvolvimento da categoria dos grupos contratuais 

(groupe des contrats) foi muito mais fecundo, em grande parte devido ao fato de que o 

problema da qualificação e da incidência de regimes distintos não chamou grande atenção 

dos julgadores, que quase sempre aplicavam a absorção (ainda que sem indicar) quando 

impossível de se reconhecer uma coligação contratual que permitisse, na prática, a 

composição dos regimes típicos de dois ou mais tipos contratuais. 

Essa posição dos tribunais motivou alguns autores, como ALAIN BÉNABENT, a 

defenderem que a hibridização dos contratos não seria nada mais do que uma ilusão. 

Segundo o Autor, ou o contrato é atípico tout court e, então, qualquer aproximação com os 

contratos típicos seria inútil; ou o contrato dito misto é, na verdade, uma coligação 

contratual272. 

Isso não impediu que a doutrina francesa majoritária273 indicasse o reducionismo 

operado pela solução simplista de se identificar ora um único contrato típico, ora diversos 
                                                
269  Nesse sentido, afirma GIORGIO LENER que “dire che i negozi collegati si caratterizzano per la 
realizzazione di una funzione ulteriore — l'interdipendenza —, se non tautologico, è marcatamente descrittivo. 
(...) In tal caso, la ‘funzione ulteriore’ è davvero l'effetto del collegamento e non, come nel primo, lo stesso 
collegamento”. Cf. LENER, Giorgio.  Profili del collegamento negoziale. Milano: Giuffrè, 1999, p. 69-70. 
270 SCHIZZEROTTO, Giovanni. Il collegamento negoziale. Napoli: Jovene Editore, 1983, p. 26. 
271 C. Cass., Civ. 1ª, 11 jul. 1984, Bull. civ. I, nº 230. Cf. LABARTHE, Françoise. Les conflits de qualifications. 
In: Les droits et le Droit: mélanges dédiés à Bernard Bouloc. Paris: Dalloz, 2007, p. 546. 
272 BÉNABENT, Alain. L’hybridation dans les contrats. In: Prospectives du droit économique: dialogues avec 
Michel Jeantin. Paris: Dalloz, 1999, p. 30. 
273 O reconhecimento pela doutrina da possibilidade de contratos mistos atípicos é retraçado por FRANÇOIS 
TERRÉ, mediante uma síntese das principais figuras contratuais em que a doutrina reconhece essa atipicidade 
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contratos típicos coligados. A atitude dos tribunais se mostrava inadequada, pois contrariava 

frequentemente a vontade das partes, que desejavam, na primeira hipótese, um contrato 

atípico e acabavam sendo forçados dentro de um regime típico; ou, na segunda hipótese, 

desprezava o problema de regimes típicos contratuais conflitantes que acabam por reduzir a 

eficácia do suposto grupo de contratos274. 

Com efeito, de acordo com FRANÇOISE LABARTHE, a opção por qualificar como 

misto ou coligado um certo contrato deve levar em conta os regimes típicos candidatos a 

nele incidirem. Quando os regimes forem conflitantes, deve-se optar por uma qualificação 

unitária e, portanto, mista. Por outro lado, quando os regimes puderem se conciliar, a 

coligação contratual deve ser priorizada275. 

No mesmo sentido, PEDRO PAIS DE VASCONCELOS aponta que a conclusão pela 

existência de um contrato misto ou de uma coligação contratual dependerá do 

relacionamento entre os tipos legais subjacentes. Quando compatíveis entre si, será muito 

mais provável se tratarem de contratos coligados. Por outro lado, quando os tipos contratuais 

conflitarem, a probabilidade é de que o contrato seja misto276. 

Não se deve, contudo, levar esse tipo de afirmação ao extremo, como fazem JACQUES 

GHESTIN, CHRISTOPHE JAMIN e MARC BILIAU277, para quem a atipicidade mista 

deveria ser considerada regra de princípio, visto que essa atitude interpretativa reduziria 

sobremodo a utilidade da tipificação contratual. Enxergando apenas contratos atípicos, o 

intérprete despreza que, frequentemente, há modelos contratuais com regras de ordem 

pública, cogentes, e que devem ser aplicadas, não obstante a vontade das partes em contrário. 

O critério que leva em conta a compatibilidade de regimes típicos também é 

reconhecido, no Brasil, por FRANCISCO PAULO DE CRESCENZO MARINO. O Autor 

trata dele, no entanto, sob outra perspectiva. Ao invés de se focar no contraste entre regimes 

típicos, prefere verificar a flexibilidade de um tipo em relação à introdução de prestações 

                                                
mista, cf. TERRÉ, François. Le rôle de la volonté individuelle sur les qualifications. Paris: LGDJ, 1957, p. 482-
484. 
274 GHESTIN, Jacques; JAMIN, Christophe; BILIAU, Marc. Traité de droit civil: effets du contrat. 3. ed. Paris: 
LGDJ, 2001, p. 124. IBRAHIM NAJJAR chegou, até mesmo, ao extremo oposto, considerando que toda 
coligação contratual é regida, na verdade, por um único regime, cf. NAJJAR, Ibrahim. La notion d' « ensemble 
contractuel ». In: Une certaine idée du contrat: mélanges à André Decocq. Paris: Litec, 2004, p. 519.  
275 LABARTHE, Françoise. Les conflits de qualification. In: Les droits et le Droit: mélanges dédiés à Bernard 
Bouloc. Paris: Dalloz, 2007, p. 542. 
276 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009, p. 225. 
277 GHESTIN, Jacques; JAMIN, Christophe; BILIAU, Marc. Traité de droit civil: effets du contrat. 3. ed. Paris: 
LGDJ, 2001, p. 123-124. 
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atípicas. Seria um teste quanto aos “limites dos tipos contratuais de referência”278. Essa 

flexibilidade deveria ser verificada mediante a compatibilidade da prestação atípica com o 

escopo (ou causa) do tipo contratual279. 

3.2.3. A contemporaneidade dos contratos 

Quando os contratos são celebrados sem lapso temporal ou em curto intervalo de 

tempo, costuma-se reconhecer mais facilmente uma coligação contratual280. A proximidade 

temporal, embora seja um indício de coligação, não parece ser suficiente para o seu 

reconhecimento. Além disso, é possível haver coligação contratual mesmo quando os 

contratos tiverem sido concluídos em momentos diversos. 

O contrato-quadro e seus contratos de aplicação, por exemplo, são coligados, mas 

exigem necessariamente a celebração em momentos diversos e, frequentemente, bem 

afastados um em relação ao outro. Conforme salienta GIORGIO LENER, a vontade 

contemporânea não se confunde com a estipulação contemporânea281. 

Além disso, a contemporaneidade não é eficaz para distinguir contratos conexos de 

contratos mistos. Aliás, a distância temporal entre um e outro contrato permite descartar mais 

facilmente a qualificação de contrato misto282, vez que a contemporaneidade é condição 

necessária, embora não suficiente, para este último283. 

Por isso, a contemporaneidade parece ser um indício fraco e que só pode ser levado 

em conta em conjunto com outros critérios, como reforço para o convencimento do intérprete 

de que se trata, de fato, de uma coligação contratual. 

3.2.4. A pluralidade de instrumentos negociais 

                                                
278 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 119. 
279 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 120. 
280 Nesse sentido, apontando-a como indício de coligação, cf. LEONARDO, Rodrigo Xavier. Os contratos 
coligados, os contratos conexos e as redes contratuais. In: CARVALHOSA, Modesto (coord.). Tratado de 
direito empresarial. t. 4. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 486. 
281 LENER, Giorgio. Profili del collegamento negoziale. Milano: Giuffrè, 1999, p. 72. 
282 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 126. 
283 GENNARO, Gino de. I contratti misti: delimitazione, classificazione e disciplina. Negotia mixta cum 
donatione. Padova: CEDAM, 1934, p. 57. 
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Esse critério é indicado por FRANCISCO PAULO DE CRESCENZO MARINO como 

“subsidiário”284. Mas trata-se de um dado importante quando o intérprete estiver em dúvida 

entre qualificar o contrato como coligado ou misto. Embora a pluralidade de instrumentos 

negociais não possa, de per se, excluir a qualificação de um contrato como sendo misto285, 

deve-se levar em conta que a estrutura contratual escolhida pelas partes representa, com 

maior fidelidade, sua vontade e seus interesses. Partindo da premissa de que os contratantes 

racionalmente optaram pela pluralidade, ao invés de celebrar um único contrato, a 

qualificação, quando possível, deve pender em favor do reconhecimento de uma coligação 

contratual. 

Haveria diversas vantagens na implementação da operação econômica mediante a 

coligação contratual. As partes podem desejar conferir um maior grau de autonomia a cada 

elemento da operação. Ou, ainda, podem optar expressamente pela incidência de diversos 

regimes típicos a cada parcela da operação. Desde que lícita, a separação voluntária deve, 

portanto, ser respeitada pelo intérprete286. 

3.3.5. A correspondência entre prestações 

Talvez o critério mais difundido na doutrina, a interdependência entre prestações 

oriundas de contratos diversos é um índice importante para o reconhecimento da coligação 

contratual. Fala-se em um “nexo de correspondência” entre as prestações 287 . Haveria, 

portanto, a formação de um sinalagma que ultrapassaria os contratos individualmente 

considerados. Embora importante para certas coligações, o critério estudado não deve ser 

sobrevalorizado. Os contratos coligados que expressam uma função de troca são importantes 

                                                
284 GIOVANNI SCHIZZEROTO fala em critério com “valor indiciário”, indicando nesse grupo não só a 
pluralidade de instrumentos negociais, mas igualmente a contemporaneidade das declarações e a unidade da 
contraprestação, cf. SCHIZZEROTTO, Giovanni. Il collegamento negoziale. Napoli: Jovene Editore, 1983, p. 
17. 
285 ANTUNES VARELA afirma que a pluralidade ou unicidade de instrumentos é uma “indicação”, não um 
“critério decisivo”. Cf. ANTUNES VARELA, João de Matos. Contratos mistos. Boletim da Faculdade de 
Direito, Universidade de Coimbra, Coimbra, n. 44, 1968, p. 166. 
286 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 125. 
287 “Il problema decisivo che da tali proposizioni discende; quello, cioè, che ricerca il criterio per stabilire 
quando si abbia unicità o pluralità di cause, si risolve avendo riguardo alla connessione oggettiva delle 
prestazioni; ricercando, cioè, se le prestazioni che sono implicate in un negozio che si presenti sovrabbondante 
rispetto al negozio tipico, o al negozio suggerito dalla prassi, siano tra loro indipendenti e autonome — 
pluralità di negozi —, o non siano, invece, subordinate o strumentali tute rispetto ad una, ricerca che 
costituisce una quaestio facti demandata all'interprete in sede di ermeneutica negoziale, come ha più volte 
riconosciuto la giurisprudenza tra cui si distingue una decisione che affronta expressis verbis la questione 
della unicità o pluralità dei negozi”, cf. SCHIZZEROTTO, Giovanni. Il collegamento negoziale. Napoli: 
Jovene Editore, 1983, p. 49. 
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e numerosos, mas a coligação bilateral pode envolver outras espécies de onerosidade e, 

ainda, expressar-se mediante contratos gratuitos288. 

A pluralidade de contraprestações, que consiste na especificação de uma 

contraprestação para cada prestação típica, poderia servir igualmente como um indício289. 

No entanto, embora alguma doutrina caracterize-a como critério determinante para a questão 

de saber se se trata de contrato misto ou coligação contratual, FRANCISCO PAULO DE 

CRESCENZO MARINO salienta haver diversos casos em que essa especificação de 

contraprestações não será determinante da natureza do negócio. Como exemplo, o Autor 

apresenta os contratos por adesão, sobretudo o contrato de viagem turística, em que é 

irrelevante se o comprador do pacote pagou um preço global “pelo pacote” ou fez opções 

por diversas prestações acrescidas ao montante global (e.g., hospedagem, passagens, traslado 

etc.) para que se reconheça a unidade do contrato290. 

3.3.6. A identidade de contratantes 

Frequentemente, a identidade de contratantes é um aspecto relevante para a verificação 

de uma coligação contratual. Entretanto, não se constitui um critério suficiente. Aliás, uma 

das consequências, e vantagens, do reconhecimento de uma coligação contratual está em 

permitir a extensão dos efeitos de um contrato a alguém que poderia ser considerado terceiro 

mas que participa da operação econômica subjacente à coligação. 

Na distinção entre contratos coligados e mistos, a identidade de partes pode, ademais, 

ser um critério mais forte para a qualificação dos segundos do que a dos primeiros291. Quando 

houver diversos centros de interesses, o intérprete tenderá a reconhecer uma coligação 

contratual292. 

3.3.7. Síntese conclusiva 

                                                
288 LENER, Giorgio. Profili del collegamento negoziale. Milano: Giuffrè, 1999, p. 67. 
289  TULLIO ASCARELLI ressalta que a unidade de prestações é apenas indício de um negócio misto, 
cf. ASCARELLI, Tullio. Negócio jurídico indirecto. Lisboa: Jornal do Foro, 1965, p. 18, nota 31. 
290 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 126. 
291 Nesse sentido, cf. GENNARO, Gino de. I contratti misti: delimitazione, classificazione e disciplina. Negotia 
mixta cum donatione. Padova: CEDAM, 1934, p. 68. 
292 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 122. 
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Da análise não exaustiva dos critérios comumente apontados pela doutrina para a 

identificação de uma coligação contratual, percebe-se não haver nenhum que seja, por si só, 

suficiente para a tarefa293. A causa contratual nem sequer consegue ser utilizada como 

critério de distinção, já que se apresenta como consequência da coligação, não como fonte. 

No entanto, o reconhecimento de uma operação econômica ulterior distingue os contratos 

coligados dos mistos, pois evidencia a pluralidade de causas, ausentes nestes e presente 

naqueles. 

A compatibilidade entre regimes típicos é útil para distinguir e optar pela qualificação 

entre contrato misto ou coligado. Quando os regimes forem incompatíveis entre si, será 

preferível reconhecer um contrato misto, com um regime atípico. Por outro lado, havendo 

compatibilidade de regimes, a coligação contratual será mais provável. A incompatibilidade 

de regimes não deve, contudo, ser levada a extremos, de modo a sempre reputar que o 

contrato seja atípico, sobretudo levando em conta a existência de prestações principais e 

secundárias na estrutura contratual. 

 

§ 4. Regime aplicável aos contratos mistos 

Além da própria definição dos contratos coligados e dos contratos mistos, o 

procedimento de composição do regime que lhes é aplicável também é controverso. 

Tradicionalmente, encontram-se três correntes: (i) a teoria da absorção; (ii) a teoria da 

combinação; e (iii) a teoria da analogia 294 . Mais recentemente, uma quarta teoria foi 

acrescentada: (iv) a teoria da criação. 

4.1. - Teoria da absorção 

                                                
293 Nesse sentido: “a inclusão forma no mesmo documento, a unidade substancial da contraprestação, ou a 
vontade dos contraentes em geral, apenas fornecem ao jurista simples indicações, sugestões indirectas ou 
meros subsídios para a resolução do problema proposto”, cf. ANTUNES VARELA, João de Matos. Contratos 
mistos. Boletim da Faculdade de Direito, Universidade de Coimbra, Coimbra, n. 44, 1968, p. 167, destaques 
no original. 
294  “La notion de ‘contrat mixte’ comprend, à notre avis, plusiers sortes d’actes: ou bien il n’y qu’une 
combinaison sans unité, et il est possible de rattacher les diverses stipulations aux contrats nommés don’t elles 
sont issues; ou bien l’un des emprunts colore l’ensemble de l’acte, et il est possible, par application de la 
maxime ‘accessorium sequitur principale’, d’adopter une nature juridique unique et, dans ce cas, la notion de 
contrat mixte ne doit être qu’une analyse provisoire, préalable à la détermination de la nature globale de 
l’acte; ou bien, au sein de la catégorie des contrats mixtes, il en est auxquels la qualification de contrat innomé 
se pourra être déniée, précisément par suite de l’existence d’un élément nouveau singulier”, cf. TERRÉ, 
François. Le rôle de la volonté individuelle sur les qualifications. Paris: LGDJ, 1957, p. 482. 
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A teoria da absorção trabalha com a ideia de acessoriedade de uma prestação em 

função de outra, dita principal, de sorte que o regime escolhido será aquele do tipo cuja 

prestação é a principal295.  

Para VINCENZO ROPPO, a teoria da absorção seria empregada mediante índices de 

predominância (indice di prevalenza), que pudessem indicar qual o tipo prevalente. Segundo 

ele, esses indicadores poderiam ser (i) econômicos, quando a prestação de maior valor fosse, 

também, a de maior importância; e (ii) normativos, quando um tipo fosse reconhecido pelo 

próprio sistema como prevalente em relação a outro, seja mediante um conjunto maior de 

regras cogentes, seja diante de uma definição mais fechada296.  

A teoria da absorção tem a vantagem de ressaltar que, muitas vezes, prestações 

discrepantes em relação ao tipo contratual são, de fato, meramente acessórias ou 

instrumentais297. Por outro lado, isso não significa sempre podermos reduzir a realidade 

contratual a uma relação de principalidade e acessoriedade, nem que, mesmo diante de 

prestações principais e acessórias, o regime próprio a esta última seja completamente 

afastado298. 

Portanto, a desvantagem da teoria da absorção consiste na dificuldade em se 

identificar, muitas vezes, qual seja a prestação principal e a acessória299. Ademais, a absorção 

reconduziria todo o problema da atipicidade para os contratos tipos já conhecidos, 

desprezando a autonomia das partes em criar estruturas contratuais atípicas (art. 425, 

CCB)300. 

Num contrato de built to suit, por exemplo, a doutrina costuma identificar a 

composição de prestações típicas dos contratos de locação, empreitada e prestação de 

serviços, havendo, às vezes, um elemento financeiro. Nota-se que há uma composição com 

prestações oriundas de mais de um tipo contratual, o que por si só já dificulta a descoberta 

                                                
295 ROPPO, Vincenzo. Il contrato. 2. ed. Milano: Giuffrè, 2011, p. 406. 
296 ROPPO, Vincenzo. Il contrato. 2. ed. Milano: Giuffrè, 2011, p. 406-407. 
297 Na doutrina brasileira, JOÃO ALBERTO SCHÜTZER DEL NERO considera a teoria da absorção a “mais 
razoável”, cf. DEL NERO, João Alberto Schützer. Conversão substancial do negócio jurídico. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001, p. 43. 
298  ANTUNES VARELA, João de Matos. Contratos mistos. Boletim da Faculdade de Direito, Coimbra: 
Universidade de Coimbra, n. 44, 1968, p. 158. 
299  LEONARDO, Rodrigo Xavier. Redes contratuais no mercado habitacional. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2003, p. 109. 
300 “Se o contrato misto é uma manifestação da autonomoa privada, a busca de seu regramento em um tipo 
predominante pode acabar por violar o princípio constitutivo desse contrato: a busca por soluções negociais 
diversas daquelas apontadas pelo legislador”, cf. LEONARDO, Rodrigo Xavier. Redes contratuais no mercado 
habitacional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 109. 
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de uma prestação principal. Ademais, parece que as prestações têm importância diversa em 

cada fase da execução do contrato, sendo que, num primeiro momento, a empreitada teria 

maior importância do que o uso do imóvel. A absorção, seja do regime da locação pelo de 

empreitada, ou vice-versa, não corresponderia à importância das prestações em cada 

momento do desenvolvimento da relação jurídica contratual. 

Por isso, a teoria da absorção parece mais adequada para os contratos atípicos que 

possuam um tipo de referência. Esses contratos tornam-se atípicos mediante a modificação 

de um tipo contratual ao qual se adiciona um pacto de modificação. PEDRO PAIS DE 

VASCONCELOS cita como exemplo o caso do mandato, que foi tipo de referência no 

Direito Romano para viabilizar a cessão de crédito e a caução301. 

4.2. - Teoria da combinação 

A teoria da combinação, por sua vez, opera fragmentando o contrato, fazendo incidir 

em cada parte o respectivo regime do contrato típico do qual foram retiradas302. Permite, 

portanto, uma maior fidelidade às prestações, que poderão ser regidas pelo regime típico 

para elas previsto.  

Contudo, em momentos de incompatibilidade de regimes, a teoria da combinação se 

torna um mecanismo inútil. Ademais, nem sempre o contrato é composto pela mera 

justaposição de prestações típicas. As partes podem, muito bem, ter desenvolvido um 

organismo único contratual, como salientava OTTO SCHREIBER. Nessas hipóteses, de 

fato, a teoria da aplicação analógica seria a mais adequada303. 

Além disso, de maneira contraditória, a teoria da combinação opera mediante a cisão 

do negócio que, pela própria definição de contrato misto, apresenta uma causa única e 

incindível304. Sobretudo em contratos sinalagmáticos, a prestação de um é interdependente 

da outra e a diversidade de tratamento entre as prestações parece ignorar essa realidade. 

No entanto, a teoria da combinação só parece sofrer com essas críticas caso se 

considere que a aplicação dos regimes típicos se limite às prestações. Parece-nos que a teoria 

da combinação deve, antes, ser entendida como a composição do regime atípico do contrato 

                                                
301 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009, p. 231, nota 455. 
302 ROPPO, Vincenzo. Il contrato. 2. ed. Milano: Giuffrè, 2011, p. 406. 
303  ANTUNES VARELA, João de Matos. Contratos mistos. Boletim da Faculdade de Direito, Coimbra: 
Universidade de Coimbra, n. 44, 1968, p. 161. 
304  LEONARDO, Rodrigo Xavier. Redes contratuais no mercado habitacional. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2003, p. 113. 
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misto mediante a junção das normas pertencentes aos tipos contratuais de que provieram as 

prestações típicas. Não se trata, portanto, de recortar o contrato para fazer incidir em parte 

dele um regime, mas de construir um regime atípico aplicável ao contrato como um todo e 

que seja fruto da composição de regimes típicos. 

ENNECCERUS e LEHMANN, ao tratarem da hipótese dos contratos de duplo tipo, 

confirmavam esse entendimento, afirmando que “todo o conteúdo se enquadra em dois tipos 

distintos de contrato, de modo que se manifesta como contrato tanto de uma espécie quanto 

de outra”305. Os Autores ressalvavam, contudo, que a combinação pode ser obstada diante 

de contradição entre certas normas pertencentes aos tipos incidentes. Como solução, os 

Autores propunham uma interpretação teleológica das normas em conflito para optar pela 

que melhor se adequasse ao caso concreto. 

Parece-nos, no entanto, que, caso haja contradição entre normas pertencentes aos 

regimes típicos, o método de combinação deve ser abandonado pelo intérprete306. Caso 

contrário, ter-se-ia necessariamente a opção pela norma de um ou outro regime no que 

concerne ao ponto conflitante, resultando em um retorno à absorção. Ou, então, se a 

investigação começar a se pautar pelas razões subjacentes a cada uma das normas, o 

intérprete estará na verdade aplicando o método analógico. 

4.3. - Teoria da analogia 

A teoria da analogia, por outro lado, procura criar um novo regime, específico, com 

base na analogia e por meio das diversas regras contratuais dos diversos tipos, sem se prender 

aos tipos dos quaise as prestações advêm. Para CESARE MASSIMO BIANCA, adepto dessa 

teoria, ela consistiria em “aplicar a cada situação contratual as normas que regulam situações 

semelhantes”307. 

RODRIGO XAVIER LEONARDO afirma que, embora a teoria da analogia tenha tido 

o mérito de reconhecer a unidade do contrato e sua atipicidade, afastando em um primeiro 

                                                
305 “Contratos de doble tipo. El total contenido del contrato encaja en dos tipos de contrato, de modo que se 
manifiesta como contrato tanto de una especie como de otra”, cf. ENNECCERUS, Ludwig; LEHMANN, 
Heinrich. Derecho de obligaciones. Tradução e comentários Blas Pérez Gonzalez e José Alguer. Barcelona: 
BOSCH, 1935, v. 2, t. 2, p. 10, tradução livre. 
306 Nesse sentido: ANTUNES VARELA, João de Matos. Contratos mistos. Boletim da Faculdade de Direito, 
Coimbra: Universidade de Coimbra, n. 44, 1968, p. 164. 
307 BIANCA, Cesare Massimo. Diritto civile: il contratto. 2. ed. Milano: Giuffrè, 2000, v. 3, p. 480, tradução 
livre. 
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momento a aplicação direta dos regimes típicos308, o referencial permaneceria sendo um 

sistema jurídico fechado, que em última medida recorreria aos regimes típicos, desprezando 

a causa concreta do negócio309. 

4.4. - Teoria da criação 

A teoria da criação também deseja formar um regime próprio para o contrato misto 

analisado, mas parte, ao invés da lei, do próprio contrato e das declarações negociais. 

Na doutrina brasileira, RODRIGO XAVIER LEONARDO é simpático a essa teoria, 

afirmando ser aquela que dá valor à autonomia privada. A composição do regime, segundo 

ele, deveria, portanto, partir do próprio contrato em concreto e recorrer, em seguida, para as 

“bases axiológicas do ordenamento jurídico”, sobretudo, a função social do contrato 

(art. 421, CCB) e a boa-fé objetiva (art. 422, CCB)310. 

Nessa primeira etapa de composição do regime contratual, que se concentra no 

contrato concreto, RODRIGO XAVIER LEONARDO indica alguns topoi que podem ser 

utilizados: (i) situação de hipossuficiência ou paridade entre os contratantes; (ii) gastos 

realizados pelas partes, seja na fase pré-contratual, seja na contratual, para a execução do 

contrato; (iii) o “nexo econômico” estabelecido entre as prestações de cada um dos 

contratantes; (iv) a distribuição de riscos, vantagens e desvantagens entre as partes; e (v) as 

legítimas expectativas dos contratantes311. 

RODRIGO XAVIER LEONARDO não nega, contudo, a possibilidade de que as 

demais teorias possam ser aplicadas coerentemente em alguns casos. No entanto, ressalta 

que o mais comum será o reconhecimento de que o contrato misto não se adequa a qualquer 

modelo típico e, portanto, a teoria da criação será a mais adequada312. 

PONTES DE MIRANDA era crítico à teoria da criação, por ele denominada “teoria 

da relação interna”. Segundo o Autor, esta seria, na verdade, uma “negação de teoria, porque 

                                                
308  No mesmo sentido: PENTEADO, Luciano de Camargo. Redes contratuais e contratos coligados. 
In: HIRONAKA, Giselda M. F. N.; TARTUCE, Flávio (coords.). Direito contratual: temas atuais. São Paulo: 
Método, 2007, p. 475. 
309  LEONARDO, Rodrigo Xavier. Redes contratuais no mercado habitacional. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2003, p. 117. 
310  LEONARDO, Rodrigo Xavier. Redes contratuais no mercado habitacional. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2003, p. 119. 
311  LEONARDO, Rodrigo Xavier. Redes contratuais no mercado habitacional. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2003, p. 120. 
312  LEONARDO, Rodrigo Xavier. Redes contratuais no mercado habitacional. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2003, p. 121. 
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atribui ao exame da subespécie, ou do caso, a conclusão sobre a complexidade”313. Aderimos 

à crítica, pois, de fato, se o problema a ser solucionado pelas teorias é a identificação de um 

regime aplicável aos contratos mistos, a teoria da criação nega essa possibilidade, sendo na 

verdade a “análise do caso concreto”. 

A resposta que a teoria da criação oferece não parece ser satisfatória devido ao grau 

elevado de insegurança e discricionariedade que propicia. Embora seja louvável a indicação 

de critérios ou topoi para a contrução do regime aplicável, os apresentados não são 

suficientes. Em primeiro lugar, a paridade ou desigualdade entre os contratantes permite a 

composição do regime contratual, mas em um nível mais amplo do que aquele da 

qualificação do contrato. Nesse nível, pode-se falar em “tipos contratuais gerais” ou classes 

contratuais, como a dos contratos de adesão, de consumo etc. A disciplina apresentada para 

cada uma dessas classes é, contudo, incompleta para reger o conteúdo do contrato. O mesmo 

pode ser dito do critério de distribuição de riscos e vantagens, que permite a classificação 

dos contratos em comutativos ou aleatórios e onerosos ou gratuitos, mas que dificilmente 

permitirá a formação de um regime suficiente para o contrato. O nexo econômico entre as 

prestações pode, por sua vez, ou indicar a própria qualidade de contrato misto, sem resolver 

a questão do regime aplicável, ou demonstrar a acessoriedade de uma prestação face a outra, 

dando ensanchas para a aplicação da teoria da absorção. 

4.5. - Das teorias aos métodos 

O problema dos contratos mistos é eminentemente metodológico. As partes, muito 

raramente, decidirão conscientemente acerca da estrutura negocial que desejam, focando-se 

mais na formação de um contrato destinado à consecução de um certo projeto ou finalidade 

comum314. Assim, o problema dos contratos mistos é metodológico por dizer respeito à 

relação do contrato com o próprio Direito Positivo. Por isso, “a especialidade do contrato 

misto reside apenas no facto de a sua regulamentação convocar a aplicação de normas legais, 

                                                
313  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 3. Atual. por Marcos 
Bernardes de Mello e Marcos Ehrhardt Jr. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 253. 
314 COELHO, Francisco Manuel de Brito Pereira. O problema do regime dos contratos mistos: distinção entre 
as normas ou os problemas que tocam directamente a própria prestação e as normas ou os problemas que tocam 
o contrato na sua unidade. Boletim da Faculdade de Direito, Coimbra: Universidade de Coimbra, n. 88, 2012, 
p. 680. 
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eventualmente conflituantes, procedentes de regimes legais de dois ou mais contratos 

típicos”315. 

Se o problema dos contratos mistos é metodológico, também não caberia à Lei dispor 

acerca do método de qualificação a ser utilizado316. A melhor opção parece ser aquela que 

tenta combinar as teorias apresentadas317, aplicando-as de modo a maximizar suas vantagens 

e diminuir concomitantemente suas desvantagens. Por isso, as soluções propostas não devem 

ser entendidas como teorias, que se excluiriam reciprocamente, mas como métodos, cada 

qual com seu respectivo âmbito de aplicação, a depender do problema analisado318. 

De modo geral, a determinação do método aplicável pode se dar em relação: (i) ao 

objeto das normas de cada regime; e (ii) à espécie de contrato misto. 

4.5.1. Escolha do método a partir do objeto da norma 

Essa é a solução proposta por FRANCISCO MANUEL DE BRITO PEREIRA 

COELHO. O Autor distingue entre as normas que dizem diretamente respeito às prestações 

contratuais e, de outro lado, as normas que estão diretamente vinculadas ao contrato por 

inteiro 319 . As normas referentes às prestações contratuais seriam aquelas referentes ao 

cumprimento da obrigação (lugar, prazo etc.), ao regime e às consequências do 

inadimplemento, à competência do foro; às garantias do adimplemento e às causas de 

extinção da obrigação320. As normas referentes aos contratos seriam relativas à formação e 

                                                
315 COELHO, Francisco Manuel de Brito Pereira. O problema do regime dos contratos mistos: distinção entre 
as normas ou os problemas que tocam directamente a própria prestação e as normas ou os problemas que tocam 
o contrato na sua unidade. Boletim da Faculdade de Direito, Coimbra: Universidade de Coimbra, n. 88, 2012, 
p. 679. 
316 COELHO, Francisco Manuel de Brito Pereira. O problema do regime dos contratos mistos: distinção entre 
as normas ou os problemas que tocam directamente a própria prestação e as normas ou os problemas que tocam 
o contrato na sua unidade. Boletim da Faculdade de Direito, Coimbra: Universidade de Coimbra, n. 88, 2012, 
p. 682. 
317 COSTA, Mario Júlio de Almeida. Direito das obrigações. 7. ed. rev. e atual. Coimbra: Almedina, 1999, 
p. 323. 
318 COELHO, Francisco Manuel de Brito Pereira. O problema do regime dos contratos mistos: distinção entre 
as normas ou os problemas que tocam directamente a própria prestação e as normas ou os problemas que tocam 
o contrato na sua unidade. Boletim da Faculdade de Direito, Coimbra: Universidade de Coimbra, n. 88, 2012, 
p. 682. 
319 COELHO, Francisco Manuel de Brito Pereira. O problema do regime dos contratos mistos: distinção entre 
as normas ou os problemas que tocam directamente a própria prestação e as normas ou os problemas que tocam 
o contrato na sua unidade. Boletim da Faculdade de Direito, Coimbra: Universidade de Coimbra, n. 88, 2012, 
p. 683. 
320 COELHO, Francisco Manuel de Brito Pereira. O problema do regime dos contratos mistos: distinção entre 
as normas ou os problemas que tocam directamente a própria prestação e as normas ou os problemas que tocam 
o contrato na sua unidade. Boletim da Faculdade de Direito, Coimbra: Universidade de Coimbra, n. 88, 2012, 
p. 684. 
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conclusão do contrato; extinção do contrato ou de seus efeitos (e.g., invalidade, ineficácia e 

resolução), e as sobre a cessão da posição contratual321. 

A utilidade da distinção entre normas sobre prestações e normas sobre o contrato como 

um todo residiria no método a ser utilizado para a identificação do regime aplicável. Para as 

normas referentes às prestações, o método seria o da combinação322. Por outro lado, para as 

normas referentes ao contrato como um todo, o método seria o da absorção323. 

Embora sedutora, pela sua aparente operabilidade, a tese de FRANCISCO MANUEL 

DE BRITO PEREIRA COELHO parece encontrar alguns obstáculos que dificultariam sua 

aplicação. Sobretudo se considerarmos que a divisão entre normas sobre prestações e normas 

sobre o contrato parece ser artificial. De fato, poderíamos partir de um critério como o 

estipulado pelo próprio legislador, considerando as normas dispostas nos primeiros quatro 

títulos do Livro I da Parte Especial do CCB como sendo normas referentes diretamente às 

prestações oriundas do contrato.  

Contudo, é inegável que mesmo essas normas acabam afetando a dinâmica do contrato 

como um todo. O inadimplemento de uma obrigação poderá, por exemplo, ser causa de 

resolução do contrato. Ou, ainda, se considerarmos que figuras tipicamente pertencentes à 

Teoria Geral das Obrigações acabam tendo um vínculo com a fonte obrigacional, ante a 

causalidade do Direito Civil brasileiro. Basta pensar na cessão de crédito, que pode ser 

influenciada pelas vicissitudes do contrato324. 

 

4.5.2. Escolha do método a partir da espécie de contrato misto 

                                                
321 COELHO, Francisco Manuel de Brito Pereira. O problema do regime dos contratos mistos: distinção entre 
as normas ou os problemas que tocam directamente a própria prestação e as normas ou os problemas que tocam 
o contrato na sua unidade. Boletim da Faculdade de Direito, Coimbra: Universidade de Coimbra, n. 88, 2012, 
p. 694. 
322 COELHO, Francisco Manuel de Brito Pereira. O problema do regime dos contratos mistos: distinção entre 
as normas ou os problemas que tocam directamente a própria prestação e as normas ou os problemas que tocam 
o contrato na sua unidade. Boletim da Faculdade de Direito, Coimbra: Universidade de Coimbra, n. 88, 2012, 
p. 693. 
323 COELHO, Francisco Manuel de Brito Pereira. O problema do regime dos contratos mistos: distinção entre 
as normas ou os problemas que tocam directamente a própria prestação e as normas ou os problemas que tocam 
o contrato na sua unidade. Boletim da Faculdade de Direito, Coimbra: Universidade de Coimbra, n. 88, 2012, 
p. 708. 
324 LEONARDO, Rodrigo Xavier. A cessão de créditos à luz da tese da separação relativa. In: MARTINS-
COSTA, Judith; FRADERA, Véra Jacob de (org.). Estudos de direito privado e processual civil: em 
homenagem a Clóvis do Couto e Silva. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 273. 
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Essa solução é proposta por FRANCISCO PAULO DE CRESCENZO MARINO325. 

De acordo com ele, o método da absorção seria aplicável aos contratos “mistos de tipo 

modificado”, em que seja possível identificar um tipo de referência “razoavelmente nítido”. 

Os métodos da combinação e da criação seriam, por sua vez, aplicáveis aos contratos mistos 

de tipo múltiplo. Por fim, quando os contratos forem atípicos puros, o único método 

adequado seria o da criação. 

ANTUNES VARELA também sugere uma aplicação semelhante. Para ele, em 

princípio, o método de combinação deverá ser aplicado quando um intérprete estiver diante 

de contratos mistos326 . Esse método deverá ser abandonado, contudo, sempre que, na 

tentativa de compor os regimes, haja incompatibilidade entre eles. Nesses casos, deve-se 

tentar encontrar um tipo ou prestação predominante e outro que lhe seja acessório ou 

instrumental, aplicando-se o método da absorção327.  

Isso não quer dizer, contudo, que o método da absorção deverá ser utilizado mediante 

o afastamento, por completo, do regime da prestação acessória. Naquilo que for conciliável, 

o regime da prestação acessória permanecerá sendo aplicável. Por fim, nas hipóteses de 

conflito entre os regimes aplicáveis em que não for possível identificar uma prestação 

acessória e outra principal, o método analógico deverá ser aplicado para a construção do 

regime do contrato atípico misto. 

4.6 - Síntese conclusiva 

As regras de ANTUNES VARELA têm a vantagem de indicar um claro referencial de 

aplicação. Parte-se da composição de regimes, que deverá ser abandonada apenas em casos 

de conflito entre os tipos contratuais. Nesses casos, se o contrato apresentar relações de 

principalidade e acessoriedade, o método da absorção será o mais adequado. Do contrário, 

adotar-se-á a aplicação da analogia, como se estivéssemos diante de um contrato atípico 

puro. 

Entretanto, a solução de FRANCISCO PAULO DE CRESCENZO MARINO leva em 

consideração as diversas formas de construção de um contrato misto. Por isso, parece ser a 

                                                
325 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Classificação dos contratos. In: PEREIRA JUNIOR, Antonio 
Jorge; JABUR, Gilberto Haddad. Direitos dos contratos. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 27. 
326 ANTUNES VARELA, João de Matos. Contratos mistos. Boletim da Faculdade de Direito, Universidade 
de Coimbra, Coimbra, n. 44, 1968, p. 163. 
327 ANTUNES VARELA, João de Matos. Contratos mistos. Boletim da Faculdade de Direito, Universidade 
de Coimbra, Coimbra, n. 44, 1968, p. 164. 
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mais adequada. Com a ressalva, no entanto, feita por ANTUNES VARELA acerca da 

compatibilidade de regimes como pressuposto para a utilização do método da composição. 

Assim, temos que: (i) nos contratos de tipo modificado ou com tipo de referência, o 

método a ser aplicado será o da absorção, com incidência do regime preterido naquilo que 

for conciliável; (ii) nos contratos de tipo múltiplo, aplicar-se-á o método da composição, 

formando um regime atípico para o contrato misto a partir da combinação de dois ou mais 

regimes típicos; (iii) nos contratos de tipo múltiplo em que haja incompatibilidade de 

regimes típicos, o método a ser utilizado será o da analogia, partindo-se da própria declaração 

negocial e integrando-a mediante a incidência da boa-fé e dos usos e costumes, conforme 

veremos no próximo Capítulo.  
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CAPÍTULO 3 - INTERPRETAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

CONTRATUAIS 

 

A interpretação é a atividade destinada a obter o significado328 do negócio jurídico329, 

a desvendar seu conteúdo. A interpretação não parte em busca da vontade das partes, no 

sentido psicológico, mas sim daquilo que foi por elas manifestado numa declaração jurídico-

negocial330. A relação entre interpretação e conteúdo do negócio jurídico faz com que a 

primeira seja essencial para a qualificação do contrato e para a determinação de seus 

efeitos331. 

Assim, o problema da interpretação dos contratos se revela metodológico332, já que 

requer a precisão dos critérios pelos quais a qualificação e o conteúdo contratuais serão 

determinados pelo intérprete. Ademais, a interpretação do negócio jurídico não é uma busca 

das intenções, em acepção psicológica, das partes, mas do “sentido juridicamente decisivo 

das declarações de vontade”333. Por isso, o problema da interpretação do negócio jurídico é 

eminentemente jurídico. 

 

Seção I - Interpretação do negócio jurídico 

§ 1. Interpretação subjetiva e interpretação objetiva 

                                                
328 Também entende o ato interpretativo como voltado para a busca de um significado: LARENZ, Karl. 
Derecho civil: parte general. Tradução Miguel Izquierdo e Macías-Picavea. Madrid: EDERSA, 1978, p. 453. 
329 Embora o Capítulo seja destinado à interpretação e à qualificação contratuais, empregaremos uma análise a 
partir do negócio jurídico, já que a maior parte dos desenvolvimentos acerca da atividade interpretativa foram 
feitos com base na teoria do negócio jurídico, sobretudo na Itália e na Alemanha. Sobre esse aspecto, em 
comparação com a doutrina francesa, cf. RIEG, Alfred. Les contrats dans les doctrines allemandes du XIXe 
siècle. Archives de Philosophie du Droit, Paris, Sirey, t. 13, 1968, p. 31. Tradicionalmente referido como fruto 
do desenvolvimento da Pandectística, sobretudo a partir da obra de DANIEL NETTELBLADT de 1749, o 
negócio jurídico parece ter antecedentes ainda mais remotos na reformulação da tripartição de GAIO feita por 
JEAN BODIN, cf. ROUHETTE, Georges. La doctrine de l’acte juridique: sur quelques matériaux récents. 
Revue Droits, Paris, 1985, n. 2, v. 7, p. 31. 
330  LARENZ, Karl. Derecho civil: parte general. Tradução Miguel Izquierdo e Macías-Picavea. Madrid: 
EDERSA, 1978, p. 460. 
331 BÉNABENT, Alain. Droit des obligations. 16. ed. Issy-les-Moulineaux: LGDJ, 2017, p. 238. 
332 “Em geral, o processo interpretativo responde ao problema epistemológico do entendimento”, cf. BETTI, 
Emilio. Interpretação da lei e dos atos jurídicos. Tradução Karina Jannini. São Paulo: Martins Fontes, 2007, 
p. XXXIX. 
333  CORREIA, Antonio Ferrer. Erro e interpretação na teoria do negócio jurídico. 4. reimp. Coimbra: 
Almedina, 2001, p. 158. 
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Num plano mais geral, dois métodos interpretativos são contrastados. O primeiro 

método reputa essencial a pesquisa da vontade das partes, independentemente daquilo que 

se verifica plasmado no instrumentum do negotium. Esse é o método denominado 

interpretação subjetiva e que se encontra consagrado expressamente pelo legislador 

brasileiro no art. 112 do CCB334. 

Em contraposição a esse método subjetivo, surge um outro, para o qual o que deve 

prevalecer é aquilo que foi externado pelas partes e que poderia ser razoavelmente captado 

por terceiros. Este outro método é chamado de interpretação objetiva e, com frequência, 

encontra-se ligado às “expectativas legítimas”335 do cocontratante e de terceiros, baseando-

se na noção do contrato como um ato de previsão336. Pode-se afirmar que, ao vincular a 

interpretação a padrões (ou standards) objetivos de conduta, esse segundo método encontra-

se presente no art. 113 do CCB337. 

Por isso, é de se concluir, nas palavras de ANTONIO FERRER CORREIA, que: 

As declarações de vontade valem, pois, com o sentido que for o objectivo 

para as duas partes. Se o sentido que o declaratário podia e devia imputar à 

declaração recebida (por ser aparentemente conforme às reais intenções do 

autor desta) coincidir com aquele que o declarante do mesmo modo podia e 

devia julgar acessível à compreensão da outra parte – será este o sentido 

                                                
334 CCB, art. 112. “Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao 
sentido literal da linguagem”. 
335  As expectativas legítimas não seriam, nesse sentido, aquelas surgidas pela confiança, em virtude de 
determinado comportamento da outra parte, mas aquelas esperadas por uma “pessoa razoável” nas mesmas 
circunstâncias, para utilizarmos a fórmula do art. 1188 do CCF, com a redação dada pela Reforma de 2016. 
Sobre as diversas acepções de “expectativas legítimas”, cf. LOKIEC, Pascal. Le droit des contrats et la 
protection des attentes. Recueil Dalloz, Paris, 2007, p. 321 e ss. 
336 “L’accord de volontés porte sur un contenu, que constituent les prévisions des contractants – prévisions 
intrinsèques – commandé par la prise en considération, par chacun des contractants, des circonstances 
existant lors de la conclusion du contrat mais aussi d'événements futurs qu'elles ont pu prévoir – prévisions 
extrinsèques”, cf. LÉCUYER, Hervé. Le contrat, acte de prévision. In: L’'avenir du droit: mélanges en 
hommage à François Terré. Paris, Dalloz, 1999, p. 644-645. No mesmo sentido: “Contratos são aqueles 
ousados atos de conteúdo patrimonial pelos quais nós, os humanos, queremos, hoje, prever, organizar e regrar 
o amanhã. São atos de apreensão de ‘pedaços do futuro’ por meio da autonomia privada, pelo qual tentamos 
regulamentar determinados problemas práticos”, cf. MARTINS-COSTA, Judith. Como harmonizar os modelos 
jurídicos abertos com a segurança jurídica dos contratos?, Revista Jurídica Luso Brasileira, Lisboa, ano 2, 
jan./mar. 2016, n. 1, p. 1053. 
337 CCB, art. 113. “Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua 
celebração”. 
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jurídico da declaração de vontade. Se falta aquela coincidência, a declaração 

deverá considerar-se nula.338 

A distinção entre interpretação objetiva e interpretação subjetiva era igualmente 

representada pelo conflito entre verbas e voluntas, já no Direito Romano. Enquanto sistemas 

arcaicos davam relevância quase exclusiva às solenidades, o progressivo consensualismo 

das convenções influenciou uma busca pela vontade comum das partes339. 

Sabe-se que, no Período Pós-Clássico, JUSTINIANO levou ao extremo a 

preponderância da voluntas sobre as verba, inserindo interpolações no trabalho compilador 

que levou ao Corpus Iuris Civilis. No final do século XIX, quando essa obra passou a ser 

objeto de análise crítica, na tentativa de encontrar as interpolações e extirparem-nas do 

conjunto, o contraste entre interpretação objetiva e subjetiva foi ressaltado340. 

No entanto, REINHARD ZIMMERMANN salienta que essa contraposição entre 

interpretação objetiva e interpretação subjetiva contradiz a História, por ser artificial. Mesmo 

no Período Clássico do Direito Romano, é possível perceber uma tendência dos juristas em 

visualizar os contratos como uma operação única e completa, sem dissecá-lo em verbas e 

voluntas341. 

De todo modo, a distinção tornou-se clássica e serviu para distinguir dois métodos 

distintos de interpretação da declaração negocial. Um dos casos mais notórios em que se 

encontrava subjacente a questão é conhecido por Causa Curiana342. A Causa Curiana foi 

arguida em 92 a.C., tendo sido reconhecido como um grande embate retórico entre LUCIUS 

LICINIUS CRASSUS e QUINTUS MUCIUS SCAEVOLA. O objeto da disputa era a 

interpretação de um testamento, ou, melhor dizendo, de uma de suas cláusulas (substitutio 

pupillaris), na tentativa de se encontrar uma vontade presumida ou hipotética do testador 

                                                
338  CORREIA, Antonio Ferrer. Erro e interpretação na teoria do negócio jurídico. 4. reimp. Coimbra: 
Almedina, 2001, p. 200-201. 
339 ZIMMERMANN, Reinhard. The law of obligations: roman foundations of the civilian tradition. Oxford: 
Clarendon Press, 1996, p. 621; VICTORIA, Diego Franco. Interpretación de los contratos: desde Roma hasta 
los inicios de la codificación: verbas contra voluntas. Revista de derecho privado, Colombia, n. 11, 2006, 
p. 128. 
340 ZIMMERMANN, Reinhard. The law of obligations: roman foundations of the civilian tradition. Oxford: 
Clarendon Press, 1996, p. 626. 
341 ZIMMERMANN, Reinhard. The law of obligations: roman foundations of the civilian tradition. Oxford: 
Clarendon Press, 1996, p. 626. 
342 ZIMMERMANN, Reinhard. The law of obligations: roman foundations of the civilian tradition. Oxford: 
Clarendon Press, 1996, p. 628. 
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diante de um acontecimento que não foi por ele expressamente previsto (substitutio 

vulgaris). 

Tendo em vista a pouca relevância das decisões judiciais para a formação do Direito 

Romano, o caso não se encontra relatado em nenhuma das fontes que sobreviveram até 

nossos dias, mas é conhecido pela sua menção em diversos escritos literários343. Cícero faz 

um breve relato em Brutus (LII - LIII)344. Segundo ele, LUCIUS LICINIUS CRASSUS 

defendeu a interpretação extensiva da vontade do testador, com o objetivo de preservar o 

testamento, mediante argumentos práticos e com retórica superior. Opondo-lhe, QUINTUS 

MUCIUS SCAEVOLA defendia uma interpretação literal do instrumento, prezando por um 

rigor formal que fundamentava na preservação do ius civile345. 

A oposição entre a interpretação subjetiva e a interpretação objetiva foi representada, 

com frequência, pelos sistemas jurídicos francês e alemão, respectivamente. A tese avançada 

pela doutrina seria a de que, no direito francês, em grande parte pelo valor dado ao antigo 

artigo 1.134, 1ª alínea, do CCF, no qual se expressava que “convenções legamente formadas 

têm força de lei”346, a interpretação dita objetiva ofenderia a autonomia das partes e, por 

consequência, o lugar especial dado à vontade pelo legislador. 

                                                
343 Uma lista das obras que o citam pode ser encontrada em RODRIGUES, Dárcio Roberto Martins. Verba e 
voluntas no direito romano e no Código Civil brasileiro. Revista da Faculdade de Direito de São Bernardo do 
Campo, n. 11, 2005, p. 86. 
344 “Scévola cherchait à prouver que M. Curius, institué héritier dans le cas où un fils naîtrait à Coponius, et 
mourrait avant d'être majeur, n'avait rien à réclamer, parce qu'il n'était point né de fils. Que ne dit-il pas sur 
le respect dû aux testaments, sur les anciennes formules, sur les expressions dont Coponius aurait dû se servir, 
s'il avait voulu que Curius fût héritier, même dans le cas où il ne naîtrait point de fils, sur les pièges tendus à 
la bonne foi du peuple, si l'on négligeait les écrits pour interpréter arbitrairement les intentions, et dénaturer, 
au gré des habiles, les actes des hommes simples? Combien ne fit-il pas valoir l'autorité de son père, qui avait 
toujours soutenu cette opinion? Combien insista sur le danger de porter atteinte au droit civil? Après qu'il eut 
développé tous ces moyens avec autant d'habileté et de savoir que de brièveté et de précision, dans un discours 
assez orné et d'une élégance parfaite, y avait-il un homme parmi tous les assistants, qui attendît, qui se figurât 
même quelque chose de mieux? LIII. Mais écoutons Crassus. Il commence par raconter qu’un jeune homme 
désœuvré, se promenant sur le rivage, trouva une cheville d’aviron, et se mit en tête de construire un vaisseau: 
Scévola en fait autant avec ses prétendus pièges tendus à la bonne foi; c’est une cheville avec laquelle il bâtit 
l'édifice d'un grand procès. Ce début, et beaucoup de pensées du même genre, égayèrent les auditeurs, et les 
firent passer du sérieux à l'enjouement. C'est un des trois effets que doit produire l'orateur. Ensuite, il prouva 
que la pensée et l'intention du testateur avaient été de faire Curius son héritier, s'il n'avait pas de fils que devînt 
majeur, soit qu'il ne lui en naquît point, soit que celui qui naîtrait vînt à mourir; que la plupart des testaments 
étaient ainsi rédigés, et que jamais la validité n'en avait été méconnue (...). Ensuite il fit valoir l'équité 
naturelle, la nécessité de se conformer à la pensée et aux vues du testateur”, cf. CÍCERO. Les Catilinaires et 
le dialogue sur les orateurs illustres de Cicéron. Tradução J. L. Burnouf. Paris: Brédif, 1826, p. 338-341. 
345 RODRIGUES, Dárcio Roberto Martins. Verba e voluntas no direito romano e no Código Civil brasileiro. 
Revista da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, n. 11, 2005, p. 90. 
346 CCF, art. 1.134, 1ª alínea (redação original): “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à 
ceux qui les ont faites”. Com a Reforma de 10 de fevereiro de 2016, a disposição foi deslocada para o art. 1.103 
com redação ligeiramente distinta, substituindo a expressão “conventions” por “contrats”, tradução livre. 
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Por outro lado, o direito alemão, ao não apresentar semelhante dispositivo e 

desenvolver a categoria da declaração de vontade (Willenserklärung), teria priorizado aquilo 

que foi externado pelos contratantes por meio da teoria da declaração (Erklärungstheorie)347. 

Essa teoria negava papel relevante à vontade acerca dos efeitos da declaração, sendo 

“suficiente que a declaração tenha sido desejada, pouco importando se ela reflete ou não o 

conteúdo exato da vontade interna”348. 

No entanto, a oposição entre os sistemas alemão e francês de interpretação contratual 

deve ser relativizada349. Se, por um lado, o BGB não possui dispositivo equivalente ao antigo 

art. 1.134, do CCF, é porque seus autores consideravam dispositivos como os de força 

obrigatória, liberdade contratual, dentre outros, evidentes, sendo sua explicitação 

desnecessária350-351. Por outro lado, o dispositivo legal que explicitaria a busca pela vontade 

das partes em detrimento do sentido literal do contrato pode ser encontrado, com alguma 

distinção terminológica, tanto no CCF (antigo art. 1.156, atual art. 1.188, 1ª alínea)352 quanto 

no BGB (§ 133)353. 

Quanto ao sistema interpretativo alemão, há na verdade uma preponderância do 

método objetivo sobre o subjetivo de interpretação, consagrados, respectivamente, nos 

§§  133 e 157354. De acordo com FRANCISCO PAULO DE CRESCENZO MARINO, “a 

influência do § 157 ‘objetivou’ a interpretação, que se converteu em busca da vontade 

                                                
347 FROMONT, Michel; KNETSCH, Jonas. Droit privé allemand. 2. ed. Issy-les-Moulineaux: LGDJ, 2017, p. 
73. 
348 RIEG, Alfred. Le rôle de la volonté dans la formation de l’acte juridique d’après les doctrines allemandes 
du XIXe siècle. Archives de Philosophie du Droit, t. 3, Paris: Sirey, 1957, p. 130. 
349 FROMONT, Michel; KNETSCH, Jonas. Droit privé allemand. 2. ed. Issy-les-Moulineaux: LGDJ, 2017, p. 
137. 
350 ZIMMERMANN, Reinhard. The new german law of obligations: historical and comparative perspectives. 
Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 23-24. WERNER FLUME salienta que mesmo a utilidade do § 133 
do BGB foi questionada pela Comissão Redatora, cf. FLUME, Werner. El negocio juridico. Tradução José 
María Miquel González e Esther Gómes Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, p. 364. 
351 ZWEIGERT e KÖTZ citam passagem da Exposição de Motivos da Comissão Redatora do BGB em que se 
afirma ser “irracional” a ideia de prevalecer a impressão do destinatário face ao sentido real subjacente à 
declaração dado pelo de declarante. Cf. ZWEIGERT, Konrad; KÖTZ, Hein. Introducción al derecho 
comparado. Tradução Arturo Aparicio Vázquez. San Rafael: Oxford University Press, 2002, p. 426. 
352 CCF, art. 1.188, 1ª alínea: “Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu'en 
s'arrêtant au sens littéral de ses termes”. Cf. FAUVARQUE-COSSON, Bénédicte. Les nouvelles règles du 
Code civil relatives à l'interprétations des contrats: perspective comparatiste et internationale. Revue des 
contrats, n. 02, 01 jun. 2017, p. 363 e ss. 
353 BGB, § 133 (Interpretation of a declaration of intent): “When a declaration of intent is interpreted, it is 
necessary to ascertain the true intention rather than adhering to the literal meaning of the declaration” 
(tradução fornecida pelo Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz). 
354 BGB, § 157 (Interpretation of contracts): “Contracts are to be interpreted as required by good faith, taking 
customary practice into consideration” (tradução fornecida pelo Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz). 
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objetivada na declaração, em atenção à ‘capacidade de compreensão’ da outra parte, medida 

em função das circunstâncias”355. MARKESINIS, UNBERATH e JOHNSTON afirmam que 

essa preponderância foi dada, sobretudo, pelos tribunais356. Os juízes privilegiam, assim, o 

“horizonte objetivo do destinatário” (objektiver Empfängerhorizont), ou seja, a “capacidade 

de compreensão de uma pessoa razoável”357. 

Embora o método subjetivo seja, em princípio, no direito alemão, restrito às 

declarações unilaterais, mais especificamente aos testamentos, há casos em que a 

interpretação subjetiva prevalece mesmo quando um contrato esteja em questão. São 

hipóteses em que a compreensão, pela outra parte, da declaração emitida pelo contratante 

pôde ser comprovada. É, por exemplo, o que ocorreu no caso célebre em que as partes 

negociavam “carne de baleia” mas utilizavam a expressão norueguesa referente a “carne de 

tubarão” (Haakjöringsköd)358. O Tribunal considerou que a venda foi feita sobre a carne de 

baleia, já que ambas as partes acreditavam que essa seria a tradução da expressão. 

A interpretação subjetiva não é, portanto, desconhecida do sistema alemão e isso não 

deveria causar surpresa, já que grande parte da doutrina alemã, do final do século XVIII até 

pelo menos a primeira metade do século XIX, era adepta da teoria da vontade 

(Willenstheorie) 359 , tais como K. F. VON SAVIGNY, BERNHARD WINDSCHEID, 

PUCHTA, ZITELMANN e THIBAULT360. SAVIGNY afirmava que a interpretação deveria 

ter por objetivo “reconstruir o pensamento vivo escondido sob a letra morta”361. 

                                                
355 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 206. 
356 MARKESINIS, Sir Basil; UNBERATH, Hannes; JOHNSTON, Angus. The german law of contract: a 
comparative treatise. 2. ed. Oxford: Hart Publishing, 2006, p. 134. 
357 FROMONT, Michel; KNETSCH, Jonas. Droit privé allemand. 2. ed. Issy-les-Moulineaux: LGDJ, 2017, 
p. 138; LARENZ, Karl. Metologia da ciência do direito. 3 ed. Tradução José Lamego. Lisboa: Calouste 
Gulbenkian, 1997, p. 422. 
358 Para referências a essa decisão, cf. FROMONT, Michel; KNETSCH, Jonas. Droit privé allemand. 2. ed. 
Issy-les-Moulineaux: L.G.D.J, 2017, p. 138, nota 187; LARENZ, Karl. Derecho civil: parte general. Tradução 
Miguel Izquierdo e Macías-Picavea. Madrid: EDERSA, 1978, p. 456; ZWEIGERT, Konrad; KÖTZ, Hein. 
Introducción al derecho comparado. Tradução Arturo Aparicio Vázquez. San Rafael: Oxford University Press, 
2002, p. 427; KÖTZ, Hein. European contract law. 2. ed. Tradução Gill Mertens e Tony Weir. Oxford: Oxford 
University Press, 2017, p. 93. 
359 RIEG, Alfred. Le rôle de la volonté dans la formation de l’acte juridique d’après les doctrines allemandes 
du XIXe siècle. Archives de Philosophie du Droit, t. 3, Paris: Sirey, 1957, p. 127. 
360 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Negócio jurídico: existência, validade e eficácia. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2002, p. 79. 
361 “Les principes fondamentaux de l'interprétation des lois trouvent ici leur application, en ce sens que, dans 
les deux cas, il s'agit de reconstruire la pensée vivante cachée sous la lettre morte”, cf. SAVIGNY, Friedrich 
Karl von. Traité de droit romain. 2. ed. Tradução Ch. Genoux. Paris: Firmin Didot Frères, 1856, t. 3, p. 248-
249. 
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Como contraposição a essa corrente, surge a teoria da declaração de vontade 

(Erklärungstheorie), a partir das ideias de LIEBE ainda em 1840 e desenvolvidas por 

BÜLOW no final do século XIX362. O BGB acaba por incorporar esse debate entre as duas 

teorias, com concessões a ambas363. 

A esse respeito, WERNER FLUME também acentua o papel primário do critério 

subjetivo no direito alemão, ao dizer que a “interpretação normativa”, baseada no critério 

objetivo, só seria empregada quando não fosse possível verificar o sentido efetivamente 

querido pelas partes364. 

No que diz respeito ao direito francês, embora a versão original do CCF não contivesse 

dispositivo semelhante ao § 157 do BGB, conheceu-se uma crescente valorização do sentido 

da declaração negocial através da teoria dos “atos claros e precisos” desenvolvida pela Corte 

de Cassação365. Essa teoria ficou célebre pela formulação dada no julgado da Câmara Civil 

de 15 de abril de 1872, Veuve Foucauld et Coulombe c. Pringault, em que se diz que “não é 

permitido aos juízes, quando os termos de uma convenção forem claros e precisos, 

desnaturar as obrigações que dela resultem e de modificar as estipulações que ela contém”366. 

A doutrina francesa não descuidou de observar que a ideia de um sentido “claro e 

preciso” como limite à atividade interpretativa, representada pelo adágio in claris cessat 

interpretatio367, era incoerente, tendo em vista que qualquer sentido só pode ser obtido 

mediante uma interpretação, ainda que provisória, da declaração. No entanto, a 

jurisprudência dos atos claros e precisos deve ser vista em seu contexto. 

Com efeito, a criação da jurisprudência dos atos claros e precisos esteve diretamente 

ligada à noção assente no direito francês de que as diretivas de interpretação estabelecidas 

                                                
362 RIEG, Alfred. Le rôle de la volonté dans la formation de l’acte juridique d’après les doctrines allemandes 
du XIXe siècle. Archives de Philosophie du Droit, t. 3, Paris: Sirey, 1957, p. 129-130. 
363 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Negócio jurídico: existência, validade e eficácia. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2002, p. 77. 
364 FLUME, Werner. El negocio juridico. Tradução José María Miquel González e Esther Gómes Calle. 
Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, p. 363. 
365  ZWEIGERT, Konrad; KÖTZ, Hein. Introducción al derecho comparado. Tradução Arturo Aparicio 
Vázquez. San Rafael: Oxford University Press, 2002, p. 425. 
366 “Il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les 
obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme”, cf. CAPITANT, Henri et al. Les 
grands arrêts de la jurisprudence civile. t. 2. 13. ed. Paris: Dalloz, 2015, p. 147. 
367 A ideia já estava presente nas fontes romanas, e.g., no fragmento presente em D. 32, 25, 1, no qual se afirma 
que “Cum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntatis quaetio”, cf. MOMMSEN, Theodor; 
KRÜGER, Paul. Corpus iuris civilis. 15. ed. Berlin: Weidmann, 1928, v. 1, p. 486. 
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pelo CCF seriam simples conselhos ao juiz, destituídas de qualquer carga vinculante368-369. 

Essa visão fez com que os juízes de fundo, que compõem os Tribunais de Grande Instância 

e as Cortes de Apelação, detivessem completa discricionariedade na interpretação dos 

contratos, baseando-se, sem muita motivação, numa suposta busca pela real vontade das 

partes. Vendo-se impedida, por sua própria jurisprudência, de rever as decisões dos juízes 

de fundo, a Corte de Cassação desenvolveu a ideia de desnaturação como consequência da 

violação do antigo art. 1.134, do CCF, fundamento da força obrigatória dos contratos. Com 

isso, a Corte de Cassação deu contornos objetivos à atividade interpretativa, impedindo o 

completo desprendimento do instrumento contratual370. 

A jurisprudência dos atos claros e precisos acabou sendo expressamente consagrada 

pelo legislador francês na Reforma de 10 de fevereiro de 2016, dando redação ao art. 1.192, 

do CCF, nos seguintes termos: “Não se pode interpretar as cláusulas claras e precisas sob 

pena de desnaturação”371. A desnaturação seria, portanto, “a ignorância do sentido claro e 

preciso de um escrito”372. 

A doutrina francesa ainda reconhece que a noção de ambiguidade contratual pode 

envolver algo mais do que aquilo que está contido no instrumento. JACQUES GHESTIN, 

CHRISTOPHE JAMIN e MARC BILLIAU apresentam duas espécies de ambiguidade. A 

primeira, dita intrínseca, diz respeito à pluralidade de sentidos que as expressões e signos 

empregados podem possuir373. A outra, extrínseca, origina-se diante da confrontação das 

cláusulas ora com o restante do contrato, ora com o contexto negocial, seja no momento de 

                                                
368 Para uma crítica dessa visão “paradoxal”, cf. DUPICHOT, Jacques. Pour un retour aux textes: défense et 
illustration du 'petit guide-âne' des articles 1156 à 1164 du Code Civil. In: Études offertes à Jacques Flour. 
Paris: Defrénois, 1979, p. 181. 
369 Com a Reforma de 10 de fevereiro de 2016, alguma doutrina passou a propor a força vinculante das diretivas 
de interpretação, tendo em vista sobretudo os sistemas estrangeiros, que já assim o fazem, e igualmente a 
redução considerável dos dispositivos acerca da interpretação após a Reforma. Cf., nesse sentido, 
FAUVARQUE-COSSON, Bénédicte. Les nouvelles règles du Code civil relatives à l'interprétations des 
contrats: perspective comparatiste et internationale. Revue des contrats, n. 02, 01 jun. 2017, p. 363 e ss.; 
GRIMALDI, Cyril. La valeur normative des directives d'interprétarion. Revue des contrats, n. 01, 31 mar. 
2015, p. 154 e ss.; SAINTE-MARIE, Anne Etienney de. Les principes, les directives et les clauses relatives à 
l’interprétation. Revue des contrats, n. 02, 01 jun. 2016, p. 384 e ss. 
370 FLOUR, Jacques; AUBERT, Jean-Luc; SAVAUX, Éric. Les obligations: l'acte juridique. 16. ed. Paris: 
Sirey, 2014, v. 1, p. 419. 
371 CCF, art. 1.192: “On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation”, tradução 
livre. 
372 Corte de Cassação, Civ., 6 de junho de 1921. 
373 GHESTIN, Jacques; JAMIN, Christophe; BILIAU, Marc. Traité de droit civil: effets du contrat. 3. ed. Paris: 
LGDJ, 2001, p. 37. 
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formação, conclusão ou execução374. Em termos semelhantes, CYRIL GRIMALDI fala em 

obscuridades intrínseca e extrínseca375. 

O reconhecimento de que a obscuridade ou ambiguidade pode advir, não só do próprio 

instrumento contratual, mas igualmente do contexto em que se situa, das circunstâncias 

negociais, faz com que o controle da desnaturação do contrato por interpretação do juiz de 

fundo ganhe contornos objetivos, já que analisa o contrato com relação ao comportamento 

das partes e às expectativas dele decorrentes. 

No entanto, não foi apenas a jurisprudência dos atos claros e precisos que concorreu 

para uma objetivação do processo interpretativo dos contratos no direito francês. O CCF, em 

sua redação original, continha nove dispositivos que formavam a seção acerca da 

interpretação das convenções (antigos arts. 1.156 a 1.164)376. Desses, apenas o art. 1.156, do 

CCF, que dispunha sobre a prevalência da intenção comum das partes, poderia 

verdadeiramente ser considerado um – senão o único – pilar da interpretação subjetiva. Os 

outros oito artigos continham regras que a própria doutrina reconhecia como 

exemplificativas de uma interpretação objetiva do contrato377. 

Os arts. 1.157 a 1.164 do Code eram dispositivos inspirados diretamente nas regras de 

interpretação tal como formuladas por ROBERT JOSEPH POTHIER378 e JEAN DOMAT, 

os quais retiraram-nas de preceitos contidos nas fontes romanas. São regras como a da 

interpretação de acordo com os costumes do país onde o contrato é celebrado (art. 1.159, 

CCF)379; a de interpretação das cláusulas à luz do contrato como um todo (art. 1.161, 

                                                
374 GHESTIN, Jacques; JAMIN, Christophe; BILIAU, Marc. Traité de droit civil: effets du contrat. 3. ed. Paris: 
LGDJ, 2001, p. 38. 
375 GRIMALDI, Cyril. La valeur normative des directives d'interprétarion. Revue des contrats, n. 01, 31 mar. 
2015, p. 154 e ss. 
376  MICHEL VILLEY indica que até mesmo o antigo art. 1134, CCF, tradicionalmente citado como o 
fundamento da autonomia da vontade no CCF, mitiga o papel da vontade ao fazer menção à legalidade da 
convenção, cf. VILLEY, Michel. Essor et décadence du volontarisme juridique. Archives de Philosophie du 
Droit, Paris, t. 3, 1957, p. 93. No mesmo sentido: CHÉNEDÉ, François. De l’autonomie de la volonté à la 
justice commutative: du mythe à la réalité. Annuaire de l’Institut Michel Villey, v. 4, 2012, p. 162. 
377 DUPICHOT, Jacques. Pour un retour aux textes: défense et illustration du 'petit guide-âne' des articles 1156 
à 1164 du Code Civil. In: Études offertes à Jacques Flour. Paris: Defrénois, 1979, p. 192-199. 
378POTHIER, Robert Joseph. Traité des obligations. Paris: Debure, 1764, t. 1, p. 112 e ss. 
379 CCF, art. 1.159: “Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé”. 
A Reforma de 10 de fevereiro de 2016 não manteve esse dispositivo no Code. 
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CCF)380; a da interpretação contra stipulatorem (art. 1.162, CCF)381. Só por caminhos muito 

tortuosos seria possível justificar que essas regras partem em busca da vontade das partes. 

No máximo, elas evidenciariam uma vontade hipotética ou fictícia. Na verdade, elas são 

regras de experiência382, exemplos de padrão de conduta objetivo. 

Diante dessa constatação, JACQUES GHESTIN, CHRISTOPHE JAMIN e MARC 

BILLIAU apresentam uma visão conciliatória dos dispositivos legais. Para os Autores, não 

há verdadeira contraposição entre os métodos subjetivo e objetivo de interpretação 

contratual, mas complementação. O antigo art. 1.156 (atual art. 1.188) do Code representaria 

a primeira fase interpretativa, subjetiva, na busca da vontade comum das partes. Em seguida, 

os demais dispositivos evidenciariam hipóteses específicas da fase subsequente, objetiva, 

que teria por finalidade a construção de uma “solução jurídica apropriada, com base nas 

necessidades e nos interesses a satisfazer” 383 . Por isso, concluem os Autores, não há 

nenhuma relação de subsidiariedade entre os métodos384. 

Sem dúvida, à luz dessa evolução doutrinária com relação aos artigos acerca da 

interpretação presentes no Code, a Reforma de 10 de fevereiro de 2016 alterou 

substancialmente o antigo art. 1.156, introduzindo uma segunda alínea no art. 1.188, segundo 

a qual “uma vez que essa interpretação não possa ser desvendada, o contrato é interpretado 

de acordo com o sentido que lhe conferiria uma pessoa razoável colocada na mesma 

situação”385. 

A nova redação, incluindo o padrão de uma “pessoa razoável” como mecanismo 

interpretativo, reforça os contornos objetivos no sistema francês, sobretudo tendo sida 

                                                
380 CCF, art. 1.161: “Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à 
chacune le sens qui résulte de l'acte entier”. A Reforma de 10 de fevereiro de 2016 manteve esse dispositivo, 
com ligeira modificação redacional, incluindo uma segunda alínea para explicitar que a mesma diretiva 
interpretativa deveria ser seguida pelos contratos coligados (art. 1.189, 2ª alínea, CCF). 
381 CCF, art. 1.162: “Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui 
qui a contracté l'obligation”. A Reforma de 10 de fevereiro de 2016 tentou manter o espírito desse dispositivo, 
mas alterou substancialmente a regra, ao determinar a interpretação contra creditorem et favor debitoris nos 
contratos em geral e contra stipulatorem apenas nos contratos de adesão (art. 1.190, CCF). 
382 FLUME, Werner. El negocio juridico. Tradução José María Miquel González e Esther Gómes Calle. 
Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, p. 378. 
383 GHESTIN, Jacques; JAMIN, Christophe; BILIAU, Marc. Traité de droit civil: effets du contrat. 3. ed. Paris: 
LGDJ, 2001, p. 19. 
384 GHESTIN, Jacques; JAMIN, Christophe; BILIAU, Marc. Traité de droit civil: effets du contrat. 3. ed. Paris: 
LGDJ, 2001, p. 75. 
385 CCF, Art. 1.188, al. 2. “Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que 
lui donnerait une personne raisonable placée dans la même situation”, tradução livre. 
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inspirada pelos projetos de codificação do direito contratual na Europa386-387. Os PDEC 

(Comissão Öle Lando), por exemplo, apresentam uma lista de circunstâncias relevantes para 

a interpretação contratual, tais como negociações preliminares, comportamento das partes, 

natureza e fim do contrato, interpretação já determinada pelas partes, sentido comumente 

reconhecido no ramo em questão, os usos e as exigências da boa-fé388. 

Pelas experiências alemã e francesa, é possível concluir que os métodos subjetivo e 

objetivo de interpretação não só são conciliáveis, como necessitam ser conjugados389. 

Essa análise pode ser transposta para a realidade brasileira, já que o CCB apresenta 

dispositivos legais equivalentes ao antigo art. 1.156 do CCF e ao § 157 do BGB. São, 

respectivamente, os arts. 112 e 113 do CCB. Ainda sob a vigência do Código Civil de 1916, 

ANTONIO JUNQUEIRA DE AZEVEDO ressalvava que, embora o código revogado 

expressasse a prevalência da teoria da vontade, ao não prever artigo equivalente ao § 157 do 

BGB, a jurisprudência reconhecia o critério interpretativo da boa-fé dando contornos 

objetivos à interpretação390. O Autor ressaltava que o principal elemento a se ter em conta 

na declaração negocial são as circunstâncias ao seu redor, seu “contexto”, assim como é 

percebido por “uma pessoa normal, em virtude principalmente da boa-fé e dos usos e 

                                                
386 FAUVARQUE-COSSON, Bénédicte. Les nouvelles règles du Code civil relatives à l'interprétations des 
contrats: perspective comparatiste et internationale. Revue des contrats, n. 02, 01 jun. 2017, p. 363 e ss. 
387 Basta confrontar, e.g., o art. 1.188, al. 2, com o artigo 5:101 dos Princípios do Direito Europeu dos Contratos 
(PDEC), conhecidos como Princípios da “Comissão Lando”, fazendo menção à direção dos trabalhos por Ole 
Lando. Com efeito, o art. 5:101 (3) dos PDEC, afirma que: “Faute de pouvoir déceler l'intention conformément 
aux alinéas (1) et (2), on donne au contrat le sens que des personnes raisonnables de même qualité que les 
parties lui donneraient dans les mêmes circonstances”. 
388 PDEC, art. 5:102 (Circonstances pertinentes). “Pour interpréter le contrat on a égard en particulier: (a) 
aux circonstances de sa conclusion, y compris les négociations préliminaires, (b) au comportement des parties, 
même postérieur à la conclusion du contrat, (c) à la nature et au but du contrat, (d) à l'interprétation que les 
parties ont déjà donnée à des clauses semblables et aux pratiques qu'elles ont établies entre elles, (e) au sens 
qui est communément attribué aux termes et expressions dans le secteur d'activité concerné et à l'interprétation 
que des clauses semblables peuvent avoir déjà reçue, (f) aux usages (g) et aux exigences de la bonne foi”. 
389 Conforme conclui ALFRED RIEG: “Se nós comparamos as soluções jurisprudencias do além-Reno com 
aquelas de nossas próprias jurisdições, observamos um fato que, a priori, pode parecer curioso, mas que, em 
verdade, se concebe facilmente: as soluções se encontram, todas, num plano intermediário, entre a teoria 
subjetiva e a teoria objetiva puras. / Os tribunais franceses, partindo de uma concepção excessiva da autonomia 
da vontade, foram, pouco a pouco, temperando sua intransigência e recorreram a outros elementos de 
apreciação, além da intenção das partes; a jurisprudência que foi elaborada em razão da retificação dos atos 
jurídicos e da inclusão de novas obrigações se inspira na utilidade social e nas necessidades do crédito. Quanto 
à teoria das cláusulas claras e precisas, ela constitui, ao menos em seus últimos contornos, um empréstimo do 
sistema de declaração da vontade. / Os tribunais alemães, partindo de uma concepção ‘objetiva’ destinada a 
proteger ao máximo a segurança e a estabilidade do comércio jurídico, decididos a ignorar a vontade 
psicológica dos autores de um ato, tiveram, ao fim e ao cabo, de adotar uma posição menos intransigente”, cf. 
RIEG, Alfred. Le rôle de la volonté dans l'acte juridique en droit civil français et allemand. Paris: LGDJ, 1961, 
p. 420, tradução livre. 
390 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Negócio jurídico: existência, validade e eficácia. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2002, p. 101. 
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costumes” 391 . Reconhecida, portanto, a capacidade de conciliação dos métodos 

interpretativos objetivo e subjetivo, deve-se buscar uma forma prática de aplicá-los em 

conjunto. A doutrina contemporânea fala, portanto, em fases interpretativas. 

§ 2. As fases interpretativas 

 

2.1 - Fase meramente recognitiva 

Com redação claramente inspirada pelos antigos arts. 1.156 do CCF e § 133 do BGB, 

o art. 112 do CCB afirma que “[n]as declarações de vontade se atenderá mais à intenção 

nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”. O art. 112 corresponde, em 

grande medida, ao art. 85 do CCB de 1916, que dizia que “nas declarações de vontade se 

atenderá mais à sua intenção que ao sentido literal da linguagem”. 

Sobre este artigo, CLÓVIS BEVILAQUA dizia ser muito mais do que uma regra de 

interpretação, fazendo parte da própria definição de negócio jurídico, quando dispunha que 

a declaração negocial não se confundieia com o sentido literal, afirmando que “a parte 

essencial ou nuclear do acto jurídico é a vontade”392-393.  

Segundo FRANCISCO PAULO DE CRESCENZO MARINO, o referido dispositivo 

permitiria duas interpretações: (i) intenção do declarante; ou (ii) intenção do declarante 

contida na própria declaração394-395. Partindo do pressuposto de que a interpretação não parte 

de uma vontade interior, o Autor admite que a segunda opção é a mais coerente396. O art. 

                                                
391 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Negócio jurídico: existência, validade e eficácia. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2002, p. 102. 
392 BEVILAQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Francisco Alves, 1927, v. 1, p. 323. 
393 No mesmo sentido: MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 74. 
394 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 
255. 
395 Custódio da Piedade Ubaldino Miranda apresenta uma terceira interpretação para o art. 85 do Código Civil 
de 1916. De acordo com ele, a intenção a que se refere o dispositivo não quer dizer intenção dos declarantes, 
mas intenção da própria declaração. Com isso, o autor adota a tese objetivista do processo hermenêutico dos 
negócios jurídicos, seguindo de perto EMILIO BETTI. Cf. MIRANDA, Custódio da Piedade Ubaldino. 
Interpretação e integração dos negócios jurídicos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989, p. 177. 
396 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 256 
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112, CCB, constituiria, então, o fundamento, no ordenamento jurídico brasileiro, da fase 

hermenêutica que chamou de meramente recognitiva397.  

Ainda de acordo com FRANCISCO PAULO DE CRESCENZO MARINO, a fase 

meramente recognitiva pautar-se-ia pelo “critério da intenção”, conforme aludido pelo art. 

112 do CCB e seria, equivalente, ao método subjetivo, voltada para “o entendimento 

concreto das partes”, com alguma restrição quanto aos meios interpretativos utilizados nesse 

processo398. Assim, o art. 112 disporia acerca dos meios a serem utilizados na interpretação 

durante a fase meramente recognitiva, aplicando-se tanto aos negócios inter vivos, quanto 

aos mortis causa399. A determinação desses meios, no entanto, dependeria do ponto de 

relevância hermenêutica, conforme ensinamento de EMILIO BETTI. 

Com efeito, pelo fato de nos negócios inter vivos o ponto de relevância hermenêutica 

centrar-se no destinatário da declaração, somente as circunstâncias que fossem (ou devessem 

ser) de conhecimento do destinatário poderiam ser utilizadas. Ao passo que nos negócios 

mortis causa, cujo ponto de relevância seria o declarante, as circunstâncias poderiam ser 

ampliadas400. 

A razão para a distinção está em que, de acordo com EMILIO BETTI, nos negócios 

mortis causa, não haveria conflito de interesses entre as partes, isto é, entre de cujus e 

herdeiro. Eventuais conflitos surgiriam entre terceiros e os herdeiros, mas não entre estes e 

o autor do testamento401. Nesses negócios, a teoria da vontade poderia vir em auxílio, de 

sorte que a intenção concreta do declarante sobreviveria mesmo diante da divergência com 

o sentido comum da declaração402. A vontade do declarante seria obtida mediante recurso a 

                                                
397 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 253. 
398 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 253. 
399 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 253 
400 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 254. 
401 BETTI, Emilio. Interpretação da lei e dos atos jurídicos. Tradução Karina Jannini. São Paulo: Martins 
Fontes, 2007, p. 357. 
402 BETTI, Emilio. Interpretação da lei e dos atos jurídicos. Tradução Karina Jannini. São Paulo: Martins 
Fontes, 2007, p. 363. 
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conexões, realizadas por regras de experiência, entre circunstâncias conhecidas e o 

instrumento interpretado403.  

Assim, para EMILIO BETTI, nos negócios mortis causa: 

deve-se preferir aquele [sentido] que, segundo as máximas de experiência e 

levando-se em conta as visões pessoais do testador, reflete melhor o 

pensamento de pessoa sensata que se encontrasse a dispor em circunstâncias 

idênticas àquelas do caso em questão. Pois, se não se obtém como resultado 

um significado plausível, a disposição não tem efeito404. 

Por outro lado, nos negócios inter vivos, dado o conflito de interesses que lhes é 

inerente, o ponto de relevância centrar-se-ia sob a figura do destinatário, da confiança que a 

declaração imprimiu nele405. No entanto, quando gratuitos, o ponto de relevância se alteraria 

novamente, desta vez para a figura do declarante406. Nos contratos unilaterais, por sua vez, 

o ponto de relevância estaria na “parte que suporta a maior dose do ônus contratual”, 

conforme resume a máxima do favor debitoris407. Por essa mesma máxima, o ponto de 

relevância hermenêutica, nos contratos a favor de terceiros, centrar-se-ia na figura do 

promitente408. Quanto aos negócios entre ausentes, o ponto de relevância hermenêutica 

estaria no destinatário, no momento e nas circunstâncias em que recebe a declaração409. 

A importância de se determinar o ponto de relevância hermenêutica estaria em 

delimitar os meios interpretativos passíveis de utilização. Por exemplo, nos negócios inter 

vivos, em que o ponto de relevância encontra-se, a priori, no destinatário da declaração, há 

uma limitação dos meios interpretativos àquelas circunstâncias referentes ao destinatário410.  

                                                
403 BETTI, Emilio. Interpretação da lei e dos atos jurídicos. Tradução Karina Jannini. São Paulo: Martins 
Fontes, 2007, p. 393-394; MIRANDA, Custódio da Piedade Ubaldino. Interpretação e integração dos negócios 
jurídicos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989, p. 201. 
404 BETTI, Emilio. Interpretação da lei e dos atos jurídicos. Tradução Karina Jannini. São Paulo: Martins 
Fontes, 2007, p. 395. 
405 BETTI, Emilio. Interpretação da lei e dos atos jurídicos. Tradução Karina Jannini. São Paulo: Martins 
Fontes, 2007, p. 357. 
406 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 146 
407 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 204. 
408 MIRANDA, Custódio da Piedade Ubaldino. Interpretação e integração dos negócios jurídicos. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1989, p. 205. 
409 MIRANDA, Custódio da Piedade Ubaldino. Interpretação e integração dos negócios jurídicos. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1989, p. 203. 
410 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 149. 
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O ponto de relevância hermenêutica também poderia ressaltar a importância da teoria 

da vontade ou da teoria da declaração em determinado negócio jurídico. Nos negócios mortis 

causa, por exemplo, preponderaria a teoria da vontade e o individualismo do declarante. Nos 

negócios inter vivos, consagrar-se-ia a proteção à confiança, à segurança do comércio, à boa-

fé, e, portanto, a teoria da declaração seria preponderante411. 

O art. 112, do CCB, ao dizer que a interpretação ultrapassa o sentido literal, 

obviamente teria também influência na chamada fase complementar da interpretação. No 

entanto, não seria seu fundamento, já que nessa fase a ‘intenção’ já não é um critério a ser 

utilizado412. 

O substrato sobre o qual se debruça o intérprete nessa fase é o da vontade declarada. 

Ou seja, a vontade é qualificada, no sentido de ter sido externada pelo declarante. Essa 

vontade declarada é obtida não só pelo sentido literal, mas também pelos contextos 

situacional e verbal413 . Esse sentido atribuído à declaração pelas partes, ademais, será 

relevante apenas quando socialmente reconhecível414. 

Embora a primeira fase interpretativa seja preponderantemente subjetiva, essa 

subjetividade deve ser entendida sob o viés do que seja objetivamente possível ser 

apreendido. E esse possível reconhecimento do sentido atribuído é diretamente relacionado 

ao ponto de relevância hermenêutica. É este ponto que indicará a quem é necessário que o 

sentido seja reconhecível415. 

No que diz respeito aos contratos, como ambos os contratantes são igualmente 

declarantes, o ponto de relevância hermenêutica encontra-se em ambos. Por isso é que se faz 

menção à “intenção comum” das partes416. No entanto, a aparente simplicidade da “intenção 

comum” não se confirma. Diversos elementos podem interferir na procura da intenção 

                                                
411 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 156. 
412 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 254. 
413 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 164. 
414 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 165. 
415 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 165. 
416 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 167. 
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comum das partes, tais como a gratuidade ou onerosidade do contrato, unilateralidade, 

bilateralidade, plurilateralidade, formalidade, tipo contratual etc.417. 

O modo de formação do contrato, por exemplo, pode indicar qual deve ser o sentido 

preponderante que constituirá a vontade comum. Num contrato de adesão, por exemplo, o 

sentido deve ser entendido como aquele reconhecível pelo aderente418. Por outro lado, em 

contratos de formação complexa, com diversas tratativas e outros instrumentos contratuais, 

assim como nos contratos solenes, a relevância é atribuível a ambas as partes, pois torna-se 

difícil identificar qual delas teve posição favorável na determinação da declaração 

negocial 419 . Nos contratos gratuitos, o sentido é aquele atribuído pelo onerado, numa 

aplicação da interpretação a favor do devedor420-421.  

De acordo com CARLOS ALBERTO DA MOTA PINTO, a própria regulamentação 

dos contratos típicos pode influenciar na determinação do ponto de relevância hermenêutica. 

Tipos contratuais que apresentam um grau elevado de formalismo implicam uma maior 

objetividade, representada pela teoria da impressão do destinatário422. 

As circunstâncias negociais possuem um papel imprescindível na determinação do 

sentido da declaração. Não se deve proceder determinando um certo sentido literal e, diante 

de uma aparente contradição com as circunstâncias, descartá-las. Na verdade, qualquer 

sentido anterior ao fim do processo interpretativo é provisório, as circunstâncias são 

importantes exatamente para que o intérprete não se atenha demasiadamente ao sentido 

literal423. 

                                                
417 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 167. 
418 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 168-169. 
419 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 169-170. 
420 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 170. 
421  Contra essa visão, encontra-se ANTONIO FERRER CORREIA, para quem a única interpretação 
juridicamente relevante é aquela objetiva para ambas as partes. Quando houver discordância objetiva entre as 
partes, o negócio jurídico deveria ser declarado nulo por ausência de acordo, cf. CORREIA, Antonio Ferrer. 
Erro e interpretação na teoria do negócio jurídico. 4. reimp. Coimbra: Almedina, 2001, p. 219. Essa última 
posição é, contudo, contrária, às regras interpretativas clássicas, consolidadas por POTHIER, bem como ao 
princípio do favor negotii e ao art. 114 do CCB. 
422 PINTO, Carlos Alberto da Mota. Forma, interpretação e integração negocial. Revista de direito comparado 
luso-brasileiro, Rio de Janeiro, jul. 1982, n. 1, p. 71.  
423 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 173. 
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PONTES DE MIRANDA classificava as circunstâncias como meios extrínsecos úteis 

à interpretação do negócio jurídico, e apresentava exemplos, como o uso da linguagem, em 

correspondência ao sentido corrente, do tráfico ou de um determinado grupo social; as 

negociações que culminaram na celebração do negócio jurídico; bem como os acordos 

firmados nessa etapa 424 . KARL LARENZ adicionava, ainda, a habitualidade ou 

eventualidade das negociações entre as partes, bem como lugar e momento da conclusão do 

negócio425. O comportamento das partes posteriormente à conclusão do negócio também 

pode vir a constituir algo similar a uma “interpretação autêntica” do instrumento negocial426-

427. 

As próprias partes, caso assim desejem, podem se valer da preponderância do critério 

subjetivo para limitar o campo de interpretação do instrumento contratual. O recurso às 

cláusulas que apresentam definições de termos empregados com frequência no contrato pode 

ser útil nesse aspecto428. Assim como as chamadas cláusulas de integralidade (clauses 

d'integrité)429-430 ou “cláusulas dos quatro cantos” (four corners clause), que delimitam 

quais são os documentos aos quais o intérprete pode recorrer para buscar a intenção das 

partes. 

Segundo FRANCISCO PAULO DE CRESCENZO MARINO, o sentido que se deve 

obter ao final da fase meramente recognitiva é aquele “que o intérprete conclui tenham a 

                                                
424  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 3. Atual. por Marcos 
Bernardes de Mello e Marcos Ehrhardt Jr. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 434. 
425  LARENZ, Karl. Derecho civil: parte general. Tradução Miguel Izquierdo e Macías-Picavea. Madrid: 
EDERSA, 1978, p. 461. 
426 Expressão atribuída à ERICH DANZ, cf. AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Interpretação do contrato pelo 
exame da vontade contratual. In: AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Estudos e pareceres de direito privado. 
São Paulo: Saraiva, 2004, p. 165. 
427 No mesmo sentido, cf. FLUME, Werner. El negocio juridico. Tradução José María Miquel González e 
Esther Gómes Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, p. 361. 
428 MARTINS-COSTA, Judith. O método da concreção e a interpretação dos contratos: primeiras notas de uma 
leitura suscitada pelo Código Civil. Revista Brasileira de Direito Comparado, n. 31, 2006, p. 151. 
429 O valor das cláusulas de integralidade no que concerne à delimitação da força obrigatória, isto é, de quais 
documentos originariam obrigações, é em geral admitido. Contudo, a possibilidade dessas cláusulas vincularem 
o intérprete, sobretudo o juiz, é controvertida. Cf. RAWACH, Eid. La portée des clauses tendant à exclure le 
rôle des documents précontractuels dans l'interprétation du contrat. Recueil Dalloz, Paris, 2001, p. 223 et ss., 
para quem o critério objetivo mitigaria a cláusula de integralidade, pois “dar plena eficácia a esta cláusula é 
equivalente a impedir o juiz de encontrar o sentido razoável e coerente do contrato”. Outros autores 
argumentam que essa cláusula só seria lícita nos sistemas que não reconhecem um caráter imperativo aos 
dispositivos legais referentes à interpretação, cf. SAINTE-MARIE, Anne Etienney de. Les principes, les 
directives et les clauses relatives à l'interprétation. Revue des contrats, 01 jun. 2016, n. 02, p. 384 e ss. 
430  Na doutrina brasileira, PONTES DE MIRANDA admitia a vinculação do juiz às cláusulas sobre a 
interpretação, ao dizer que “se as partes acordaram em interpretação, não pode o juiz impor outra 
interpretação”, cf. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. Atualizado por 
Marcos Bernardes de Mello e Marcos Ehrhardt Jr. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, t. 3, p. 440. 
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parte ou as partes atribuído à declaração negocial, após o exame da literalidade da linguagem, 

do contexto verbal e de todas as circunstâncias relevantes, tendo em vista o ponto de 

relevância hermenêutica peculiar ao negócio jurídico em questão”431. 

A ideia é obter o melhor resultado possível a partir da própria declaração negocial432. 

É nessa fase, portanto, que se resolverão as lacunas, ambiguidades e obscuridades da 

declaração negocial. Se a subjetividade prevalece na fase meramente recognitiva, a fase 

complementar, por outro lado, poderá apontar para uma interpretação subjetiva ou objetiva, 

a depender de diversos fatores433. 

2.2 - Fase complementar 

A fase complementar da intepretação do negócio jurídico, conforme formulada por 

FRANCISCO PAULO DE CRESCENZO MARINO, se identifica com aquilo que é 

comumente denominado pela doutrina de interpretação integrativa do negócio jurídico434-

435. A interpretação integrativa do negócio jurídico parte da lacuna do negócio quando se 

tem em mente o conteúdo explícito pelas partes436. Entretanto, a colmatação dessa lacuna 

não se dá através de elementos externos, mas do conjunto do negócio jurídico437. Quando se 

tem um contéudo incompleto, imperfeito, do contrato, é que a interpretação integrativa age, 

mas a lacuna é colmatada sem recurso a uma “vontade hipotética”, e sim a partir do próprio 

contéudo explicitado pelas partes438. 

                                                
431 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 174. 
432 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 175. 
433 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 178. 
434 Há, ainda, referência à “interpretação completativa”, expressão empregada por PONTES DE MIRANDA, 
que ressalta a função do preenchimento de lacunas desempenhado nessa etapa, cf. PONTES DE MIRANDA, 
Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. Atualizado por Marcos Bernardes de Mello e Marcos 
Ehrhardt Jr. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, t. 3, p. 435. 
435  FRANCISCO PAULO DE CRESCENZO MARINO adverte, contudo, que, embora utilize o termo 
“interpretação integrativa” devido à sua consagração na doutrina, parece ser equivocada essa denominação que 
indica uma interpretação qualificada, quando, na verdade, se está diante de um e mesmo processo 
interpretativo, em que se deseja obter o conteúdo global do negócio jurídico. Por isso, o Autor prefere a 
expressão fase hermenêutica complementar. Cf. MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do 
negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 216. 
436 FLUME, Werner. El negocio juridico. Tradução José María Miquel González e Esther Gómes Calle. 
Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, p. 386. 
437 FLUME, Werner. El negocio juridico. Tradução José María Miquel González e Esther Gómes Calle. 
Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, p. 387. 
438 MIRANDA, Custódio da Piedade Ubaldino. Interpretação e integração dos negócios jurídicos. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1989, p. 135. 
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Nos negócios mortis causa, por exemplo, reconhece-se, como recurso hermenêutico, 

a construção de uma vontade hipotética do de cujus, que adquire contornos subjetivos439. 

Por outro lado, nos negócios inter vivos, se a subjetividade é prevalente na fase recognitiva, 

a objetividade conduz a fase complementar440.  

As razões para esse “desvio” da objetividade, no que concerne aos negócios mortis 

causa seriam da ordem de duas, segundo CARLOS ALBERTO DA MOTA PINTO. Em 

primeiro lugar, um respeito “quase-religioso” pela vontade do falecido, que acarretaria a 

preponderância do critério subjetivo. Em segundo lugar, uma razão histórica, ao fato de que 

os critérios objetivos de interpretação contratual foram sendo desenvolvidos por razões de 

tráfico comercial, ao passo que os testamentos são negócios jurídicos alheios a essa 

dinâmica441. 

De acordo com FRANCISCO PAULO DE CRESCENZO MARINO, a regra presente 

no art. 1.899 do CCB, constitui-se no “coração do direito testamentário” e coordena a fase 

complementar, ao dizer que “quando a cláusula testamentária for suscetível de interpretações 

diferentes, prevalecerá a que melhor assegure a observância da vontade do testador”. O 

Autor salienta que a redação do art. 1.899 não foi muito adequada. Em primeiro lugar, por 

fazer referência apenas às disposições testamentárias, quando se aplica, na verdade, também 

aos codicilos e atos de disposição gratuita do corpo. Em segundo lugar, a regra não rege 

apenas as ambiguidades, mas também as lacunas e obscuridades442. Por fim, a ideia não é de 

se salvar tão-somente cláusulas do testamento, mas o testamento como um todo443. 

De acordo com FRANCISCO PAULO DE CRESCENZO MARINO, a fase 

complementar é ainda mais importante nos negócios mortis causa do que nos inter vivos. 

Isso devido ao fato de que, naqueles, o período entre a conclusão do negócio e a produção 

de seus efeitos costuma ser maior e pode levar à ineficiência do negócio, tal como formulado 

pelo testador, para a produção dos efeitos almejados444. O art. 1.899 do CCB não deixa de 

                                                
439 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 178. 
440 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 179. 
441 PINTO, Carlos Alberto da Mota. Forma, interpretação e integração negocial. Revista de direito comparado 
luso-brasileiro, Rio de Janeiro, jul. 1982, n. 1, p. 74. 
442 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 262. 
443 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 263. 
444 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 263. 
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ser uma clara consagração daquilo que a doutrina passou a chamar de princípio do favor 

testamenti e, de maneira mais ampla, de conservação do negócio jurídico445. 

A prevalência do critério objetivo na fase complementar dos negócios jurídicos inter 

vivos advém de uma necessidade prática, já que é impossível conceber uma vontade 

hipotética comum às partes, quando se considera que os negócios bilaterais inter vivos são 

marcados pelo conflito de interesses446. 

Por isso, o que se admite para a fase complementar dos negócios inter vivos é a 

construção de uma “vontade hipotética objetiva”, que se define como sendo uma “vontade 

justa e razoável das partes, caso houvessem previsto o ponto não regulado”447. FRANCISCO 

PAULO DE CRESCENZO MARINO adverte, contudo, com base em WERNER 

FLUME448, que a percepção de uma “vontade hipotética”, ainda que “objetivada”, é errônea, 

e essa subversão do processo é percebida pelos seus defensores, que tentam repará-la 

mediante o uso de termos como “justo” e “razoável”. Na verdade, a interpretação realizada 

na fase complementar não se pauta por uma vontade suposta ou fictícia, mas pela regra 

negocial obtida na interpretação meramente recognitiva 449 . É um procedimento de 

interpretação in abstracto450, mediante os critérios da boa-fé e dos usos, tais quais contidos 

no art. 113 do CCB451. 

Para FRANCISCO PAULO DE CRESCENZO MARINO, a interpretação pela boa-fé 

objetiva constitui-se num processo de substituição do ponto relevante, em que se retira a 

figura dos contratantes, colocando-se em seu lugar a de um modelo hipotético de pessoa, 

normal e razoável, testando qual sentido essa pessoa hipotética atribuiria à declaração 

                                                
445 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 264. 
446 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 180. 
447 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 181. 
448 “El precepto del § 157 nunca debe dar lugar a que un negocio juridico sea interpretado en contra de como 
efectivamente lo entienden de común acuerdo los que lo realizan”, cf. FLUME, Werner. El negocio juridico. 
Tradução José María Miquel González e Esther Gómes Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, 
p. 370. Mais adiante, afirma que “la interpretación normativa, por tanto, solamente es una solución de 
emergencia, pero como tal también debe dirigirse a la declaración de los partícipes”, cf. FLUME, Werner. El 
negocio juridico. Tradução José María Miquel González e Esther Gómes Calle. Madrid: Fundación Cultural 
del Notariado, 1998, p. 373. 
449 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 182. 
450 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 183. 
451 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 184. 
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negocial. Essa pessoa razoável representaria um “modelo de comportamento social”452, tal 

como aquele apontado pela figura tradicional do bonus paterfamilias. HEIN KÖTZ, por 

outro lado, enxerga na interpretação complementar – que ele chama de construtiva – uma 

extensão das alocações dos riscos já incluídas expressamente no contrato453. 

A boa-fé, ressalta KARL LARENZ, consagra o princípio da confiança, quando surgida 

em outrem de modo razoável, justificado e imputável ao declarante. Embora deva-se 

ressaltar que a boa-fé é mais ampla do que a mera proteção à confiança454. 

Os fundamentos legais, no direito brasileiro, da boa-fé objetiva para orientação na fase 

complementar da interpretação e para a integração do negócio jurídico encontram-se, 

respectivamente, nos arts. 133 e 422 do CCB 455 . Segundo FRANCISCO PAULO DE 

CRESCENZO MARINO, o art. 113 do CCB, ao pautar a interpretação dos negócios 

jurídicos segundo a boa-fé, faz referência, embora não diga expressamente, aos negócios 

inter vivos, já que, para os mortis causa, o critério seria o psicológico (art. 1.899, CCB)456. 

ANTONIO JUNQUEIRA DE AZEVEDO assevera ter a boa-fé objetiva três funções 

pretorianas, de maneira algo análoga às funções do direito pretoriano em relação ao ius 

civile, operando adjuvandi, supplendi, vel corrigendi juris civilis gratia457. Ou seja, a boa-fé 

auxilia na fase interpretativa complementar do negócio (adjuvandi), colmata as lacunas do 

negócio na fase de integração do negócio (supplendi) e corrige certos aspectos contrários ao 

Direito Positivo (corrigendi)458. 

São as funções de auxílio em busca do sentido objetivamente razoável do negócio e de 

integração do negócio jurídico por meio da inclusão de deveres anexos ou laterais que 

importam para a a determinação do conteúdo do negócio jurídico. Para ANTONIO 

                                                
452 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 185. 
453 KÖTZ, Hein. European contract law. 2. ed. Tradução Gill Mertens e Tony Weir. Oxford: Oxford University 
Press, 2017, p. 105. 
454 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 186. 
455 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 269. 
456 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 269. 
457 AZEVEDO, Antonio Junqueira de Azevedo. Insuficiências, deficiências e desatualização do Projeto de 
Código Civil (atualmente, Código aprovado) na questão da boa-fé objetiva nos contratos. In: _______. Estudos 
e pareceres de direito privado. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 153. 
458 No mesmo sentido, cf. MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São 
Paulo: Saraiva, 2011, p. 273-274. 
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JUNQUEIRA DE AZEVEDO, o art. 133 do CCB consagraria a primeira função da boa-fé 

objetiva459. 

FRANCISCO PAULO DE CRESCENZO MARINO resume os papeis da boa-fé, que 

atua (i) na fase interpretativa recognitiva, “auxiliando a reconstrução da declaração negocial 

‘conforme o espírito’, isto é, enquadrando-a na totalidade das circunstâncias”; (ii) na fase 

interpretativa complementar, sanando lacunas, ambiguidades e obscuridades e (iii) na 

integração, criando deveres jurídicos. 

JUDITH MARTINS-COSTA ressalta que a boa-fé, em sua função interpretativa, 

dificilmente atuará de maneira isolada. Em geral, vem em sua ajuda padrões de conduta 

socialmente típicos460. Ademais, preceitos hermenêuticos de tipos contratuais específicos 

também devem ser levados em conta, assim como a linguagem técnica que eventualmente 

seja peculiar a um determinado setor econômico-social461. 

Para JUDITH MARTINS-COSTA, a boa-fé pode servir para justificar certas 

consequências da aplicação dos cânones da totalidade e da coerência, tais como concebidos 

por EMILIO BETTI. Segundo ela, na conjetura atual, com diversas redes de contratos, o 

cânone da totalidade deve ser visto como aplicável à rede como um todo, de sorte que a 

interpretação não deve ser feita isoladamente, contrato a contrato, e a oponibilidade de um 

contrato a membros da rede que dele não participaram pode ser estendida pela boa-fé 

objetiva462. 

Por outro lado, JUDITH MARTINS-COSTA critica o uso que às vezes os tribunais 

fazem da boa-fé objetiva como norma de equidade. Para ela, o uso é desregrado, sendo que 

o termo é utilizado simplesmente como instrumento de retórica. Como equidade, segundo 

ela, a boa-fé deve ser intrumento excepcional, “para atenuar o rigor do texto legal e/ou 

contratual, fazendo evidenciar o espírito para além da letra, sempre considerados os dados 

linguísticos e a interpretação sistemática e a teleológica”463. O alerta também é feito por 

                                                
459 AZEVEDO, Antonio Junqueira de Azevedo. Insuficiências, deficiências e desatualização do Projeto de 
Código Civil (atualmente, Código aprovado) na questão da boa-fé objetiva nos contratos. In: _______. Estudos 
e pareceres de direito privado. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 153. 
460 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: critérios para a sua aplicação. São Paulo: Marcial 
Pons, 2015, p. 448. 
461 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: critérios para a sua aplicação. São Paulo: Marcial 
Pons, 2015, p. 450-451. 
462 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: critérios para a sua aplicação. São Paulo: Marcial 
Pons, 2015, p. 456. 
463 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: critérios para a sua aplicação. São Paulo: Marcial 
Pons, 2015, p. 508. 
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OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR, para quem a aplicação da boa-fé como “remédio 

genérico”, instrumento de equidade pode vir a esvaziá-la de suas funções, passando a operar 

como mero recurso retórico464. 

As práticas e os usos também são vetores interpretativos úteis referenciados pelo 

art. 113 do CCB. Para JUDITH MARTINS-COSTA, os usos se diferenciam das práticas, 

sendo que estas possuem um caráter individual, de condutas adotadas pelas partes 

contratantes; ao passo que aqueles quase sempre indicam uma “transindividualidade”465. 

FRANCISCO PAULO DE CRESCENZO MARINO define os usos como “expressões de 

um modo de ver da sociedade”466. 

Caso a boa-fé e os usos entrem em conflito, FRANCISCO PAULO DE CRESCENZO 

MARINO pondera que a boa-fé deva prevalecer467. Mas adverte que, na maior parte das 

vezes, devido ao fato de os usos representarem a percepção da sociedade, interpretar o 

negócio de acordo com eles será interpretá-lo conforme à boa-fé468. 

No entanto, tendo em vista o alerta de OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR e 

JUDITH MARTINS-COSTA contra o emprego meramente retórico da boa-fé objetiva feito 

pelos tribunais e seu alto grau de abstração 469 - 470 , achamos que os usos devem, 

preferencialmente, ser adotados em detrimento da aplicação da boa-fé objetiva471. Conforme 

já vimos, a tipicidade social é fenômeno de fixação de um certo regramento contratual que 

                                                
464 RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Revisão judicial dos contratos: autonomia da vontade e teoria da 
imprevisão. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2006, p. 139. 
465 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: critérios para a sua aplicação. São Paulo: Marcial 
Pons, 2015, p. 471. 
466 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 187. 
467 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 190. 
468 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 192. 
469 Na Alemanha, por exemplo, a boa-fé passou de “maldição”, no regime nazista, a “benção” sob a Lei 
Fundamental de 1949, cf. ZIMMERMANN, Reinhard. The new german law of obligations: historical and 
comparative perspectives. Oxford: Oxford University Press, 2010, p. 26. 
470 Mesmo a doutrina que é simpática ao uso da boa-fé adverte para os excessos em sua utilização: “invocada 
como receptáculo de todas as esperanças, a boa-fé acaba por correr o risco de se converter em um conceito 
vazio, inútil mesmo na consecução daqueles fins que tecnicamente lhe são próprios”, cf. SCHREIBER, 
Anderson. Manual de direito civil contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 407. 
471 CLÓVIS VERÍSSIMO DO COUTO SILVA acreditava ser prudente e de “rigor científico”, inclusive, 
distanciar a boa-fé da interpretação integradora. Cf. COUTO E SILVA, Clóvis V. do. A obrigação como 
processo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, p. 33. 
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se origina nos costumes e práticas comerciais472. O papel dos usos na tipificação faz com 

que sejam modelos interpretativos ideias para os contratos típicos473. 

Certos autores afirmam haver diferença entre usos e costumes474, ao impor a estes 

últimos o reconhecimento, pela sociedade, de sua obrigatoriedade, ao passo que os primeiros 

não gozariam desse reconhecimento475. No entanto, ao que nos parece, a fronteira entre usos 

e costumes é mais fluída do que à primeira vista se possa supor476. Díficil seria determinar 

qual o grau de aceitação da vinculação pela sociedade face a um uso para que ele se torne 

um costume. Nesse sentido, GIOVANNI FERRI aponta que a diferença entre ambos é mais 

quantitativa do que qualitativa. Tanto os usos quanto os costumes têm força normativa, mas 

os segundos possuem extensão geral equivalente à da lei, ao passo que os usos são mais 

restritos477. Ademais, a aplicação dos usos sociais no negócio jurídico concreto, longe de 

representar um desrespeito à vontade individual, auxilia na consideração das circunstâncias 

negociais. Razão esta pela qual as normas que invocam a aplicação dos usos devem sempre 

ser aplicadas478. 

Além disso, há diversos costumes que são reconhecidos como práticas comerciais 

supletivas, incidindo apenas quando as partes não prevejam nada em contrário. Portanto, a 

referência aos usos no art. 113 do CCB pode ser interpretada como incluindo o processo de 

incidência dos tipos sociais, desde que reconhecidos pelos critérios formulados acima. Aliás, 

o art. 131 do Código Comercial de 1850 já assimilava os costumes aos usos em matéria de 

interpretação contratual, ao dizer que “sendo necessário interpretar as cláusulas do contrato, 

a interpretação, além das regras sobreditas, será regulada sobre as seguintes bases: (...) 4. O 

uso e prática geralmente observada no comércio nos casos da merma natureza e 

                                                
472  ANTUNES, José Engrácia. Os usos e o costume no direito comercial: algumas breves reflexões. In: 
AMARAL, Diogo Freitas do; ALMEIDA, Carlos Ferreira de; ALMEIDA, Marta Tavares de (coord.). Estudos 
comemorativos dos 10 anos da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Coimbra: Almedina, 
2008, v. 2, p. 221. 
473 “na determinação do sentido a atribuir a determinado negócio jusmercantil, haverão certamente de relevar, 
entre os elementos atendíveis por um declaratário medianamente diligente, os usos da prática no sector 
negocial, profissional ou económico considerado”, cf. ANTUNES, José Engrácia. Os usos e o costume no 
direito comercial: algumas breves reflexões. In: AMARAL, Diogo Freitas do; ALMEIDA, Carlos Ferreira de; 
ALMEIDA, Marta Tavares de (coord.). Estudos comemorativos dos 10 anos da Faculdade de Direito da 
Universidade Nova de Lisboa. Coimbra: Almedina, 2008, v. 2, p. 230. 
474 LEITE, Eduardo Ribeiro de Oliveira. Comentários ao novo Código Civil. v. 2. Rio de Janeiro: Forense, 
2008, p. 255. 
475 Nesse sentido, ao dizer que os usos do tráfico não se originam com pretensão vinculante, cf. LARENZ, 
Karl. Derecho civil: parte general. Tradução Miguel Izquierdo e Macías-Picavea. Madrid: EDERSA, 1978, 
p. 464. 
476 Nesse sentido, cf. JACQUES, Philippe. Regards sur l’article 1135 du Code civil. Paris: Dalloz, 2005, p. 76-
77. 
477 FERRI, Giovanni B. Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico. Milano: Giuffrè, 1963, p. 280-281. 
478 FERRI, Giovanni B. Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico. Milano: Giuffrè, 1963, p. 285. 
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especialmente o costume do lugar onde o contrato deva ter execução, prevalecerá qualquer 

intelegência em contrário que se pretenda dar às palavras”. 

Não há, por isso, razão para se dar maior valor à boa-fé objetiva do que aos usos, 

sobretudo quando deles possa se extrair algum regramento minimamente reconhecível como 

um tipo social. O critério de interpretação contratual conforme os usos do lugar de sua 

celebração é consagrado no mesmo dispositivo que o princípio da boa-fé (art. 113 do CCB), 

e nada indica que a mera referência posterior que é feita àqueles seja evidência de uma 

prevalência deste último. Os usos parecem, inclusive, conformar o papel da boa-fé, dando-

lhe conteúdo específico479. A “pessoa razoável” a qual a boa-fé se refere só pode ser aquela 

que tem em mente os usos e costumes comerciais de uma determinada área.480 

Por outro lado, deve-se reconhecer que a boa-fé opera um papel, muitas vezes, 

transitório de reconhecimento de um novo instituto jurídico, uma nova obrigação ou dever 

lateral do contrato, o qual, assim que minimamente firme e caracterizado pela jurisprudência, 

sói adquirir autonomia, não raramente por expressa positivação481. Foi o caso, por exemplo, 

da Reforma alemã dos Direito das Obrigações em 2001/2002, que consagrou dispositivos 

sobre a violação positiva do contrato, culpa in contrahendo, dentre outros482. Em França, o 

papel da boa-fé sempre foi muito reduzido, embora já contivesse, mesmo antes da Reforma 

de 2016, dispositivo que a consagrasse483. De qualquer forma, o antigo art. 1.134 do CCF 

teve importante papel naquilo que ficou conhecido por “enxerto contratual” (forçage du 

                                                
479 Nesse sentido, PONTES DE MIRANDA, ao dizer que “rigorosamente, as regras de boa fé entram nas regras 
do uso do tráfico, porque tratar lisamente, com correção, é o que se espera encontrar nas relações da vida”, cf. 
PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 3. atual. por Marcos Bernardes 
de Mello e Marcos Ehrhardt Jr. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 421. 
480 MARTINS-COSTA, Judith. O método da concreção e a interpretação dos contratos: primeiras notas de uma 
leitura suscitada pelo Código Civil. Revista Brasileira de Direito Comparado, n. 31, 2006, p. 163.  
481 WHITTAKER, Simon; ZIMMERMANN, Reinhard. Good faith in European contract law: surveying the 
legal landscape. In: ZIMMERMANN, Reinhard; WHITTAKER, Simon (ed.). Good faith in european contract 
law. Cambrigde: Cambridge University Press, 2000, p. 31.  
482 WHITTAKER, Simon; ZIMMERMANN, Reinhard. Good faith in European contract law: surveying the 
legal landscape. In: ZIMMERMANN, Reinhard; WHITTAKER, Simon (ed.). Good faith in european contract 
law. Cambrigde: Cambridge University Press, 2000, p. 31-32. 
483 A discussão sobre o papel da boa-fé no direito francês desenvolveu-se num contexto doutrinário, com pouca 
repercussão na jurisprudência, de debate entre uma corrente autodenominada “solidarista”, encabeçada por 
DENIS MAZEAUD e CHRISTOPHE JAMIN, e seus adversários. Para uma exposição das ideias 
“solidaristas”, cf. MAZEAUD, Denis. Loyauté, solidarité, fraternité: la nouvelle devise contractuelle? In: 
L'Aavenir du droit: mélanges en hommage à François Terré. Paris: Dalloz, 1999, p. 603-634; JAMIN, 
Christophe. Plaidoyer pour le solidarisme contractuel. In: Études offertes à Jacques Ghestin: le contrat au début 
du XXIe siècle. Paris: LGDJ, 2001, p. 441-472. Em resposta a esses autores, YVES LEQUETTE demonstra a 
inconsistência desse “solidarismo”, que não encontra unidade entre seus partidários, diverge quanto aos 
fundamentos e distorce as fronteiras dos institutos contratuais, cf. LEQUETTE, Yves. Bilan des solidarismes 
contractuels. In: Mélanges offertes à Paul Didier: études de droit privé. Paris: Economica, 2006, p. 247-287. 
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contrat), expressão cunhada por LOUIS JOSSERRAND484, num crescente reconhecimento 

pelas cortes de obrigações de segurança e de informação, sobretudo nos contratos de 

prestação de serviços e no reconhecimento de uma obrigação de renegociação do contrato 

em certos casos485. De todo modo, o desenvolvimento dessas obrigações acabou ganhando 

contornos próprios e encontra, hoje, muitas vezes, assento próprio na legislação486. 

2.3 - Integração do contrato 

Por outro lado, a integração é distinta da interpretação integrativa do negócio jurídico. 

Naquela, não há como completar a declaração mediante sua própria finalidade487. Há que se 

partir, portanto, de critérios e instrumentos que lhe são externos. Segundo CUSTÓDIO DA 

PIEDADE UBALDINO MIRANDA, enquanto a interpretação integrativa ainda participa do 

processo de reconstrução e reconhecimento do suporte fático (plano da existência), a 

integração opera imediatamente na imposição de efeitos ao negócio jurídico (plano da 

eficácia)488. Por isso, a intepretação integrativa parte do próprio conteúdo (implícito ou 

explícito) do negócio jurídico, ao passo que a integração opera mediante aplicação de normas 

supletivas ou dispositivas489. De um lado, temos a interpretação integrativa, auto-integração 

da declaração negocial; de outro, a integração propriamente dita, hetero-integração da 

declaração negocial490-491. 

                                                
484 JOSSERAND, Louis. L'essor moderne du concept contractuel. In: Récueil d'études sur les sources du droit 
en l'honneur de François Gény. t. 2. Paris: Récueil Sirey, 1934, p. 340. 
485 Sobre a evolução da boa-fé no direito francês, cf. COHEN, Daniel. La bonne foi contractuelle: éclipse et 
renaissance. In: Le Code Civil: un passé, un présent, un avenir. Paris: Dalloz, 2004, p. 523-525. 
486 Basta ver o reconhecimento, pela Reforma de 10 de fevereiro de 2016, de uma obrigação de informação na 
fase de negociação (art. 1112-1, CCF), bem como certos mecanismos de paralização da pretensão do credor 
que aludem indiretamente à figura do abuso do direito, especialmente a exceção à execução específica do 
contrato quando houver desproporção manifesta entre a vantagem para o credor e o ônus para o devedor (art. 
1129, CCF). 
487 FLUME, Werner. El negocio juridico. Tradução José María Miquel González e Esther Gómes Calle. 
Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, p. 387. 
488 MIRANDA, Custódio da Piedade Ubaldino. Interpretação e integração dos negócios jurídicos. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1989, p. 136. 
489 MIRANDA, Custódio da Piedade Ubaldino. Interpretação e integração dos negócios jurídicos. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1989, p. 209. 
490 MIRANDA, Custódio da Piedade Ubaldino. Interpretação e integração dos negócios jurídicos. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1989, p. 207. 
491  FRANCISCO PAULO DE CRESCENZO MARINO resume a visão segmentada dos processos de 
interpretação e integração do negócio jurídico, tais quais formulados por EMILIO BETTI: “Ao final do 
processo interpretativo, cabalmente conduzido (haja ou não necessidade de ingressar na etapa hermenêutica 
complementar), o intérprete terá diante de si o conteúdo total do negócio jurídico interpretado (conteúdo 
expresso ou declarado, ao qual terá sido eventualmente adicionada a parcela implícita ou não declarada do 
conteúdo). / Todavia, não basta a interpretação da declaração negocial (isto é, a revelação do conteúdo do 
negócio jurídico) para que se determinem todos os efeitos jurídicos produzidos pelo negócio. Para tanto, há 
necessidade de integrar a ele os efeitos advindos de fontes ‘extranegociais’, mais especificamente das normas 
supletivas (cogentes ou dispositivas), do princípio da boa-fé e dos usos em função normativa. Esses efeitos 
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No direito francês, o fundamento legal da integração negocial encontrava-se no antigo 

artigo 1135, atual art. 1194 do CCF. De acordo com o primeiro, “as convenções obrigam 

não apenas àquilo que nelas se exprime, mas igualmente a todas as consequências que a 

equidade, os usos ou a lei lhe deem de acordo com sua natureza”492. Segundo PHILIPPE 

JACQUES, o artigo 1135, CCF, não apresenta uma regra de interpretação, uma vez que o 

seu objetivo não é apenas detectar uma vontade das partes, ainda que hipoteticamente. O 

ponto comum entre o artigo 1135 e a interpretação do contrato está em “contribuir para a 

determinação do campo contratual, isto é, da força obrigatória dos contratos”. Enquanto a 

interpretação revela o “campo contratual acordado” entre as partes, o artigo 1135 estabelece 

o “campo contratual concluído e demonstra ser mais amplo do que aquele outro”493. Também 

nesse sentido, MURIEL FABRE-MAGNAN distingue, de um lado, as “obrigações 

antecipadas pelas partes”, ou seja, aquelas que são “declaradas pelas partes”, incluindo as 

obrigações “implícitas” 494  e, por outro lado, as obrigações impostas pelo juiz como 

consequência da equidade, dos usos ou da lei495. 

Para PHILIPPE JACQUES, a determinação do conteúdo do contrato opera de acordo 

com um processo composto de fases encadeadas em uma ordem lógica. Em um primeiro 

plano, é necessário verificar a existência de um acordo de vontades em que será estabelecido 

o contrato. Após essa etapa preliminar, a interpretação indicará o conteúdo desejado pelas 

partes no contrato, seja expressa ou tacitamente. Em uma terceira fase, o juiz qualificará o 

contrato de acordo com o conteúdo descoberto pela interpretação. O último passo é aquele 

que o Autor descreve como “apreciação do conteúdo do contrato”, quando a qualificação do 

contrato e, conseqüentemente, a sua colocação em uma categoria e tipo de contrato particular 

implicam a adição das obrigações e elementos que naturalmente lhes pertenceriam. Essa 

ordem de operações é estabelecida seguindo certos postulados. O primeiro impondo o acordo 

de vontades como primeira condição de validade do contrato e, portanto, de sua existência. 

O segundo determinando que a qualificação do contrato só possa ser feita através da 

                                                
jurídicos, consoante já exposto, não podem ser reconduzidos ao conteúdo do negócio jurídico, embora integrem 
o conteúdo da regulação objetiva”, cf. MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio 
jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 215. 
492 CCF, art. 1135 (revogado): “Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à 
toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature”.  
CCF, atual art. 1194: “Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les 
suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi”. 
493 JACQUES, Philippe. Regards sur l'article 1135 du Code civil. Paris: Dalloz, 2005, p. 265. 
494 FABRE-MAGNAN, Muriel. Droit des obligations: contrat et engagement unilatéral. 3. ed. Paris: PUF, 
2007, v. 1, p. 494. 
495 FABRE-MAGNAN, Muriel. Droit des obligations: contrat et engagement unilatéral. 3. ed. Paris: PUF, 
2007, v. 1, p. 496. 
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descoberta de um mínimo de elementos que permitam indicar o pertencimento a um ou outro 

tipo contratual através de sua interpretação496. Finalmente, se as consequências, ou efeitos, 

da equidade, dos usos e da lei estão associadas a um determinado contrato de acordo com 

sua “natureza”, devem respeitar o tipo contratual, quando se tratar de um contrato típico, ou, 

de outro modo, sua finalidade - ou sua causa subjetiva - quando for um contrato atípico. 

Portanto, a qualificação do contrato é uma etapa necessária antes de avaliar o seu conteúdo 

e será objeto da próxima seção. 

 

Seção II - A qualificação contratual 

A atividade interpretativa se conecta ao fenômeno tipológico mediante duas ações. 

Primeiramente, ao qualificar um contrato, determinando a qual tipo contratual ele se reporta 

ou se, por outro lado, se trata de um contrato atípico. Essa primeira etapa, de qualificação, é 

obtida logo após a fase meramente recognitiva do contrato497-498. 

A razão de ser dessa localização diz respeito aos princípios da liberdade contratual e 

do consensualismo que, como vimos, permitem que as partes, no ordenamento jurídico 

contemporâneo, possam criar novas formas de composição da operação econômica desejada. 

Sendo a fase meramente recognitiva aquela que se reporta diretamente ao critério subjetivo, 

isto é, à vontade das partes, a qualificação é uma operação realizada nessa etapa de pré-

compreensão do contrato. 

Essa conclusão não é anódina, já que os critérios habitualmente empregados pela 

interpretação integradora, na fase complementar, e pela integração propriamente dita são 

incapazes de determinar o tipo contratual ao qual as partes fazem referência. Por isso, pouco 

                                                
496 “Le rattachement d'un contrat ou d'une clause à une catégorie juridique, question de droit qui est soumise 
au contrôle de la Cour de cassation, est chronologiquement postérieur à l'interprétation, question de fait.” 
Cf. SIMLER, Philippe. Interprétation des contrats. Jurisclasseur Civil, fasc. 10, à jour au 12 juillet 2017, n° 5. 
497 “La qualificazione, cioè la valutazione giuridica della fattispecie secondo i criteri distintivi della materia 
contrattuale, deve infatti essere tenuta distinta rispetto all’interpretazione del contratto, in quanto sarebbe una 
valutazione giuridica, mentre l’interpretazione sarebbe una valutazione di fatto e quindi la qualificazione 
presupporrebbe l’avvenuta interpretazione, cioè l’avvenuto accertamento del contenuto del contratto”. 
Cf. GABRIELLI, Enrico. Tipo contrattuale. In: PARADISI, Bruno (dir.). Enciclopedia giuridica. vol. 35. 
Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 2007, p. 7. 
498  “L’attribuzione di un significato alla fattispecie, precede dunque, pur sempre, la qualificazione; e la 
considerazione che, in determinate ipotesi, non è dato riscontrare una attività del giudice rivolta ad intendere 
il senso della fattispecie non può certo valere ad escludere che ad essa il giudice attribuisca, implicitamente, 
un significato: che è quello stesso che le parti le danno”, cf. CATAUDELLA, Antonino. Sul contenuto del 
contratto. Milano: Giuffrè, 1966, p. 103. 
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papel pode ser dado à boa-fé objetiva e aos usos no momento da qualificação contratual. 

Eles virão em auxílio apenas quando a interpretação não for suficiente, como no caso das 

dádivas499. 

No entanto, a interpretação também dialoga com a tipologia contratual na fase 

complementar. Essa é a segunda ação a qual aludimos acima. Nesse caso, contudo, estamos 

longe da qualificação contratual. Trata-se, por outro lado, conforme visto, da 

complementação do conteúdo jurídico-negocial por meio de normas dispositivas500 ou, por 

interpretação analógica, da possibilidade de se aplicarem normas de um tipo contratual 

semelhante sem que o contrato concreto seja reconhecido como pertencente a esse tipo501. 

Nesse caso, há um desvio de qualificação, que se permite (i) seja pela ausência de previsão 

das partes na declaração jurídico-negocial; (ii) seja por uma atipicidade mista ou pura. 

Esse ato de composição do regime contratual foi objeto de análise na última Seção. 

Passamos, doravante, a analisar a primeira ação acima indicada, de qualificação contratual, 

na busca de elementos que possam ser utilizados para a recondução de um contrato 

específico a um determinado tipo contratual. 

§ 1. O ato de qualificar 

JOÃO ALBERTO SCHÜTZER DEL NERO indica duas acepções para a qualificação 

jurídica. Essa pode apresentar um primeiro sentido, anterior à formação da norma jurídica, 

em que há uma atividade de observação dos fatos e posterior qualificação para a sua 

regulamentação. Esse processo de enquadramento da realidade por meio da legislação é 

estudado por áreas da filosofia do direito e da teoria do direito. A qualificação pode, ainda, 

apresentar uma segunda acepção, em que “se observa a experiência jurídica da perspectiva 

da norma jurídica já posta (ex post facto)”502. Dentre as áreas de estudo do direito positivo, 

do ius positum, interessa-nos a segunda acepção de qualificação. 

                                                
499 Cf., infra, Tít. III, Cap. 2, Seção III. 
500 FLUME, Werner. El negocio juridico. Tradução José María Miquel González e Esther Gómes Calle. 
Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, p. 378. 
501 FLUME, Werner. El negocio juridico. Tradução José María Miquel González e Esther Gómes Calle. 
Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, p. 389. 
502 DEL NERO, João Alberto Schützer. Conversão substancial do negócio jurídico. Rio de Janeiro: Renovar, 
2001, p. 12. 
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A qualificação contratual é o ato mediante o qual um contrato concreto é reconhecido 

como correspondente a um determinado tipo contratual, seja ele legal ou social503. Como 

consequência principal da qualificação de um contrato, tem-se a aplicação do regime jurídico 

atrelado ao tipo a que faz referência. 

A operação de qualificar é tradicionalmente vista como idêntica ao processo de 

subsunção, isto é, como verificação de incidência da norma jurídica em um suporte fático 

mediante a presença de determinados elementos504. No entanto, a qualificação não depende, 

necessariamente, de um processo subsuntivo.  

A qualificação encaixa-se no processo silogístico de aplicação da norma jurídica. A 

aplicação da norma jurídica se dá através da formação de duas premissas. A premissa maior 

é a proposição jurídica que atribui à uma previsão P, quando verificada na situação de fato 

S, a consequência C. A premissa menor indica a correspondência entre a previsão P e a 

situação de fato S. A conclusão compreende a imputação da consequência C à situação de 

fato S. O silogismo de aplicação da norma jurídica pode, então, ser assim esboçado mediante 

modais lógicos505: 

P → C (se S = P, então vale a consequência C) 

 S = P (S é equivalente a P) 

S → C (para S, vale a consequência C) 

O papel da premissa menor é, portanto, verificar a correspondência entre a proposição 

jurídica (fattispecie ou Tatbestand) e o suporte fático. Assim sendo, a qualificação jurídica, 

                                                
503 “A operação lógica, através da qual o intérprete – perante um contrato determinado, concreto – individualiza 
a que tipo ele pertence, designa-se por qualificação”, cf. ROPPO, Enzo. O contrato. Tradução Ana Coimbra e 
M. Januário C. Gomes. Coimbra: Almedina, 2009, p. 133. No mesmo sentido: BÉNABENT, Alain. Droit des 
contrats spéciaux civils et commerciaux. Issy-les-Moulineaux: LGDJ, 2017, p. 23; DUARTE, Rui Pinto. 
Tipicidade e atipicidade dos contratos. Coimbra: Almedina, 2000, p. 61. Em sentido semelhante, porém 
ressaltando que a “correspondência” entre o fato e o tipo normativo deve ser relativizada, cf. DEL NERO, João 
Alberto Schützer. Conversão substancial do negócio jurídico. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 31. 
504 “La qualification du contrat est un procédé intellectuel qui prend la forme d'un syllogisme. Il s'agit toujours 
en droit privé interne d'identifier la convention en déterminant la catégorie juridique à laquelle elle appartient, 
pour lui appliquer son régime juridique”, cf. GHESTIN, Jacques; JAMIN, Christophe; BILIAU, Marc. Traité 
de droit civil: effets du contrat. 3. ed. Paris: LGDJ, 2001, p. 81. 
505 Esse modelo é baseado no “silogismo de determinação da consequência jurídica”, conforme apresentado 
por KARL LARENZ, cf. LARENZ, Karl. Metologia da ciência do direito. 3 ed. Tradução José Lamego. 
Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1997, p. 381. 
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conforme aqui definida, encontra-se no processo de formação da premissa menor do 

silogismo de aplicação da norma jurídica. 

A maior parte da doutrina salienta que a premissa maior é obtida mediante subsunção. 

A subsunção, por sua vez, também é um processo silogístico, no qual a premissa maior 

atribui os elementos característicos da fattispecie enquanto que a premissa menor verifica a 

presença desses elementos na situação de fato506. Tradicionalmente, essa operação silogística 

subsuntiva é operacionalizada pela doutrina dos essentialia negotii507-508, uma vez que a 

subsunção é condicionada ao reconhecimento, no suporte fático, de determinados traços 

essenciais (essentialia negotii) previstos pela norma jurídica509-510. JOSÉ DE OLIVEIRA 

ASCENSÃO chega a afirmar que o tipo se reduziria ao que é essencial, enquanto que o 

regime jurídico que lhe acompanha seria algo distinto e complementar511. 

No entanto, a tipificação contratual só pode ser operada deficientemente se se admitir 

a redução da qualificação a uma subsunção mediante a doutrina dos essentialia512. O juízo 

                                                
506  LARENZ, Karl. Metologia da ciência do direito. 3 ed. Tradução José Lamego. Lisboa: Calouste 
Gulbenkian, 1997, p. 383. 
507 ANTONINO CATAUDELLA atribui o desenvolvimento da tripartição em essentialia, naturalia e 
accidentalia negotii ao trabalho dos comentadores e glosadores, a partir de fragmento supostamente 
interpolado do Corpus Iuris Civilis (D. 19, 1, 11, 1), cf. CATAUDELLA, Antonino. Sul contenuto del 
contratto. Milano: Giuffrè, 1966, p. 82. De acordo com a compilação de interpolações produzida por PAUL 
KRÜGER, a interpolação teria sido apontada por VITTORIO SCIALOJA, cf. MOMMSEN, Theodor; 
KRÜGER, Paul. Corpus iuris civilis. 15. ed. Berlin: Weidmann, 1928, v. 1, p. 969. O fragmento (D. 19, 1, 11, 
1), possui a seguinte tradução: “E, desde logo, deve-se ficar sabendo que, nessa ação, somente se compreende 
o que as partes convencionaram a ser entregue; com efeito, sendo essa uma ação de boa-fé, nada é mais 
congruente à boa-fé do que cumprir-se o quanto combinado entre as partes. Não se convencionando coisa 
alguma, as prestações a fazer são aquelas que naturalmente decorrem da essência desse contrato”, 
cf. VASCONCELLOS, Manoel da Cunha Lopes e (Conselheiro Vasconcellos) et alii. Digesto ou Pandectas 
do Imperador Justiniano. v. 3. São Paulo: YK, 2018, p. 285. 
508 A contradição de se reputar os naturalia como elementos do contrato, ao confundir efeitos legais que lhe 
são atribuídos com o conteúdo estabelecido pelos contratantes, foi reconhecida por BERNHARD 
WINDSCHEID, que propõe a sua recondução mediante uma vontade hipotética ou presumida, 
cf. WINDSCHEID, Bernhard. Diritto delle pandette. Tradução Carlo Fadda e Paolo Emilio Bensa. Torino: 
UTET, 1925, t. 1, p. 282, nota 1. 
509  Tradicionalmente, aceita-se, na doutrina brasileira, a formulação de PONTES DE MIRANDA: “A 
configuração do suporte fáctico é extremamente importante: ou a regra jurídica concebe o suporte fáctico em 
esquema rígido, indeformável; ou, para cada deformação, ou alteração, que lhe não mude os elementos-cerne 
(=elementos comuns), outra regra jurídica intervém e incide. Tem-se procurado distinguir entre o que é 
essencial e o que não é essencial no suporte fáctico; porém tal distinção desatende a que, se algo não é essencial, 
a regra jurídica incide, a despeito da falta, e não se há de pensar em que faça parte do suporte fáctico. O suporte 
fáctico então é apenas a soma do que é essencial”, cf. PONTES DE MIDANDA, F. C. Tratado de direito 
privado. Atualizado por Judith Martins-Costa, Gustavo Haical e Jorge Cesa Ferreira da Silva. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012, t. 1, p. 92. 
510 No mesmo sentido, em França, cf. CATALA, Pierre. Interprétation et qualification dans l'avant-projet de 
réforme des obligations. In: Études offertes à Geneviève Viney. Paris: LGDJ, 2008, p. 253. 
511 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito civil: teoria geral. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, v. 3, p. 245. 
512 MIRANDA, Custódio da Piedade Ubaldino. Comentários ao Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2013, v. 5, 
p. 110. 
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de inclusão ou exclusão ao qual está atrelada a verificação da incidência da norma jurídica 

implicaria um alto grau de segurança que seria, no entanto, pago pelo desrespeito à 

configuração contratual concreta dada pelas partes, seja através da subsunção forçada de 

determinados contratos ao molde típico, seja pela negação de incidência de regras supletivas 

dos tipos reconhecidos em decorrência de uma atipicidade513. 

Por isso, a qualificação contratual deve, antes, ser compreendida como juízo de 

semelhança do contrato concreto em relação ao tipo contratual de referência514. Esse juízo 

opera não mais com a ideia de identidade, mas de suficiente semelhança515. Resta saber a 

qual ponto a semelhança para com um tipo é suficiente para se reconhecer a incidência, total 

ou parcial, das regras que compõem esse modelo negocial. 

Como já salientamos anteriormente516, isso não quer dizer, contudo, que o juízo de 

subsunção seja inútil ao processo de qualificação contratual 517 . Em primeiro lugar, a 

semelhança pode operar em diversos graus e, em grau máximo, atingir a identidade. Não há 

razão, portanto, para negar um juízo subsuntivo aos casos paradigmáticos de compra e 

venda, doação pura, empréstimo (mútuo e comodato), prestação de serviços etc.518. O juízo 

subsuntivo deve ser descartado quando se percebe que ele não basta para elidir as dúvidas 

com relação à incidência do regime típico. Seja porque não se encontra tipo contratual algum 

que corresponda ao suporte fático analisado, por insuficiência quanto aos elementos 

essenciais presentes no tipo, hipótese esta em que o contrato será atípico. Seja porque o 

suporte fático remeta a diversos tipos contratuais, respeitando o critério dos essentialia de 

todos os modelos candidatos à aplicação. 

A qualificação contratual depende, ainda, de uma operação anterior. O juízo de 

semelhança – ou, mesmo, o de subsunção – é feito mediante comparação entre os elementos 

presentes no suporte fático e aqueles que se encontram previstos para o modelo jurídico-

                                                
513  O tratamento dos contratos típicos e atípicos mediante um raciocínio conceitual e subsuntivo leva a 
conclusões como a de ÁLVARO VILLAÇA AZEVEDO, para quem, diante da insuficiência das normas 
aplicáveis aos contratos em geral, seria mister, ainda, um conjunto de normas aplicáveis exclusivamente aos 
contratos atípicos, cf. AZEVEDO, Álvaro Villaça. Contratos inominados ou atípicos. São Paulo: Bushatsky, 
1975, p. 166-167. Essa conclusão é alcançada na medida em que o raciocínio exclusivo da subsunção impede 
a complementação do regime dos contratos atípicos mediante aplicação analógica das normas de tipos 
contratuais legais ou sociais. 
514 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009, p. 7. 
515 NOVA, Giorgio de. Il tipo contrattuale. Padova: CEDAM, 1974, p. 143. 
516 Tít. I, Cap. I, Seção IV, § 5. 
517 MIRANDA, Custódio da Piedade Ubaldino. Comentários ao Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2013, v. 5, 
p. 111. 
518 “[L]a sussumibilità nella definizione del tipo legale offre soltanto un’indicazione di massima circa la 
disciplina applicabile”, cf. NOVA, Giorgio de. Il tipo contrattuale. Padova: CEDAM, 1974, p. 165. 
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negocial típico. Essa comparação só pode ser feita, contudo, quando já se saibam quais sejam 

os elementos característicos de determinado tipo contratual. Os elementos característicos do 

tipo – aqui denominados índices do tipo – também são obtidos mediante comparação, desta 

vez entre os diversos tipos519 (e.g., compra e venda versus permuta; doação versus compra e 

venda; mútuo versus comodato etc.). A comparação também pode ser feita entre o regime 

legal disposto para o tipo (tipo legal ou tipo normativo) e os desvios em relação ao tipo social 

encontrado na prática 520 . Por fim, a doutrina também pode designar certos aspectos 

comparativos úteis para a determinação das características de cada tipo legal 521 

(e.g,  onerosidade versus gratuidade; consensual versus solene; consensual versus real; 

bilateral versus unilateral etc.). 

O contrato concreto será, então, contraposto ao tipo estrutural e ao tipo real normativo, 

num juízo de semelhança. Essa semelhança não se pauta pelo critério de igualdade, mas de 

proximidade. Há uma variação de intensidade que pode caracterizar a semelhança e que tem 

por extremos a igualdade e a desigualdade522. Todavia, os desvios com relação ao tipo 

estrutural e ao tipo real normativo podem ser relevantes e determinar uma maior ou menor 

aplicação do regime típico523. 

Mediante um pré-juízo, o intérprete seleciona os possíveis candidatos a tipos 

estruturais de referência524. 

PEDRO PAIS DE VASCONCELOS sugere a utilização do método de HEYDE na 

comparação do tipo. Esse método é operado mediante a atribuição das características 

relevantes do tipo, graduáveis ou não525: 

T = (a5 + b5 + c5 + d5 + e5 + f5) 

O caso concreto pode apresentar diferentes graduações para cada uma dessas 

características: 

C = (a1 + b5 + c7 + d2 + e5 + f8) 

                                                
519 NOVA, Giorgio de. Il tipo contrattuale. Padova: CEDAM, 1974, p. 140. 
520 NOVA, Giorgio de. Il tipo contrattuale. Padova: CEDAM, 1974, p. 141. 
521 NOVA, Giorgio de. Il tipo contrattuale. Padova: CEDAM, 1974, p. 142. 
522 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009, p. 100. 
523 NOVA, Giorgio de. Il tipo contrattuale. Padova: CEDAM, 1974, p. 143. 
524 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009, p. 102. 
525 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009, p. 103. 
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Nessa hipótese, o caso concreto apenas apresentou desvios de graduação. Entretanto, 

ele pode também conter outras características que não sejam típicas, assim como não 

apresentar algumas que o são: 

C = (a + c + e) + X + Y + Z 

O contrato pode, ainda, apresentar todos esses desvios em conjunto: 

C = (a1 + b5 + c7 + d2 + e5) + X + Y 

Mediante esse processo, é possível identificar exatamente quais foram os desvios do 

caso concreto com referência ao tipo estrutural e, assim, obter, por analogia526, o regime 

aplicável ao contrato. Isto porque as características típicas ligam-se a partes do modelo 

regulatório do tipo legal. Essa constatação é mero corolário da própria afirmação de que o 

tipo estrutural é obtido a partir do seu modelo regulatório527.  

Nesse ponto, a obtenção do tipo estrutural é de fato muito próxima de um processo 

subsuntivo. Primeiramente, a partir do modelo regulatório, há uma abstração indutiva, com 

a seleção das características típicas. Num segundo estágio, há a dedução do regime aplicável. 

A diferença, contudo, reside nessa segunda etapa. Enquanto num processo subsuntivo a 

dedução partiria do conceito, através da definição feita com as características essenciais, no 

processo analógico a dedução parte de cada uma das características em si, considerando 

ainda a graduação com que elas aparecem, não apenas a sua inclusão, ou não, no caso 

concreto528. 

§ 2. Os índices do tipo 

As características utilizadas para a comparação entre tipos ou para a individualização 

do tipo são chamadas de índices do tipo, por representarem indícios da presença de um 

                                                
526 Já admitiam a aplicação dos regimes típicos aos contratos atípicos: AUBRY, Charles; RAU, Charles. Cours 
de droit civil français d’après l’ouvrage allemande de C.S. Zachariae. Paris: Imprimerie et librairie générale 
de jurisprudence, 1856, t. 3, p. 205. 
527 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009, p. 104. 
528 “Cada uma das características do tipo tem ligada a si uma certa parcela ou aspecto do regime do tipo. A 
inexistência, no caso, de uma característica conduzirá à não vigência da parcela de regime que lhe está ligada. 
Se a característica se verificar, mas com uma intensidade diminuída, o regime correspondente terá uma vigência 
proporcionalmente reduzida. Se, ao contrário, a característica típica se verificar no caso de um modo 
especialmente intenso, assim o regime que lhe é próprio terá uma vigência mais intensa. Tomando como 
exemplo a doação, é fácil verificar que a característica da afectividade está indissoluvelmente ligada à 
revogabilidade por ingratidão assim como, na sociedade, a característica do exercício em comum está ligada à 
proibição da concorrência”, cf. VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: 
Almedina, 2009, p. 105. 
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determinado tipo contratual529. Essa é a terminologia empregada por PEDRO PAIS DE 

VASCONCELOS, embora haja alguma variação na doutrina. GIORGIO DE NOVA utiliza, 

por exemplo, a denominação de traços distintivos530. 

Conforme já salientado, os índices se distinguem dos elementos essenciais (essentialia 

negotii). Estes são utilizados mediante uma verificação de presença ou ausência no contrato 

concreto531. A ausência de qualquer dos elementos essenciais negaria a qualificação do 

contrato como pertencente a um determinado tipo. Diversas são as críticas evocadas pela 

doutrina à utilização dos essentialia para a qualificação contratual. A mais tradicional é 

referente à incoerência de se denominar elemento – ainda que natural – àquilo que seja efeito 

do contrato532. RUI PINTO DUARTE considera insuficiente o critério dos essentialia para 

a qualificação do tipo contratual, sobretudo por conta do sentido global que a soma dos 

elementos do contrato representa para a própria qualificação do tipo. Além disso, acrescenta 

que os elementos essenciais não são apenas importantes para a qualificação, mas também 

para parte do regime contratual533. Há, ainda, o problema de que os contratos atípicos não 

possuem elementos contratuais que possam auxiliar na composição de seu regime, fazendo 

com que o raciocínio por meio de elementos contratuais resolva apenas parte da complexa 

realidade534. 

Os índices, por outro lado, por operarem como indícios, podem ou não estar presentes, 

sem que, necessariamente, se negue a incidência de um certo tipo contratual. Além disso, 

eles podem incluir até mesmo naturalia e accidentalia negotii535. Exemplo dessa última 

hipótese é a figura do encargo, que pode servir de indício de um ato gratuito (doação ou 

legado)536. 

                                                
529 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009, p. 117-118. 
530 NOVA, Giorgio de. Il tipo contrattuale. Padova: CEDAM, 1974, p. 70. 
531 “[C]ada tipo de negócio tem elementos que lhe caracterizam a essência (essentialia negotii) e elementos 
que resultam de sua natureza, sem que, porém, se afastados pela vontade das partes, o negócio mude de figura 
(naturalia negotii). Os primeiros são inderrogáveis, no sentido de que, se derrogados, já não teremos aquele 
negócio, enquanto os segundos são derrogáveis, no sentido de que, mesmo repelidos pelas partes, seu regime 
jurídico continuará o mesmo (logo, quanto a estes elementos, há, para as partes, uma situação de ônus de se 
manifestar, se quiserem afastá-los)”, cf. AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Negócio jurídico: existência, 
validade e eficácia. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 37-38. 
532 BETTI, Emilio. Teoria geral do negócio jurídico. t. 1. Tradução Fernando de Miranda. Coimbra: 1969, 
p. 170-171. 
533 DUARTE, Rui Pinto. Tipicidade e atipicidade dos contratos. Coimbra: Almedina, 2000, p. 89. 
534 DUARTE, Rui Pinto. Tipicidade e atipicidade dos contratos. Coimbra: Almedina, 2000, p. 90. 
535 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009, p. 118. 
536 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009, p. 119. 
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Uma das características dos índices do tipo é a pluralidade. Nenhum índice possui o 

critério único individuante do tipo537.  

PEDRO PAIS DE VASCONCELOS arrola como índices mais frequentes do tipo: (i) a 

causa, como função; (ii) o fim contratual; (iii) o “nomen” dado pelas partes (designação 

contratual); (iv) a contrapartida; (v) a configuração; (vi) o sentido; (vii) a qualidade das 

partes; e, por último, (viii) a forma do contrato538.  

De acordo com RUI PINTO DUARTE, os índices podem ser referentes às obrigações 

das partes, à natureza do objeto do contrato, às qualidades das partes, à pré-existência de 

uma dada situação, dentre outros. O Autor ressalta que esses índices são meramente 

exemplificativos e escolhidos pela sua maior frequência. 

GIORGIO DE NOVA elenca os índices referentes: (i) ao conteúdo (natureza das 

prestações, existência de uma prestação, natureza de uma contraprestação e existência de 

uma contraprestação: onerosidade e gratuidade); (ii) à qualidade das partes (empresário, 

estabilidade da atividade, profissionalidade, relação de subordinação); (iii) à natureza do 

bem objeto do contrato (produtivo ou não-produtivo, fungível ou infungível, consumível ou 

durável); (iv) ao tempo (contratos de execução instantânea, diferida ou sucessiva)539; e (v) ao 

modo de conclusão do contrato (tradição nos contratos reais)540. 

  

                                                
537 NOVA, Giorgio de. Il tipo contrattuale. Padova: CEDAM, 1974, p. 72; VASCONCELOS, Pedro Pais de. 
Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009, p. 119. 
538 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009, p. 120. 
539 O tempo pode, ainda, ser indício de existência de um contrato-quadro, cf. TERRÉ, François. Le rôle de la 
volonté individuelle sur les qualifications. Paris: LGDJ, 1957, p. 444; LUCAS-PUGET, Anne-Sophie. Essai 
sur la notion d’objet du contrat. Paris: LGDJ, 2005, p. 14. 
540 NOVA, Giorgio de. Il tipo contrattuale. Padova: CEDAM, 1974, p. 59. 
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CONCLUSÕES DO TÍTULO I 

1. Das diversas definições apresentadas, retivemos aquela que apresenta o tipo 

contratual como um modelo normativo socialmente reconhecível e suficiente para a 

composição do conteúdo contratual e sua regulação nos planos da existência, validade e 

eficácia do negócio jurídico. Por ser normativo, não se confunde, portanto, com a própria 

operação econômica que lhe é subjacente. Além disso, a suficiência da regulamentação é um 

requisito que distingue entre tipicidade e atipicidade. 

2. O tipo contratual apresenta função supletiva, fornecendo regras dispositivas que 

complementam, em caso de lacuna, o regramento disposto pelas partes. Com isto, diminuem-

se também os custos de uma negociação acerca de todos os pontos do contrato, com as partes 

podendo concentrar-se apenas nas questões relevantes. Há, igualmente, certos tipos que 

apresentam parcelas de seu regime como cogentes e consolidam, destarte, certos valores 

caros ao sistema. Em sua maioria inspirados dos usos e costumes da prática contratual, os 

tipos podem ser interpretados à luz de seus modelos de referência, chamados tipos reais ou 

sociais. Além disso, a tipificação de um contrato requer uma decisão político-legislativa 

acerca da distribuição dos riscos na operação econômica subjacente. 

3. Critica-se o uso dos tipos contratuais, reputando-o ultrapassado, pois as classes 

contratuais seriam mais adequadas a regerem a realidade complexa do mercado. Esquece-

se, contudo, que classes contratuais — ou tipos contratuais gerais — estão em plano distinto 

dos tipos contratuais. Aqueles estão a meio caminho das normas da teoria geral dos contratos 

e dos contratos em espécie; não regram suficientemente, portanto, a realidade contratual. 

Além disso, exigem a combinação tanto daquelas quanto destas, pois as classes ou tipos 

contratuais gerais são construídos para atuar mediante sobreposição ao regime típico. 

Ademais, tanto os tipos quanto as classes contratuais utilizam-se do método tipológico para 

inciderem sobre os contratos em concreto. A adoção destas não implicaria, portanto, o 

abandono daqueles. 

4. Outra crítica, levantada por autores da corrente do Direito civil-constitucional, 

sustenta a superação do antigo modelo interpretativo baseado na subsunção, em que o 

intérprete seria visto como mero autômato, em favor de um suspostamente novo modelo de 

ponderação dos princípios, em que os tipos contratuais seriam meros esquemas de pré-

compreensão da realidade. Essa crítica, entretanto, faz uma conexão entre 

constitucionalização do Direito e pós-positivismo que não se afigura necessária, tendo em 
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vista ter havido doutrinadores que, muito antes do surgimento dessa corrente, já ressaltavam 

a necessidade de se relativizar a interpretação subsuntiva. Ademais, a necessidade de se 

utilizar do método tipológico para os casos fronteiriços não impede o reconhecimento da 

utilidade da subsunção para os casos paradigmáticos. 

5. Também não se afigura correta a crítica que atribui aos tipos contratuais um papel 

de obstrução da atividade econômica, fazendo com que a criatividade fosse obstada diante 

da necessária recondução dos contratos a tipos legais. Essa crítica parte de uma análise que 

pressupõe a maior eficiência dos modelos de contratação dos países ligados à matriz 

Common Law, no que diz respeito a reduções de custos de transação. Entretanto, diversos 

estudos, mesmo quando feitos por autores que partem da Law and Economics, vem pondo 

em xeque essa suposta superioridade. Além disso, a uniformização do Direito contratual não 

parece indicar a prevalência de um modelo sobre o outro, mas uma convergência, ainda que 

essa assimilação correspectiva de distintas tradições de Direito dificilmente alcance um 

ponto ótimo que garanta o equilíbrio. 

6. A tipificação é atribuição de tipos a certos fenômenos. O tipo é um modelo de 

representação da realidade que se distingue do conceito geral abstrato. Enquanto neste há 

um processo de abstração por indução e dedução, no tipo há um agrupamento do espaço 

amostral mediante semelhanças e dessemelhanças. O conceito, por isso, possui alta 

capacidade informativa, mas pouco descritiva. Em contraposição, o tipo é altamente 

descritivo, mas pouco informativo. Essa possibilidade de descrição faz com que o tipo seja 

mais adequado para representar situações complexas e casos fronteiriços entre um conceito 

e outro. 

7. O tipo é: (i) aberto, pois não possui um elenco definitivo de características 

específicas; (ii) graduável, pois a semelhança entre os elementos pode ser maior ou menor; 

(iii) plástico ou elástico, permitindo abarcar não somente casos paradigmáticos, mas também 

frointeiriços; (iv) incompleto, pois depende de cada elemento representativo para ser 

informado; (v) estruturalmente unitário, sendo representação não só de cada um dos eventos 

que lhe são reconduzidos, mas também da relação destes entre si. 

8. Os tipos contratuais podem se dividir, com relação à sua fonte, em (i) legais e (ii) 

sociais. A tipicidade social frequentemente aparece anteriormente à positivação do tipo 

contratual, que o transforma em tipo legal. É baseada na sedimentação e na força normativa 

dos usos e costumes. A tipicidade legal tem, não só um papel descritivo, mas também 

normativo, representando a vontade do legislador de regular um ou mais aspectos de 
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determinada operação econômica. Não conferimos qualquer independência conceitual para 

a suposta tipicidade jurisprudencial, por reputá-la apenas como modo de reconhecimento de 

uma tipicidade social. 

9. Em contraposição aos contratos típicos, há a possibilidade de se encontrarem 

contratos atípicos, expressamente reconhecida pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 

425, CCB) e corolário do princípio da autonomia privada (ou da vontade). A atipicidade 

subdivide-se, por sua vez, em (i) pura, quando, para a sua formação, não se partiu de nenhum 

modelo regulatório legal como referência; e (ii) mista, formados mediante a composição de 

elementos pertencentes a contratos típicos distintos. Os contratos atípicos mistos aproxima-

se dos tipos contratuais conhecidos mas não são suficientemente semelhantes para lhes 

serem reconduzidos. Apesar de certas críticas em relação à subdivisão, ela permanece útil, 

tendo em vista que o reconhecimento de um contrato como misto permite a seleção de 

regimes próximos aptos a serem utilizados na construção do modelo normativo aplicável. 

10. Os contratos mistos diferenciam-se, ainda, dos contratos coligados. Estes últimos 

podem ser divididos em: (i) contratos coligados em sentido estrito, quando a coligação tiver 

por origem a Lei; (ii) contratos coligados por cláusula expressa, quando a fonte imediata for 

a vontade das partes; e (iii) contratos conexos, quando os contratos estiverem unidos por um 

nexo econômico, isto é, funcionarem como componentes de uma mesma operação 

econômica. Os contratos conexos, por sua vez, se subdividiriam em (iii.1) redes contratuais, 

quando houver relação de consumo; e (iiii.2) contratos conexos em sentido estrito, nos 

demais casos. 

11. Nenhum dos critérios elencados pela doutrina para a distinção entre contratos 

mistos e conexos é suficiente, por si só, para essa tarefa. Devem ser utilizados em conjunto, 

reconhecendo que a causa contratual não é um elemento apto para, a priori, determinar se 

há unidade ou pluralidade de negócios. A compatibilidade entre regimes típicos é útil para 

distinguir e optar pela qualificação entre contrato misto ou coligado. Quando os regimes 

forem incompatíveis entre si, será preferível reconhecer um contrato misto, com um regime 

atípico. Por outro lado, havendo compatibilidade de regimes, a coligação contratual será 

mais provável. A incompatibilidade de regimes não deve, contudo, ser levada a extremos, 

de modo a sempre reputar que o contrato seja atípico, sobretudo levando em conta a 

existência de prestações principais e secundárias e a estrutura contratual. 
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12. No que diz respeito ao regime a ser aplicado aos contratos mistos, as teorias 

comumente elecadas são: (i) absorção; (ii) combinação; (iii) analogia e (iv) criação. 

Nenhuma delas é suficiente para a construção do regime de todos os contratos mistos. Sendo 

este um problema eminentemente metodológico, deve-se ultrapassar a busca por um único 

critério e considerar as diversas teorias apresentadas como métodos que podem ser utilizados 

alternativamente, a depender da espécie de contrato misto identificada. Assim, temos que: 

(i) nos contratos de tipo modificado ou com tipo de referência, o método a ser aplicado será 

o da absorção, com incidência do regime preterido naquilo que for conciliável; (ii) nos 

contratos de tipo múltiplo, aplicar-se-á o método da composição, formando um regime 

atípico para o contrato misto a partir da combinação de dois ou mais regimes típicos; (iii) 

nos contratos de tipo múltiplo em que haja incompatibilidade de regimes típicos, o método 

a ser utilizado será o da analogia, partindo-se da própria declaração negocial e integrando-a 

mediante a incidência da boa-fé e dos usos e costumes. 

13. A doutrina tradicional dividia os sistemas jurídicos em dois grupos de acordo com 

o método interpretativo dos contratos. Um grupo, cujo paradigma era o ordenamento francês, 

consagraria uma preponderância da vontade real das partes (interpretação subjetiva). Outro 

grupo, cujo principal modelo seria o alemão, daria maior valor à declaração das partes 

(interpretação objetiva). Analisando as diversas pesquisas sobre interpretação no Brasil, 

Alemanha e França das últimas décadas, percebemos que essa dicotomia é falsa. Há casos 

jurisprudenciais na Alemanha que deram maior importância à vontade real das partes (como 

se verifica no case da “carne de baleia”), assim como em França a jurisprudência dos “atos 

claros e precisos” dá contornos objetivos à interpretação contratual impedindo uma busca 

pela vontade das partes em casos simples. 

14. Seguindo um modelo trifásico, conjugamos os dois métodos (interpretação 

subjetiva e objetiva) em duas fases interpretativas. A primeira, chamada “meramente 

recognitiva”, buscaria formar uma pré-compreensão do significado do contrato através dos 

elementos subjetivos e daquilo que foi declarado pelas partes. A segunda, chamada 

“interpretação complementar”, usaria recursos objetivos para extrapolar e deduzir a vontade 

implícita das partes. Por fim, uma terceira fase se distinguiria da interpretação propriamente 

dita por não partir da vontade das partes como referencial. Seria uma integração do contrato 

mediante outras fontes, como a boa-fé e os usos e costumes. 

16. Essa divisão do processo interpretativo será importante para determinar a 

separação dos índices contratuais responsáveis pela qualificação do contrato em dois grandes 
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grupos: (i) índices subjetivos, de um lado, levados em consideração na primeira etapa 

interpretativa; e (ii) índices objetivos, de outro, utilizados durante a interpretação 

complementar. 

17. A qualificação do contrato só pode ser feita através da identificação de seu sentido; 

este por sua vez é obtido mediante a atividade interpretativa. Por isso, a interpretação é 

pressuposto lógico da qualificação. A escolha dos meios interpretativos dependerá, portanto, 

do reconhecimento de determinado índice como subjetivo ou objetivo.  
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TÍTULO II. QUALIFICAÇÃO DO CONTRATO DE DOAÇÃO 

 
 
 
 
 
 

Dado que o elenco de índices do tipo apresentado no Título I541 é exemplificativo, 

trataremos neste segundo Título apenas daqueles que possam ter relevância para a 

qualificação da doação e de contratos afins. As conclusões acerca do fenômeno de 

interpretação e qualificação do contrato serão retomadas nesta parte do trabalho para 

identificação dos índices do tipo com ênfase no contrato de doação. O tema referente aos 

contratos mistos e coligados será tratado sobretudo com relação ao negotium mixtum cum 

donatione. No entanto, o objeto principal deste Título será a doação pura e simples e a doação 

com encargo. As figuras limítrofes, chamadas de doações indiretas ou liberalidades atípicas, 

serão objeto especialmente do Título III542. 

De modo geral, pode-se dizer que os índices do tipo de doação se dividem em dois 

grandes grupos. O primeiro grupo, de índices objetivos, atém-se aos elementos constantes 

do próprio contrato ou que lhe são externos e será tratado no primeiro capítulo. O segundo 

grupo consiste em índices diretamente relacionados às partes ou àquilo que elas declararam 

no momento de formação do contrato. Por isso, serão denominados índices subjetivos e serão 

o objeto do segundo capítulo. A distinção é relevante exatamente por explicitar a fase 

interpretativa da qual devem ser extraídos os índices abaixo tratados e, por conseguinte, 

quais ferramentas pode o intérprete utilizar nessa busca. 

  

                                                
541 Tít. I, Cap. 3, Seção II, § 2. 
542 Tít. III, Cap. 2. 
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CAPÍTULO 1 - ÍNDICES OBJETIVOS 

Seção I - O conteúdo do contrato e a gratuidade da doação 

§ 1. Conceito de conteúdo do contrato 

Ao contrário de parte da doutrina que identifica as noções de objeto e conteúdo do 

contrato543, adotaremos na exposição a seguir uma noção diferente, para o conteúdo do 

contrato, daquela empregada mais adiante para a análise do objeto do contrato. Há utilidade 

em se distinguir o conteúdo do contrato de seu objeto, pois a disciplina referente ao objeto é 

mais propriamente desenvolvida para a regulação dos bens, sobretudo no controle referente 

aos bens extra ou in commercium544. A identificação do conteúdo com o objeto pode vir a 

reduzir a primeira noção, sem explicar outros aspectos do contrato, como por exemplo as 

condições, os termos e os encargos possivelmente nele inclusos545. 

Por outro lado, se tomarmos o objeto como incluindo todas as estipulações contratuais, 

a noção se tornará vazia de sentido. Compreende-se mal, por exemplo, como o conteúdo 

contratual pode ser indeterminado. Com efeito, ou há conteúdo contratual ou, na verdade, o 

contrato é inexistente546. Uma possível comparação da situação de indeterminação do objeto 

poderia até ser feita com a de ambiguidade ou lacuna do conteúdo. No entanto, ainda assim, 

as consequências divergem. Enquanto um objeto indeterminado acarreta a nulidade do 

negócio jurídico, a ambiguidade ou a lacuna do conteúdo contratual não necessariamente 

apresentam essa consequência, cabendo à interpretação complementar e à integração a tarefa 

de elucidar o sentido ou colmatar a lacuna do contrato. 

Por isso, parece ser preferível entender o objeto do contrato restritivamente, como 

sendo a matéria sobre a qual o contrato incide e pretende regular, não podendo, portanto, 

compor o negócio jurídico, já que lhe é externo. O conteúdo, por sua vez, é a regulamentação 

                                                
543 Dentre outros, seguem essa concepção: AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Negócio jurídico: existência, 
validade e eficácia. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 134; ROPPO, Vincenzo. Diritto privato. Torino: 
Giappichelli, 2010, p. 407-408. 
544 FERRI, Giovanni B. Il negozio giuridico. 2. ed. Milano: CEDAM, 2004, p. 145. 
545  Essa crítica é originalmente desenvolvida em: GALGANO, Francesco. Il negozio giuridico. Milano: 
Giuffrè, 2002, p. 121. 
546 Nesse sentido, fazendo uma crítica ao novo artigo do CCF, que exige como condição de validade um 
“contenu certain”, cf. MALINVAUD, Philippe. Le «contenu certain» du contrat dans l'avant-projet 
«chancellerie » de code des obligations ou le «stoemp» bruxellois aux légumes. Recueil Dalloz, Paris, 2008, 
p. 2551. 
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disposta pelas partes, a lex contractus 547 . FRANCISCO PAULO DE CRESCENZO 

MARINO define o conteúdo do negócio jurídico como “regramento de interesses 

estabelecido pela parte ou pelas partes do negócio jurídico”548. O conteúdo seria composto 

pelos elementos essenciais e acidentais do negócio jurídico. Os elementos naturais seriam 

parte dos efeitos do negócio jurídico549. Assim, o conteúdo do negócio jurídico é apenas 

aquilo que é posto diretamente pelas partes. 

Essa noção de conteúdo, como a autoregulamentação dos interesses pelos contratantes, 

foi desenvolvida por ANTONINO CATAUDELLA550, para quem ela possibilita a adoção 

de um perfil estrutural do contrato, unificado através do ato de autonomia 551 . Para 

CUSTÓDIO DA PIEDADE UBALDINO MIRANDA, a autonomia é muito mais do que um 

mero fenômeno jurídico, frequentemente identificado como competência aos particulares 

para edição de normas jurídicas. A autonomia privada é, antes, um fenômeno social, que 

deriva da liberdade invididual. Seria, em suas palavras, “uma auto-regulação dos próprios 

interesses nas relações sociais”552-553. 

Assim, o conteúdo permite não só apreender os elementos do contrato de forma 

isolada, mas também a relação entre eles. Seria, nesse aspecto, aquilo que CARLOS 

                                                
547  Nesse sentido: MIRANDA, Custódio da Piedade Ubaldino. Interpretação e integração dos negócios 
jurídicos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989, p. 77-78. 
548 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 43. 
549 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 43-44. 
550 CATAUDELLA, Antonino. Sul contenuto del contratto. Milano: Giuffrè, 1966, p. 18. No Brasil, dentre 
outros, cf. GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1971, p. 351-353. 
Ainda, cf. ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito civil: teoria geral. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, v. 2, 
p. 252. 
551 Ao ato de autonomia opõe-se o ato de soberania ou autoridade, cf. BETTI, Emilio. Interpretação da lei e 
dos atos jurídicos. Tradução Karina Jannini. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 342. 
552 MIRANDA, Custódio da Piedade Ubaldino. Interpretação e integração dos negócios jurídicos. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1989, p. 64. 
553 Uma analise de Direito Comparado deve, contudo, ter consciência de que a autonomia privada adquire 
significado específico em cada ordenamento jurídico. Cf., nesse sentido: VICENTE, Dario Moura. A 
autonomia privada e os seus diferentes significados à luz do direito comparado. Revista de Direito Civil 
Contemporâneo, São Paulo, v. 8, ano 3, jul./set. 2016, p. 302. 
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FERREIRA DE ALMEIDA554 denominou dimensão estrutural do negócio jurídico555. De 

acordo com ele, essa dimensão não se restringe à significação dada pelas relações entre certas 

partes de um enunciado556 com relação às demais partes ou, ainda, de cada uma delas com o 

enunciado como um todo, mas também abrange a relação existente entre o enunciado e as 

implicações decorrentes da tipicidade negocial557. 

O conteúdo também não se confunde com os efeitos contratuais558. CUSTÓDIO DA 

PIEDADE UBALDINO MIRANDA diferencia os efeitos jurídicos finais do efeito 

negocial 559 . Os primeiros, relacionados à causa do negócio jurídico entendida como 

finalidade ou função560 , são aqueles essenciais para a caracterização do tipo negocial, 

consistindo na relação jurídica entre as partes que pretende ser regulada pelo negócio 

                                                
554 Para CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, a declaração negocial é o “conjunto dos enunciados a partir 
dos quais se compõe o seu texto”. De acordo com ele, embora se costume enxergar na declaração negocial um 
fenômeno unitário e completo, frequentemente ele é formado por declarações parcelares e incompletas que, 
somente unidas tornam-se a declaração negocial completa. É por isso que prefere reservar o termo “declaração 
negocial” para o resultado dessa junção de “enunciados negociais”, sendo estes figuras parcelares que se 
constituem como “unidade semiótica mínima portadora de um significado negocial, a partir da qual se formam 
tanto a declaração quanto o texto negocial”. Assim, FRANCISCO PAULO DE CRESCENZO MARINO 
sintetiza o pensamento do Autor: “O texto do negócio jurídico não é o mero somatório dos elementos negociais, 
antes o ‘conjunto coerente e ordenado’ desses elementos. Trata-se, pois, do resultado de um processo de 
conexão de enunciados negociais”. Cf. MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio 
jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 101. 
555  Além da estrutural, o negócio jurídico apresentaria ainda, as dimensões semântica, pragmática (ou 
situacional), referencial e normativa. Cada uma dessas dimensões teria como referencial interpretativo, 
respectivamente, os signos utilizados; as circunstâncias negociais; as partes e o objeto; e, por fim, o direito 
positivo. Cf. ALMEIDA, Carlos Ferreira de Almeida. Texto e enunciado do negócio jurídico. Apud MARINO, 
Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 98-99. 
556 Carlos Ferreira de Almeida considera que o conjunto de enunciados dá forma à declaração, ou melhor, ao 
texto do negócio jurídico. Para que se alcance o texto, há três operações lógicas sucessivas: (i) conexão dos 
enunciados; (ii) eliminação de elementos supérfluos; e (iii) ordenação dos elementos selecionados. A partir 
dessa análise, o Autor distingue entre (i) o negócio jurídico como ato; (ii) o conteúdo do negócio; e (iii) a sua 
eficácia jurídica. Cf. ALMEIDA, Carlos Ferreira de Almeida. Texto e enunciado do negócio jurídico. Apud 
MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 101-
102. 
557 ALMEIDA, Carlos Ferreira de Almeida. Texto e enunciado do negócio jurídico. Apud MARINO, Francisco 
Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 99, nota 10. 
558 CATAUDELLA, Antonino. Sul contenuto del contratto. Milano: Giuffrè, 1966, p. 47-48. No mesmo 
sentido, ainda, cf. MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 44. 
559 Essa mesma distinção, embora com diferença terminológica, pode ser encontrada no artigo de PASCAL 
ANCEL, que opõe o contenu obligationnel à force obligatoire du contrat, cf. ANCEL, Pascal. Force obligatoire 
et contenu obligationnel du contrat. Revue Trimestrielle de Droit Civil, Paris, Dalloz, n. 4, 15.12.1999, p. 771 
e ss. No mesmo sentido, cf. AUBERT, Jean-Luc; DUTILLEUL, François Collart. Le contrat: droit des 
obligations. Paris: Dalloz, 2017, p. 117-118.  
Uma crítica a essa separação foi feita por GUILLAUME WICKER, em sua resposta à PASCAL ANCEL. Para 
aquele, essa divisão entre conteúdo e efeitos impede constatar que há uma interação entre ambos. Cf. WICKER, 
Guillaume. Force obligatoire et contenu du contrat. In: RÉMY-CORLAY, Pauline; FENOUILLET, 
Dominique. Les concepts contractuels français à l’heure des Principes du droit européen des contrats. Paris: 
Dalloz, 2003, p. 152, nota 6. Contudo, parece-nos que a distinção não nega a afirmação da interação entre o 
conteúdo e os efeitos do contrato. 
560 MIRANDA, Custódio da Piedade Ubaldino. Interpretação e integração dos negócios jurídicos. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1989, p. 74. 
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jurídico, com a finalidade de realizar a função econômico-social a que o negócio se 

destina561. Por outro lado, o efeito negocial diz respeito à vinculação das partes ao negócio 

jurídico, pode-se resumi-lo na antiga máxima de que o “negócio jurídico faz lei entre as 

partes”, conhecida ainda como princípio da obrigatoriedade do contrato562. 

Os efeitos do negócio jurídico são imputados pelo ordenamento jurídico ao conteúdo 

disposto pelas partes. Por isso, pode ocorrer que, mesmo havendo conteúdo e, portanto, 

negócio jurídico, ele seja ineficaz. A imputação de efeitos ao negócio jurídico, no entanto, 

permite uma gradação. O ordenamento pode, assim, imputar desde todos os efeitos finais 

desejados pelas partes até nenhum efeito sequer, hipótese em que se caracteriza a nulidade 

ou inexistência do negócio563. 

ANTONINO CATAUDELLA apresenta como componentes do conteúdo do contrato 

o que chama de elementos principais e secundários. O Autor prefere essa terminologia à 

tripartição em essentialia, accidentalia e naturalia por duas razões. Primeiro, a classificação 

tripartite incluiria não somente elementos do contrato, mas também seus efeitos, 

especialmente quanto aos naturalia564. Segundo, a divisão clássica basear-se-ia no regime 

legal típico do contrato, ao passo que o referencial para a interpretação do conteúdo do 

contrato, quando tomado este como autoregulamentação pelas partes, só poderia se referir 

aos interesses dos contratantes565 , assim um elemento acessório para determinado tipo 

contratual pode vir a ser elemento principal para o contrato em concreto566. Por isso, o Autor 

define elementos principais do conteúdo como aqueles sem os quais a função concreta do 

contrato, isto é, os interesses dos contratantes, não seria alcançada. Todos os demais 

elementos seriam secundários567. 

A classificação dos elementos do conteúdo do contrato em principais e secundários 

permite uma aplicação mais coerente da regra utile per inutile non vitiatur 568 . Se 

                                                
561 MIRANDA, Custódio da Piedade Ubaldino. Interpretação e integração dos negócios jurídicos. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1989, p. 75. 
562 MIRANDA, Custódio da Piedade Ubaldino. Interpretação e integração dos negócios jurídicos. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1989, p. 74. 
563 MIRANDA, Custódio da Piedade Ubaldino. Interpretação e integração dos negócios jurídicos. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1989, p. 79-80. 
564 CATAUDELLA, Antonino. Sul contenuto del contratto. Milano: Giuffrè, 1966, p. 92-93. 
565 CATAUDELLA, Antonino. Sul contenuto del contratto. Milano: Giuffrè, 1966, p. 198. 
566 CATAUDELLA, Antonino. Sul contenuto del contratto. Milano: Giuffrè, 1966, p. 208-209. 
567 CATAUDELLA, Antonino. Sul contenuto del contratto. Milano: Giuffrè, 1966, p. 201. 
568 CCB, art. 184. “Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o 
prejudicará na parte válida, se esta for separável; a invalidade da obrigação principal implica a das obrigações 
acessórias, mas a destas não induz a da obrigação principal”. 
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tradicionalmente a doutrina tende a justificá-la mediante uma vontade hipotética das partes, 

essa vontade na verdade indica a importância, para as partes, de certos elementos em 

detrimento de outros. Se os elementos viciados não impedem, portanto, a consecução dos 

interesses das partes, não há razão para invalidar o contrato como um todo569. A divisão 

também é coerente com a conversão substancial, que nada mais é do que um processo de 

qualificação do contrato570. Nessa hipótese, a conversão só é possível quando os elementos 

principais possam adquirir eficácia mediante a requalificação contratual571. 

PEDRO PAIS DE VASCONCELOS chama de configuração contratual parte do que 

aqui é denominado conteúdo do contrato. O Autor identifica-a como um índice do tipo, 

especialmente naqueles contratos com finalidades próximas ou semelhantes. Dá, como 

exemplo, os contratos de lease back imobiliário e financiamento imobiliário hipotecário, 

cujas utilidades são próximas, mas a estrutura desenvolvida para a consecução do fim é 

distinta. Ele salienta que há um risco de que haja uma alteração da configuração, mas que 

mantenha a mesma finalidade do tipo original, que leve a um caso de simulação, fraude à lei 

ou negócio indireto. Contudo, nas hipóteses em que isso não ocorrer, a configuração poderá 

ser um índice importante. Seria o caso, por exemplo, dos diversos tipos de sociedades 

comerciais que teriam o intento lucrativo mas divergiriam quanto à estrutura utilizada para 

a sua consecução572. 

PEDRO PAIS DE VASCONCELOS apresenta o sentido contratual como um outro 

índice, ainda que ligado à configuração. Segundo ele, o sentido seria o “critério diretivo” da 

configuração, conferindo unidade ao contrato e ao seu regime. Para nós, a diferença é 

pequena e tanto a configuração quanto o sentido podem ser englobados na noção de conteúdo 

do contrato, conforme apresentada.  

Nas hipóteses em que o sentido do contrato divergir daquele do tipo, a correspondência 

entre um e outro não será, a princípio, possível. Por outro lado, a convergência de sentido 

não é, por si só, indicativo da correspondência entre tipo e contrato concreto, por haver 

hipóteses em que, embora haja identidade de sentidos entre tipos, a distinção reside na 

diferente configuração de cada um573. A alienação fiduciária seria um tipo contratual cujo 

                                                
569 CATAUDELLA, Antonino. Sul contenuto del contratto. Milano: Giuffrè, 1966, p. 206. 
570 DEL NERO, João Alberto Schützer. Conversão substancial do negócio jurídico. Rio de Janeiro: Renovar, 
2001, p. 47. 
571 CATAUDELLA, Antonino. Sul contenuto del contratto. Milano: Giuffrè, 1966, p. 208. 
572 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009, p. 149-153. 
573 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009, p. 159. 
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sentido é peculiar, qual seja, a confiança depositada no fiduciário, acima daquela exigida 

normalmente entre os contraentes574. 

§ 2. Construção histórica do conceito de gratuidade575 

A gratuidade tem a ver com a estrutura do contrato e do arranjo das prestações que 

dele decorrem. Nesse sentido, faz parte de seu conteúdo. A gratuidade tem raízes 

etimológicas no termo latino gratia, que significa louvor e reconhecimento, e no termo grego 

charis, que significa prazer, alegria, querido576. JACQUES MICHEL cita passagem de 

Cícero em que se afirma que “o reconhecimento (gratia) é o sentimento que comporta a 

lembrança de traços de amizade e de serviços prestados por outrem, além da vontade de os 

prestar em retribuição”577. No latim, há todo um conjunto de substantivos, adjetivos e 

advérbios relacionados ao reconhecimento por outrem, gratus, grates (grates habere, grates 

agere e grates referre), gratia, gratiis, ingratiis e, por fim, gratuitus, que significa “obtido 

através de agradecimentos”578. A origem etimológica mais distante desse grupo de palavras 

encontra-se no sânscrito gūrtàh, que significa louvado, celebrado. De acordo com 

JACQUES MICHEL, essa origem demonstra a proximidade do grupo de palavras de um 

sentido religioso, que ainda persiste por meio da apropriação desse vocabulário pelas 

religiões cristãs, principalmente579. 

                                                
574 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009, p. 155-157. 
575 Para GUIDO BISCONTINI, a gratuidade e a onerosidade não seriam critérios aptos à qualificação de 
qualquer tipo contratual. Segundo ele, esses critérios fariam remissão aos efeitos econômicos dos contratos e 
não teriam relevância com relação à “equivalência jurídica”, que para ele seria representada pela 
comutatividade. Embora reconheça que diversas normas façam menção aos contratos gratuitos ou onerosos, 
sua aplicação deveria ser feita numa análise caso a caso, com base no contrato em concreto e na ratio da norma. 
Cf. BISCONTINI, Guido. Onerosità, corrispettività e qualificazione dei contratti: il problema della donazione 
mista. Napoli: Edizione Scientifiche Italiane, 1984, p. 69-70. Do ponto de vista metodológico, o Autor segue 
a corrente do Direito civil-constitucional, nos moldes apresentados em Itália por PIETRO PERLINGIERI, e 
alcança conclusões parecidas àquelas expostas por CARLOS NELSON KONDER no Brasil e resumidas 
alhures acerca da interpretação e da qualificação. Cf. BISCONTINI, Guido. Onerosità, corrispettività e 
qualificazione dei contratti: il problema della donazione mista. Napoli: Edizione Scientifiche Italiane, 1984, 
p. 90-91. Por essa razão e pelas objeções que levantamos acima, não acreditamos que a gratuidade ou 
onerosidade deva partir apenas do suporte fático e que não tenha influência na escolha do regime típico. Para 
outra crítica à posição sustentada por GUIDO BISCONTINI, cf. STANICIA, Sergio Tuthill. Liberalidade e 
gratuidade no âmbito da doação. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2016, p. 104, nota 399. 
576 MERGEY, Anthony. La gratuité à travers les frontières du temps. Quelques jalons. In: MARTIAL-BRAZ, 
Nathalie; ZOLYNSKI, Celia (dir.). La gratuité: un concept aux frontières de l'économie et du droit. Paris: 
LGDJ, 2013, p. 46. 
577  “gratia, in qua amicitiarum et officiorum alterius memoria et remunerandi voluntas continetur”, 
cf. CICERO, De inv., 2, 161, apud MICHEL, Jacques. Gratuité en droit romain. Bruxelles: Université Libre 
de Bruxelles, 1962, p. 18. 
578 MICHEL, Jacques. Gratuité en droit romain. Bruxelles: Université Libre de Bruxelles, 1962, p. 19. 
579 MICHEL, Jacques. Gratuité en droit romain. Bruxelles: Université Libre de Bruxelles, 1962, p. 20-21. 
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Distinções como a entre contratos gratuitos e onerosos tomam como critério o 

conteúdo do contrato, entendido este tanto no sentido estático, equivalente às estipulações 

implícitas ou explícitas dos contratantes; quanto no sentido dinâmico ou estrutural, em que 

o sentido e a configuração das prestações principais e acessórias permitem a consecução do 

fim contratual. Para PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, nos contratos gratuitos, o sentido 

prevalente seria o de alteridade e afeição, nos contratos onerosos, por sua vez, seria de 

circulação de bens580 . Percebe-se, pela distinção ofertada pelo Autor, como é difícil a 

separação entre o critério objetivo do sentido contratual e aqueloutro, de finalidade. É uma 

distinção baseada em instrumento (conteúdo contratual) e fim (finalidade contratual). 

No Direito Romano, a gratuidade apresentava, de acordo com JACQUES MICHEL, 

certas características. Ela era total e definitiva, ou seja, não permitia a presença de qualquer 

contraprestação, por menor que fosse581. Por isso, as vendas a preço vil eram tidas como 

vendas válidas, pouco importando a intenção do vendedor582. Há um fragmento presente no 

Digesto que confirma expressamente essa visão, embora ressalve a hipótese de venda entre 

cônjuges583: 

Se, por motivo de doação, se vender uma coisa por um preço menor, 

é valida a venda; porque a venda só é absolutamente nula quando 

feita toda inteira por motivo de doação. É incontestável, todavia, ser 

válida quando a coisa é vendida abaixo de seu valor, no caso do 

vendedor querer fazer uma doação ao comprador. Isso se dá em 

                                                
580 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009, p. 155-157. 
581 MICHEL, Jacques. Gratuité en droit romain. Bruxelles: Université Libre de Bruxelles, 1962, p. 243. 
582 Quanto às vendas com preço fictício, elas eram nulas ou tidas como doações dissimuladas. Por outro lado, 
as vendas a preço simbólico eram válidas, sobretudo se não tivessem prejudicado terceiro ou fraudado 
disposição legal, cf. MICHEL, Jacques. Gratuité en droit romain. Bruxelles: Université Libre de Bruxelles, 
1962, p. 253. A doação com encargo também não fugia dessa perspectiva de distanciamento dos demais 
contratos. No período clássico, o encargo era tido como inexecutável pelo doador, visão que ocasionou a 
inclusão de cláusulas penais para o descumprimento do encargo. Com Diocleciano, as doações cujo encargo 
constituía um dare ganharam autonomia, como contratos inominados do ut des e, portanto, tuteláveis. 
Cf. MICHEL, Jacques. Gratuité en droit romain. Bruxelles: Université Libre de Bruxelles, 1962, p. 277. 
583 D. 18, 1, 38. “Ulpianus libro septimo disputationum. Si quis donationis causa minoris vendat, venditio valet: 
totiens enim dicimus in totum venditionem non valere, quotiens universa venditio donationis causa facta est: 
quotiens vero viliore pretio res donationis causa distrahitur, dubium non est venditionem valere. Hoc inter 
ceteros: inter virum vero et uxorem donationis causa venditio facta pretio viliore nullius momenti est. Si quis 
donationis causa minoris vendat, venditio valet: totiens enim dicimus in totum venditionem non valere, quotiens 
universa venditio donationis causa facta est. Quotiens vero viliore pretio res donationis causa distrahitur, 
dubium non est venditionem valere. Hoc inter ceteros; inter virum vero et uxorem donationis causa venditio 
facta pretio viliore nullius momenti est”, cf. MOMMSEN, Theodor; KRÜGER, Paul. Corpus iuris civilis. 15. 
ed. Berlin: Weidmann, 1928, v. 1, p. 265. Tradução para o português de: VASCONCELLOS, Manoel da Cunha 
Lopes e (Conselheiro Vasconcellos) et alii. Digesto ou Pandectas do Imperador Justiniano. v. 3. São Paulo: 
YK, 2018, p. 245. 
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referência a estranhos, porque, tratando-se de uma venda feita por 

baixo preço entre marido e mulher por motivo de doação, essa venda 

será de nenhum valor. 

Ao menos durante o Período Clássico, a doação não era vista como um contrato, mas 

somente como uma causa de atribuição patrimonial (causa donandi). Por isso, não se 

reputava a doação como sendo gratuita, tendo em vista que a classificação era reservada aos 

contratos584. A donatio era contraposta ao negotium585. A própria noção de gratuidade não 

apresentava ainda uma unidade conceitual, em parte devido à casuística do Direito Romano 

e, também, porque a separação entre contratos gratuitos e onerosos residia na própria 

tipificação dos contratos nominados, que, em geral, a depender da presença ou não de 

prestações correspectivas, apresentava denominação e ações diversas586. 

Na verdade, a percepção da doação como um contrato foi o resultado de um longo 

processo, que começou com a lex Cincia, em 204 a.C., quando a doação precisou ser 

identificada como causa de certos atos para verificar a observância da legislação. O passo 

seguinte se deu com o imperador CONSTANTINO que, em 316 d.C., empreendeu uma 

ampla reforma na regulação das doações, reconhecendo-as como contratos e, portanto, 

criadoras de obrigações, mediante um rígido formalismo. Por fim, JUSTINIANO 

sedimentou a noção de doação como a conhecemos hoje, apresentando um formalismo 

mitigado para doações manuais e de valores módicos, bem como as causas de revogação por 

ingratidão e superveniência de filhos587. 

De qualquer modo, a doação no decorrer de todo esse processo não era perfeitamente 

encaixada na classificação dos contratos gratuitos. Ademais, a distinção entre contratos 

gratuitos e onerosos era imperfeita, já que o Direito Romano não extraía grande utilidade 

dela, por distinguir os contratos gratuitos e onerosos de maneira concreta, tipo a tipo. A 

ausência de terminologia que representasse um antônimo a “gratuito” era evidência dessa 

imperfeição. O termo “onerosidade” ou onerosus significava, apenas, uma “constrição 

excessiva ou intolerável”588. 

                                                
584 MICHEL, Jacques. Gratuité en droit romain. Bruxelles: Université Libre de Bruxelles, 1962, p. 293. 
585 D. 24, 1, 58, pr.; 24, 3, 24; 43, 26, 14. 
586  O mutuum se contrapunha ao fenus; a emptio venditio e a permutatio à donatio; a locatio rei ao 
commodatum; a locatio operarum a operae liberti; a locatio operis facendi ao mandatum e ao depositum. 
Cf. MICHEL, Jacques. Gratuité en droit romain. Bruxelles: Université Libre de Bruxelles, 1962, p. 323. 
587 MICHEL, Jacques. Gratuité en droit romain. Bruxelles: Université Libre de Bruxelles, 1962, p. 300-301. 
588 MICHEL, Jacques. Gratuité en droit romain. Bruxelles: Université Libre de Bruxelles, 1962, p. 21. 
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A classificação em contratos gratuitos e onerosos pode ser retraçada até a doutrina dos 

escolásticos espanhóis do final do século XVI, pertencentes à escola de FRANCISCO DE 

VITÓRIA. Essa escola, repudiando o nominalismo de GUILHERME DE OCKHAM, 

recorre às filosofias de ARISTÓTELES e SÃO TOMÁS DE AQUINO para encontrar uma 

justificação de direito natural para a força obrigatória dos contratos em geral, mesmo aqueles 

que não tenham ação específica. A justificativa encontrada para a obrigatoriedade foi, então, 

a de que os contratos seriam expressões de duas virtudes, a generosidade e a justiça 

comutativa589-590. 

A generosidade, de acordo com ARISTÓTELES, seria a virtude existente entre os 

excessos da avareza e do desperdício591. A generosidade envolveria dar corretamente, isto é, 

na quantia certa, no momento adequado e para as pessoas que merecessem 592 . A 

generosidade seria sempre relativa, pois dependeria da condição patrimonial do doador593. 

Por outro lado, a justiça comutativa seria uma espécie de justiça particular, que também é 

uma virtude aristotélica. A justiça comutativa basear-se-ia na igualdade através de uma 

proporção aritmética entre o ganho e a perda injustamente ocasionados594. 

Tendo em mente essas duas virtudes aristotélicas, SAMUEL PUFENDORF e HUGO 

GRÓCIO595 desenvolveram a classificação bipartite dos contratos em gratuitos e onerosos. 

HUGO GRÓCIO chega a repudiar a divisão entre contratos nominados e inominados, 

afirmando sê-la contrária ao direito natural596. Para ele, os contratos onerosos são “úteis para 

                                                
589 GORDLEY, James. The philosophical origins of modern contract doctrine. Oxford: Oxford University 
Press, 1992, p. 72-73. 
590  Criticando a apropriação da filosofia aristotélica para a divisão entre contratos gratuitos e onerosos, 
cf. CHÉNEDÉ, François. Les commutations en droit privé: contribution à la théorie générale des obligations. 
Paris: Economica, 2008, p. 34. Ainda que a filosofia aristotélica não tenha tido em mente essa divisão, o 
argumento do Autor não nos parece suficiente para refutar a explicação, do ponto de vista histórico, do 
desenvolvimento da teoria contratual moderna por meio dessa apropriação. Ademais, o Autor chega a uma 
conclusão pouco ortodoxa, ao afirmar que todos os contratos são comutativos. Cf. CHÉNEDÉ, François. Les 
commutations en droit privé: contribution à la théorie générale des obligations. Paris: Economica, 2008, p. 39. 
591 ARISTOTLE. Nicomachean ethics. Tradução Roger Crisp. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, 
p. 60. 
592 ARISTOTLE. Nicomachean ethics. Tradução Roger Crisp. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, 
p. 61. 
593 ARISTOTLE. Nicomachean ethics. Tradução Roger Crisp. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, 
p. 62. 
594 ARISTOTLE. Nicomachean ethics. Tradução Roger Crisp. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, 
p. 87-88. 
595 A influência da doutrina de GUILHERME DE OCKHAM em SAMUEL PUFENDORF e HUGO GRÓCIO, 
de maneira a acentuar a liberdade individual e a caridade cristã, é resumida em: RODRIGUES JUNIOR, Otavio 
Luiz. Revisão judicial dos contratos: autonomia da vontade e teoria da imprevisão. 2. ed. rev., atual. e ampl. 
São Paulo: Atlas, 2006, p. 14. 
596 “Toutes ces différences sont inconnues au Droit Naturel. Les Contrats sans nom; que les Jurisconsultes 
Romains distinguent de ceux dont nous venons de parler, ne sont pas moins naturels, ni moins anciens”, 
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ambas as partes”597, expressando a justiça comutativa ou a igualdade entre as partes. Essa 

igualdade seria concretizada através do justo preço, o qual seria aquele praticado no 

mercado 598 . De qualquer forma, para evitar o controle de diferenças desprezíveis e o 

crescimento do contencioso, o Autor estabeleceu um limite na lesão qualificada, excedente 

à metade do justo preço599. 

Por outro lado, a igualdade não caberia nos contratos gratuitos. Se houvesse a previsão 

de qualquer retribuição ao doador o ato tornar-se-ia “misto, ou seja, de gratuito tornar-se-ia 

parcialmente interessado para ambas as partes”600 . Assim, para HUGO GRÓCIO, uma 

compra e venda acima do preço justo poderia ser considerada, a depender da vontade do 

comprador em dar a sobrevalia ao vendedor, parcialmente venda e doação601. 

A doutrina de HUGO GRÓCIO influenciou, por sua vez, JEAN DOMAT e ROBERT 

JOSEPH POTHIER, que desenvolveram a noção de causas gratuitas e onerosas para a 

obrigatoriedade das convenções. Para JEAN DOMAT, haveria quatro categorias de 

contratos, que, seguindo de perto a classificação romana dos contratos inominados, seriam 

do ut des, do ut facias, facio ut facias ou simplesmente do ut facio, sem que jouvesse 

qualquer prestação do cocontratante 602 . Para as três primeiras categorias, a causa da 

obrigação de cada contratante seria a obrigação contraída pelo outro contratante603. Para a 

última, a causa estaria em “algum motivo razoável e justo, como um serviço prestado; ou 

                                                
cf. GROTIUS, Hugues. Le droit de la guerre et de la paix. Tradução Jean Barbeyrac. Amsterdam: Pierre de 
Coup, 1724, p. 419. 
597 “Au reste, on entend par CONTRACT; tout acte par lequel on procure à autrui quelque utilité, à la reserve 
de ceux qui sont purement gratuits”, cf. GROTIUS, Hugues. Le droit de la guerre et de la paix. Tradução Jean 
Barbeyrac. Amsterdam: Pierre de Coup, 1724, p. 421. 
598 “[Q]u'on doit régler le prix des choses, non sur la passion qu'un particulier peut avoir pour elles, ni sur 
l'utilité qu'il peut en retirer, mais sur l'estimation commune; c'est-à-dire; comme le même Jurisconsulte 
[PAUL] l'expliquera ailleurs, sur ce que tout le monde l'estimerait”, cf. GROTIUS, Hugues. Le droit de la 
guerre et de la paix. Tradução Jean Barbeyrac. Amsterdam: Pierre de Coup, 1724, p. 427. 
599 “Car les lois ne s'attachent pas à ce qui est de peu de conséquence; et les Législateurs jugent même à propos 
de prévenir, autant qu'il est possible, le trop grand nombre de procès. Il faut donc ici, selon les Loix Romaines, 
une inégalité ou une lézion considérable, comme celle qui excède la moitié du juste prix.” GROTIUS, Hugues. 
Le droit de la guerre et de la paix. Tradução Jean Barbeyrac. Amsterdam: Pierre de Coup, 1724, p. 425. 
600 “On rend le Contract mixte, c'est-à-dire que, de gratuit, il devient à moitié interessé de part et d'autre”, 
cf. GROTIUS, Hugues. Le droit de la guerre et de la paix. Tradução Jean Barbeyrac. Amsterdam: Pierre de 
Coup, 1724, p. 424. 
601 GROTIUS, Hugues. Le droit de la guerre et de la paix. Tradução Jean Barbeyrac. Amsterdam: Pierre de 
Coup, 1724, p. 421. 
602 DOMAT, Jean. Les lois civiles dans leur ordre naturel. 2. ed. Paris: Pierre Auboüin, 1697, t. 1, p. 64. 
603 “Ainsi, l'obligation qui se forme dans ces sortes de conventions, au profit de l'un des contractants, a toujours 
sa cause de la part de l'autre: & l'obligation seroit nulle si dans la verité elle étoit sans cause”, cf. DOMAT, 
Jean. Les lois civiles dans leur ordre naturel. 2. ed. Paris: Pierre Auboüin, 1697, t. 1, p. 65. 
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algum outro mérito do donatário, ou o simples prazer de fazer o bem. E este motivo ocuparia 

o lugar de causa da parte daquele que recebe e não entrega nada em troca”604. 

Assim, para JEAN DOMAT, a causa dos contratos onerosos seria a contrapartida 

recebida. Por outro lado, nos contratos gratuitos, o motivo “ocuparia o lugar de causa”, 

devendo ele ser “razoável e justo”. Percebe-se, então que, inspirado pelas doutrinas 

jusnaturalistas do século XVII, JEAN DOMAT classificava os contratos com base em uma 

causa onerosa e outra gratuita. No entanto, sem fazer menção expressa à justificativa 

jusnaturalista, incorporando apenas a causa à doutrina contratual, o Autor reconhecia que a 

causa gratuita é ausente e, assim, o motivo ocupa seu lugar605. Por outro lado, a causa onerosa 

identificar-se-ia com o objeto da obrigação da outra parte. Sem a noção de justiça comutativa 

para lhe justificar, a causa se esvazia tanto nos contratos onerosos quanto nos gratuitos, algo 

que será percebido, mais adiante, pelas doutrinas anticausalistas do final do século XIX e 

começo do século XX. 

ROBERT JOSEPH POTHIER completou o processo de abstração da doutrina 

causalista começado por JEAN DOMAT. Segundo o primeiro, os contratos se distinguiriam 

em interessados, que seriam concluídos no interesse e utilidade de ambas as partes, e 

desinteressados (de bienfaisance), que só possuiriam utilidade para uma das partes606. Os 

contratos interessados teriam por causa “a coisa que a outra parte lhe entrega, ou se obriga a 

lhe entregar, ou o risco que assume”607. Por outro lado, a causa dos contratos desinteressados 

seria “a liberalidade que uma das partes deseja exercer para com a outra, é uma causa 

suficiente da obrigação que ela assume para com a outra parte”608. 

Em primeiro lugar, ROBERT JOSEPH POTHIER abandonou a classificação entre 

contratos onerosos e gratuitos, suplantando-a por outra, entre contratos interessados e 

                                                
604 “Et l'engagement de celui qui donne, a son fondement sur quelque motif raisonnable & juste, comme un 
service rendu, ou quelque autre merite du donataire, ou le seul plaisir de faire du bien. Et ce motif tient lieu 
de cause de la part de celui qui reçoit & ne donne rien”, cf. DOMAT, Jean. Les lois civiles dans leur ordre 
naturel. 2. ed. Paris: Pierre Auboüin, 1697, t. 1, p. 65. 
605 DEROUSSIN, David. Histoire du droit des obligations. Paris: Economica, 2007, p. 343. 
606 POTHIER, Robert Joseph. Traité des obligations. Paris: Debure, 1764, t. 1, p. 23-24. 
607 “Dans les contrats intéressés, la cause de l'engagement que contracte l'une des parties, est ce que l'autre 
partie lui donne, ou s'engage de lui donner, ou le risque dont elle se charge”, cf. POTHIER, Robert Joseph. 
Traité des obligations. Paris: Debure, 1764, t. 1, p. 52-53. 
608 “Dans les contrats de Bienfaisance, la liberalité que l'une des parties veut exercer envers l'autre, est une 
cause suffisante de l'engagement qu'elle contracte envers elle”, cf. POTHIER, Robert Joseph. Traité des 
obligations. Paris: Debure, 1764, t. 1, p. 53. 
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desinteressados609. A mudança, embora não tenha sido expressamente justificada pelo Autor, 

parece ter sido motivada pela diversidade de motivos aos quais se pode reputar que um 

contrato seja desinteressado. Assim, ao invés de definir os contratos de acordo com a relação 

entre prestações, POTHIER optou por estabelecer uma relação de utilidade recíproca ou 

unilateral. A partir de então, a doutrina passaria a classificar os contratos onerosos e gratuitos 

de acordo com o critério da vantagem. Em segundo lugar, o Autor excluiu os motivos de sua 

definição de causa dos contratos desinteressados. A causa gratuita (ou desinteressada) seria, 

então, a própria liberalidade610. Essa redundância da causa nos contratos gratuitos seria um 

segundo flanco a ser atacado pelas críticas anticausalistas. 

A divisão de ROBERT JOSEPH POTHIER entre contratos desinteressados e de 

bienfaisance, assim como a sua doutrina da causa, foram adotadas pelo Código Civil francês 

em 1804, ainda que de maneira confusa e imperfeita611-612. Em França, o legislador de 1804 

definia o contrato de bienfaisance como sendo “aquele pelo qual uma das partes procura a 

outra uma vantagem puramente gratuita”613-614. A definição era claramente tautológica e os 

autores franceses optaram por desenvolver outra a partir de uma leitura a contrario sensu do 

antigo art. 1105, do CCF, que apresentava a distinção entre contratos bilaterais comutativos 

                                                
609 Na doutrina italiana, a classificação de contratos em interessados e desinteressados ganhou autonomia e não 
se confunde com a entre contratos gratuitos e onerosos. Os contratos desinteressados, chamados de 
liberalidades, dizem respeito à ausência de interesse econômico no objeto contratual. Cf. SACCO, Rodolfo. 
Contratti onerosi e gratuiti, interessati e liberali. In: SACCO, Rodolfo; NOVA, Giorgio de. Il contratto. 4. ed. 
Torino: UTET, 2016, p. 1438. 
610 DEROUSSIN, David. Histoire du droit des obligations. Paris: Economica, 2007, p. 344. 
611 GORDLEY, James. The philosophical origins of modern contract doctrine. Oxford: Oxford University 
Press, 1992, p. 71. 
612 A questão da lesão qualificada levantada por HUGO GRÓCIO também foi levantada nas sessões do 
Conselho de Estado. Para POTHIER, o desequilíbrio manifesto entre as prestações deveria ser sancionado. 
Durante o debate acerca da rescisão das vendas imobiliárias acima de 7/12 avos no Conselho de Estado, quando 
dos trabalhos preparatórios do Código Civil, houve acalorado debate entre BERLIER e PORTALIS, o primeiro 
contrário à adoção dessa lesão específica, o segundo a favor. Foi BONAPARTE quem, à época, resolveu a 
disputa optando por consagrar a sanção em favor do vendedor do imóvel. Nessas hipóteses, de acordo com 
BONAPARTE, inspirado nas lições que TRONCHET lhe deu, o vendedor estaria sendo “coagido pela 
necessidade” (violenté par le besoin). Cf. CHÉNEDÉ, François. Napoléon Bonaparte, lésion et violence. Revue 
des Contrats, Lextenso, Paris, n. 03, 01 set. 2014, p. 527 e ss. 
613 CCF, art. 1105 (redação anterior à Reforma de 2016). “Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une 
des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit”, tradução livre. 
614  Na doutrina francesa, há quem tenha tentado propor uma distinção entre contratos gratuitos e de 
bienfaisance. Estes últimos difeririam dos primeiros pelo seu objeto ser uma prestação de serviços. Cf., nesse 
sentido: MALAURIE, Philippe; BRENNER, Claude. Droit des successions et de libéralités. 7. ed. Issy-les-
Moulineaux: LGDJ, 2016, p. 184; BÉNABENT, Alain. Droit des obligations. 16. ed. Issy-les-Moulineaux: 
LGDJ, 2017, p. 35. 
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e aleatórios615-616. Este último tinha definição que girava em torno da existência de uma 

contraprestação equivalente, sendo uma coisa ou um serviço nos contratos comutativos e a 

chance de ganho ou perda nos contratos aleatórios. Assim, definia-se o contrato gratuito 

como aquele que carecia de uma contraprestação ou vantagem617.  

§ 3. A gratuidade como ausência de contraprestação618 

A doutrina do século XIX, em sua maioria, seguiu, portanto, a orientação que via como 

causa dos contratos onerosos a contraprestação e, dos contratos gratuitos, o intento liberal, 

                                                
615 Embora o antigo art. 1106 do CCF definisse os contratos onerosos, a definição também era imprecisa, já 
que apenas apresentava a existência de duas obrigações, confundindo a onerosidade com a bilateralidade. 
Cursiosamente, o antigo art. 1104 do CCF também confundia onerosidade com bilateralidade, ao apresentar 
definição de contratos bilaterais baseada apenas na existência de contraprestação. 
616 Na doutrina francesa atual, há, contudo, quem defenda a identidade perfeita entre as classificações dos 
contratos em onerosos e gratuitos, de um lado, e bilaterais e unilaterais, de outro. Cf., especialmente, 
CHÉNEDÉ, François. Les commutations en droit privé: contribution à la théorie générale des obligations. 
Paris: Economica, 2008, p. 195-196. De acordo com o autor, os contratos onerosos teriam como causa 
interesses patrimoniais, ao passo que, os gratuitos, extrapatrimoniais. A conclusão de identidade entre as 
classificações só pode ser atingida se assumirmos diversos pressupostos teóricos do Autor, como, por exemplo, 
uma nova visão do contrato de mútuo oneroso, em que a prestação “principal e característica” é a permanente 
disposição de fundos ao mutuário. Ou, ainda, que o encargo, nas doações, seria o principal interesse do doador. 
Para uma exposição dessas e outras reinterpretações da teoria contratual, cf. CHÉNEDÉ, François. Les 
commutations en droit privé: contribution à la théorie générale des obligations. Paris: Economica, 2008, p. 182-
195. 
617  Com a Reforma de 10 de fevereiro de 2016, as confusões entre bilateralidade e onerosidade foram 
dissipadas. Hoje, o art. 1107, CCF, apresenta o contrato gratuito como sendo aquele em que “ l'une des parties 
procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie”. 
618 Há autores italianos que preferem definir a gratuidade como um sacrifício. RICHARD HYLAND observa, 
no entanto, que a noção de sacrifício é equivalente à de vantagem e só representa uma mudança da perspectiva 
do donatário para a do doador, cf. HYLAND, Richard. Gifts: a study in comparative law. Oxford: Oxford 
University Press, 2009, p. 146. A equivalência entre as definições pode ser percebida na seguinte passagem: 
“In altri termini, i negozi giuridici hanno carattere oneroso quando il sacrificio di un soggetto ha un 
corrispettivo od equivalente in un vantaggio; altrimenti i negozi sono gratuiti”, cf. FERRARA, Luigi Cariota. 
Il negozio giuridico nel diritto privato italiano. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, p. 225. Na doutrina 
brasileira, a mesma dificuldade se apresenta. DARCY BESSONE acredita que a discordância acerca da 
definição se deva à distinção entre as definições francesa e italiana para classificar os negócios jurídicos como 
oneroso ou gratuito. Segundo o Autor, a doutrina italiana focaria a distinção no ônus, no sacrifício, das partes. 
Por outro lado, a doutrina francesa interessar-se-ia pelo elemento da vantagem recebida pelas partes. No 
entanto, como vimos, a diferença é mínima entre ambas as posições. A dificuldade em definir a gratuidade e 
propor critérios para o seu reconhecimento em um contrato concreto parece ultrapassar as meras discordâncias 
doutrinárias. Cf. ANDRADE, Darcy Bessone de Oliveira. Do contrato: teoria geral. Rio de Janeiro: Forense, 
1987, p. 95. Há autores que optam por seguir a doutrina francesa e definir a gratuidade como ausência de 
contraprestação ou vantagem para o doador. Nesse sentido: GOMES, Orlando. Contratos. 26 ed. Atualizado 
por Antonio Junqueira de Azevedo e Francisco Paulo de Crescenzo Marino. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 
87; SANSEVERINO, Paulo de Tarso. Contratos nominados II. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2011, p. 76. Outros, definem-na como um sacrifício618, sem apresentar, como vimos, uma 
diferença relevante em relação ao primeiro grupo de definições. Nesse sentido: cf. MONTEIRO, Washington 
de Barros. Curso de direito civil. 30 ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1991, v. 1, p. 179; RODRIGUES, Silvio. 
Direito civil. 32. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, v. 1, p. 179; PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de 
direito civil. v. 1. 23. ed. rev. e Atualizado por Maria Celina Bodin de Moraes. Rio de Janeiro: Forense, 2009, 
p. 426; AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 7. ed. rev., mod. e aum. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, 
p. 402-403. 
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qualificado como animus donandi619. A visão abstrata, contudo, não permitia uma análise 

dos motivos concretos dos contratantes. A contraprestação era a mesma para cada tipo 

contratual oneroso. O intento liberal confundia-se com a ausência de uma contraprestação. 

Assim, a causa dos contratos gratuitos era negativa, relacional, reportando-se à causa dos 

contratos onerosos. 

No entanto, a construção doutrinária contradizia frontalmente o desenvolvimento 

jurisprudencial acerca do controle de existência e licitude da causa dos contratos gratuitos. 

Diante de um quadro legislativo extremamente preconceituoso com as doações620, que não 

permitia qualquer desvio em relação à forma notarial para as liberalidades, a jurisprudência 

passou a verificar a existência de motivos que pudessem ser reconhecidos como causa de 

contratos que, de acordo com a doutrina, seriam gratuitos. 

Esse desenvolvimento jurisprudencial se deu de maneira acentuada no 

reconhecimento, em primeiro lugar, de desvios que não negavam a gratuidade do contrato, 

mas que reconheciam a derrogação das regras formais em favor de outros elementos, como 

a tradição para as doações manuais ou a simulação eficiente para as doações “disfarçadas”. 

No entanto, essas exceções não resguardavam os demais atos que envolviam bens imóveis e 

doações de alto valor. Assim, ressuscitou-se a figura da doação com encargo, que havia sido 

esquecida pelo legislador francês de 1804. Com efeito, em sua versão original, o Código 

Civil francês não apresentava qualquer referência às doações com encargo, fazendo menção 

apenas às doações condicionais621. Diferenciou-se, dessarte, o encargo da condição, para 

reconhecer o primeiro como causa do contrato e, portanto, garantir um controle de existência 

e validade quanto aos motivos. Sobretudo porque, inicialmente, o tratamento legislativo 

                                                
619 Nesse sentido: AUBRY, Charles; RAU, Charles. Cours de droit civil français d’après l’ouvrage allemande 
de C.-S. Zachariae. Paris: Imprimerie et librairie générale de jurisprudence, 1856, t. 3, p. 219; BAUDRY-
LACANTINERIE, Gabriel. Précis de droit civil. Paris: L. Larose et Forcel, 1883, p. 574-575. Embora este 
último autor mencione que a causa seria o fim imediato (le but immédiat), o que poderia dar a entender que sua 
concepção de causa fosse subjetiva, o Autor reconhece, mais adiante, a distinção tradicional entre causa 
proxima e causa remota, que se conforma à doutrina de POTHIER. Cf. BAUDRY-LACANTINERIE, Gabriel. 
Précis de droit civil. Paris: L. Larose et Forcel, 1883, p. 576. 
620 “The controls over gifts that were installed in the Code of 1804 had been maintained by the French crown 
under the old regime for more than 250 years. The reasons for its insistence on these controls were not formally 
stated, but it is a fair surmise that the high obstacles the government interposed were for the purpose of 
preventing dispersal of the wealth of the great families, on whose dominant role in society the monarchy 
conceived that it own stability depended”, cf. DAWSON, John P. Gifts and promises: continental and american 
law compared. New Haven: Yale University Press, 1980, p. 118-119. 
621  DAWSON, John P. Gifts and promises: continental and american law compared. New Haven: Yale 
University Press, 1980, p. 103. 
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dedicado às condições da doação não permitia a anulação do contrato caso aquelas fossem 

ilícitas ou impossíveis622. 

Como a causa dos contratos gratuitos era entendida como ausência de contraprestação, 

a jurisprudência passou a enxergar os encargos como verdadeiras contraprestações que 

caracterizariam a onerosidade do contrato. Assim, atingia-se um objetivo duplo. Em 

primeiro lugar, garantir o controle de certos motivos do doador. Em segundo lugar, afastar 

o regime severo dos contratos de doação, assim como aqueloutro, insuficiente, das 

condições. 

Caso exemplar desse período jurisprudencial foi o do “Grande Sino” (Grosse Cloche), 

em que o doador havia financiado a restauração do sino de 2650 Kg da igreja de Clamecy 

para que retornasse ao estado em que se encontrava em sua infância. O doador forneceu 

orientações específicas de como o sino deveria ser restaurado. A antiga Câmara de Recursos 

da Corte de Cassação reconheceu que o contrato havia sido celebrado “com a finalidade 

única de satisfazer seu capricho, sua fantasia ou sua vaidade”. Assim, considerou-se que “a 

satisfação que ele desejava retirar da execução dos trabalhos poderia ser tida como o 

equivalente da soma prometida”623. 

Havia, portanto, nessa jurisprudência, uma grande distorção do sistema, alargando o 

conceito de contraprestação para abranger motivos do doador. O objetivo era o de qualificar 

o contrato como oneroso, impedindo sua nulidade por vício de forma. Essa jurisprudência 

foi utilizada por parte da doutrina do século XIX, minoritária, para impor uma outra 

concepção da causa das obrigações, subjetiva, que concebia a causa da obrigação como a 

finalidade concreta que as partes levaram em consideração para se obrigarem624. 

                                                
622 Nesse sentido: MAURY, Jacques. Essai sur le rôle de la notion d'équivalence en droit civil français. Paris: 
Jouve & Cie., 1920, t. 1, p. 212; HAMEL, Joseph. La notion de cause dans les libéralités. Paris: Sirey, 1920, 
p. 142. 
623 Req., 14 de abril de 1863, “Bardet”, DP 1863.I.402, tradução livre. A descrição do caso encontra-se em: 
MAURY, Jacques. Essai sur le rôle de la notion d'équivalence en droit civil français. Paris: Jouve & Cie., 
1920, t. 1, p. 62; ROCHFELD, Judith. Cause et type de contrat. Paris: LGDJ, 1999, p. 541; MALAURIE, 
Philippe; BRENNER, Claude. Droit des successions et libéralités. 7. ed. Issy-les-Moulineaux: LGDJ, 2016, p. 
217, nota 7. 
624 A razão pela qual essa doutrina subjetivizou a noção de causa fica clara na seguinte passagem da obra de 
CLAUDE BUFNOIR: “Le point faible, en effet, de celle que je viens de vous exposer, est qu'il devient difficile, 
sinon impossible, de bien marquer comment il peut se faire que cette notion d'ordre public, tirée du but de 
l'obligation, en dehors de ce qui en est la cause juridique, puisse suffire à faire invalider de ce chef la donation, 
alors qu'elle resterait sans effet s'il s'agissait d'un contrat synallagmatique, ou encore de tout autre contrat 
intéressé, comme un emprunt par exemple ayant un but illicite. Pour comprendre que le but immoral soit pris 
en considération, il faut en arriver à faire entrer ce but, comme je le disais tout à l'heure, dans les éléments 
constitutifs du contrat (...). Il cesse donc d'être un but au sens juridique du mot, pour devenir une cause 
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No entanto, no início do século XX, as decisões jurisprudenciais que fizeram essa 

extensão da causa para os motivos do doador foram criticadas por JACQUES MAURY, para 

quem o reconhecimento de um interesse moral como correspondente a uma contraprestação 

apta a caracterizar a onerosidade contratual faria com que nenhum contrato escapasse do 

regime dos contratos onerosos625. O Autor ressaltava que as posições dos tribunais só se 

justificavam num plano pragmático, como tentativas de evadir o regime rígido dos contratos 

de doação ou impedir que uma pessoa pudesse voltar atrás com sua palavra após outra ter 

realizado despezas confiando na definitividade da doação626-627.  

JACQUES MAURY decidiu, então, buscar um conceito de causa que permitisse 

conciliar as decisões judiciais com as diversas teorias doutrinárias628. Para ele, a tarefa seria 

possível se considerássemos a causa da obrigação como sendo o motivo determinante. Esse 

motivo adquiriria sentido distinto a depender do ponto de vista da proteção garantida pelo 

direito positivo.  

Sob o plano de uma proteção individual, a proteção seria a partir de um controle de 

existência da causa. Assim, protegendo as expectativas das partes, a causa da obrigação seria, 

nos contratos onerosos, a equivalência econômica desejada pelas partes. Essa equivalência, 

motivo determinante das partes, não seria, portanto, uma igualdade de valores de mercado 

das prestações, mas o equilíbrio estabelecido pelas próprias partes, por serem, elas próprias, 

as mais aptas a estabelecerem a prioridade de seus interesses629. A proteção individual só 

interferiria no equilíbrio desejado quando, na verdade, a vontade estivesse viciada630. Nos 

contratos gratuitos, a causa seria a ausência de uma equivalência econômica. Mas, ao mesmo 

                                                
proprement dite”. Cf. BUFNOIR, Claude. Propriété et contrat: théories des modes d'acquisition des droits 
réels et de sources des obligations. Paris: Arthur Rousseau, 1900, p. 545. 
625 “Si un intérêt moral suffit pour qu'il y ait contrat commutatif, il ya contrat commutatif toutes les fois qu'il 
y a intérêt moral”, cf. MAURY, Jacques. Essai sur le rôle de la notion d'équivalence en droit civil français. 
Paris: Jouve & Cie., 1920, t. 1, p. 63. 
626 MAURY, Jacques. Essai sur le rôle de la notion d'équivalence en droit civil français. Paris: Jouve & Cie., 
1920, t. 1, p. 63. Para JOHN DAWSON, igualmente, as decisões jurisprudenciais são confusas e só se explicam 
por objetivos práticos, de equidade, diante da rigidez do regime da doação. Cf. DAWSON, John P. Gifts and 
promises: continental and american law compared. New Haven: Yale University Press, 1980, p. 118-120. 
627  Reconhecendo como causa da obrigação um interesse moral ou uma obrigação natural e pregando a 
aplicação de uma solução equitativa que impeça a revogação das doações, cf. LAROMBIÈRE, Léobon Valéry 
Léon Jupile. Théorie et pratique des obligations. Paris: A. Durand et Pedone-Lauriel, 1885, t. 1, p. 293. 
628 A síntese de suas conclusões pode ser encontrada em: MAURY, Jacques. Essai sur le rôle de la notion 
d'équivalence en droit civil français. Paris: Jouve & Cie., 1920, t. 1, p. 256-258. 
629 “Le pouvoir reconnu à la volonté des parties de déterminer librement la valeur des prestations qu'elles font 
ou reçoivent, se fonde, au moins pour partie, sur une présomption d'équivalence: qui, mieux qu'elles, est, en 
principe, compétent pour défendre leur intérêt?”, cf. MAURY, Jacques. Essai sur le rôle de la notion 
d'équivalence en droit civil français. Paris: Jouve & Cie., 1920, t. 1, p. 160. 
630 MAURY, Jacques. Essai sur le rôle de la notion d'équivalence en droit civil français. Paris: Jouve & Cie., 
1920, t. 1, p. 161. 
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tempo, por predominar a vontade do doador, “senhor da doação” 631 , a causa-motivo 

coincidiria com o motivo determinante, socialmente perceptível, do doador, podendo 

consistir, nas doações remuneratórias, em um serviço prestado pelo donatário ou, nas demais 

doações, em uma qualidade do donatário, como uma relação de parentesco ou amizade 

próxima632. 

Sob o plano social, o controle da causa se daria mediante a ilicitude do motivo 

determinante. No caso dos contratos onerosos, esse motivo seria aquele impresso no 

contrato, comum a ambas as partes e possível de ser apreendido objetivamente633. Nos 

contratos gratuitos, novamente devido à preponderância da vontade do doador, o motivo 

seria, coincidentemente, o motivo determinante do doador para a realização da doação634. 

3.1. - Contraprestação como equivalente econômico (critério objetivo) 

Para solucionar a qualificação de figuras fronteiriças, percebe-se que JACQUES 

MAURY optou pelo critério da avaliação econômica. A contraprestação, nos contratos 

onerosos, só poderia ser um “equivalente econômico”. Por outro lado, nos contratos 

gratuitos, o único equivalente possível apresentaria uma qualidade “moral”635. Contudo, a 

definição da gratuidade como ausência de contraprestação apresenta problemas para a 

qualificação das doações com encargo636. Quando o encargo é em benefício do doador há a 

possibilidade de se admitir uma vantagem como correspectiva à liberalidade. Fica difícil, 

portanto, estabelecer um limite para a gratuidade. Por isso, a doutrina francesa em sua 

maioria, afastando-se do critério de JACQUES MAURY, optou por um critério de 

                                                
631 “Il y a une volonté qui domine, l'autre qui adhère plutôt qu'elle ne consent (...) Le donateur est le maître de 
la convention (...)”, cf. MAURY, Jacques. Essai sur le rôle de la notion d'équivalence en droit civil français. 
Paris: Jouve & Cie., 1920, t. 1, p. 223. 
632  O motivo determinante seria, nos contratos gratuitos, um “equivalente moral”, contrastado com o 
equivalente econômicos dos contratos onerosos. Cf. MAURY, Jacques. Essai sur le rôle de la notion 
d'équivalence en droit civil français. Paris: Jouve & Cie., 1920, t. 1, p. 216. 
633 MAURY, Jacques. Essai sur le rôle de la notion d'équivalence en droit civil français. Paris: Jouve & Cie., 
1920, t. 1, p. 249. 
634 MAURY, Jacques. Essai sur le rôle de la notion d'équivalence en droit civil français. Paris: Jouve & Cie., 
1920, t. 1, p. 243. 
635 “Nous pouvons déjà au terme de ces longs développements, affirmer qu'il y a contrat à titre onéreux quand 
chacune des obligations a un équivalent économique, c'est-à-dire un équivalent pécuniairement appréciable, 
parce que considéré comme tel dans les relations du commerce; il y a donation ou plus généralement contrat 
à titre gratuit au cas contraire, quand une partie n'a qu'un intérêt d'affection ou un intérêt moral, non 
pécuniairement appréciable, parce que n'ayant pas de valeur d'échange”, cf. MAURY, Jacques. Essai sur le 
rôle de la notion d'équivalence en droit civil français. Paris: Jouve & Cie., 1920, t. 1, p. 72. 
636 HYLAND, Richard. Gifts: a study in comparative law. Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 141. 
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equivalência econômica. Ou seja, o contrato permaneceria gratuito caso o valor do encargo 

não fosse igual ou superior ao do bem doado. Caso contrário, o contrato seria oneroso. 

No entanto, alguns autores perceberam que a jurisprudência francesa não observava 

essa regra de maneira absoluta, apresentando decisões conflitantes, sobretudo em outros 

contratos que podiam ser gratuitos mas que a Corte de Cassação presumia onerosos, como o 

mútuo. Essa inconsistência fez com que certos autores afirmassem que a classificação não 

apresentaria muita utilidade637. Houve, ainda, quem relativizasse a classificação, afirmando 

que o reconhecimento da gratuidade seria um exercício de equidade do juiz para beneficiar 

o devedor638. 

3.2. - Contraprestação como interesse racional  

Como visto, a bipartição da causa, de acordo com a função exercida, de controle de 

existência ou validade, é o resultado de um longo debate doutrinário que ocorreu durante os 

séculos XIX e XX. Uma recente crítica a essa divisão clássica foi feita por JUDITH 

ROCHFELD, para quem a bipartição descuida de, pelo menos, dois fenômenos: (i) os 

contratos atípicos; e (ii) os contratos gratuitos e unilaterais. Os primeiros ficariam 

desamparados pela teoria tradicional por ser impossível identificar uma causa objetiva e 

abstrata a priori sem se indagar sobre a intenção das partes no caso concreto. Os contratos 

gratuitos e unilaterais, por sua vez, por não possuírem, ao menos em sentido próprio, uma 

contraprestação. Tentando ultrapassar a divisão clássica e, ao mesmo tempo, propor uma 

teoria que contemplasse esses casos, a Autora definiu causa como o “interesse razoável” 

buscado pelas partes por meio do contrato639. A ideia de interesse permitiria, assim, descartar 

a noção restritiva de contraprestação. A exigência de razoabilidade faria com que o interesse 

não assumisse um viés extremamente subjetivo640. Assim, o interesse razoável se reportaria 

                                                
637 Nesse sentido: COLIN, Ambroise; CAPITANT, Henri. Cours élémentaire de droit civil français. Paris: 
Dalloz, 1915, t. 2, p. 278. 
638 Nesse sentido, cf. SAINTE-MARIE, Anne Etienney de. Gratuité et contrat: le régime du contrat à titre 
gratuit est-il un régime? In: MARTIAL-BRAZ, Nathalie; ZOLYNSKI, Celia (dir.). La gratuité: un concept 
aux frontières de l'économie et du droit. Paris: LGDJ, 2013, p. 161. Igualmente, embora não de modo tão 
explícito: HAMEL, Joseph. La notion de cause dans les libéralités. Paris: Sirey, 1920, p. 364. 
639  Um dos primeiros autores a definir causa como interesse foi FRANCESCO CARNELUTTI, 
cf. CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. Tradução A. Rodrigues Queiró e Artur Ancelmo de 
Castro. Rio de Janeiro: Âmbito Cultural, 2006, p. 390. Segundo o Autor, o interesse é uma noção relativa, 
referente a uma conexão entre a utilidade de um bem para a satisfação de uma necessidade do sujeito. 
Cf. CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. Tradução A. Rodrigues Queiró e Artur Ancelmo de 
Castro. Rio de Janeiro: Âmbito Cultural, 2006, p. 86. No Brasil, adotando uma posição próxima, cf. CAMPOS 
FILHO, Paulo Barbosa de. O problema da causa no direito civil brasileiro. São Paulo: Max Limonad, 1960, 
p. 125. 
640 A conexão entre atipicidade e racionalidade já havia sido estabelecida na doutrina italiana, cf. FERRI, 
Giovanni B. Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico. Milano: Giuffrè, 1963, p. 227. 
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à utilidade socialmente reconhecida de um determinado bem ou vantagem. Para ser 

identificada, a causa do contrato dependeria da tipicidade ou atipicidade deste último.  

Nos contratos típicos, a causa seria a síntese dos elementos essenciais, podendo 

confundir-se com a noção de obrigação fundamental. A causa típica teria duas funções: uma, 

de modelo, permitindo às partes um acordo suficiente acerca da escolha do tipo contratual, 

que por conseguinte se encarregaria do preenchimento do conteúdo do negócio; outra, de 

ordem, estabelecendo os elementos mínimos que não poderiam ser contraditados pelas 

demais disposições contratuais. 

Nos contratos atípicos, haveria duas condições para o reconhecimento de uma causa 

atípica. Primeiramente, que o candidato à causa fizesse parte do interesse das partes no 

contrato. Haveria, então, a necessidade de um nexo causal entre esse interesse e o 

consentimento das partes. Em segundo lugar, restringindo a primeira condição, o ônus da 

prova seria da parte que alegasse a existência de uma causa atípica. Em contratos 

aparentemente mistos ou coligados, o juiz deveria, na dúvida, optar pela aplicação da teoria 

da combinação ou da absorção. Por outro lado, em contratos atípicos puros, a investigação 

quanto aos interesses das partes poderia ir além do instrumento contratual, levando em 

consideração, por exemplo, publicidades e anúncios. Com relação aos contratos coligados, 

o reconhecimento de uma causa única deveria, ainda, levar em consideração se as partes 

seriam idênticas em ambos os contratos ou não. Na primeira hipótese, o reconhecimento de 

uma causa única deveria ser facilitado. Na segunda, por respeito ao princípio da relatividade 

dos contratos, dever-se-ia comprovar, seja a participação do terceiro nos atos materiais que 

levaram à conclusão do outro contrato, seja o seu acordo expresso. 

No caso dos contratos gratuitos, JUDITH ROCHFELD reconhece, igualmente, a 

inutilidade da doutrina tradicional para a qualificação de casos fronteiriços. Ela aponta que 

a razão para isso reside na ambiguidade do contrato gratuito, que gira em torno do conflito 

entre altruísmo e interesse641. A causa dos contratos gratuitos deveria, então, ser reconhecida 

como atípica, pois escaparia do esquema típico de perseguição de um interesse racional, 

apreendido objetivamente, já que permitiria a consideração dos diversos motivos do 

doador642. Se a doutrina tradicional tentava levar em consideração esses motivos, a Autora 

ressaltava que nada estava sendo feito com o objetivo de aumentar a inteligibilidade desses 

                                                
641 ROCHFELD, Judith. Cause et type de contrat. Paris: LGDJ, 1999, p. 262. 
642 ROCHFELD, Judith. Cause et type de contrat. Paris: LGDJ, 1999, p. 257. 
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atos643. Partindo do pressuposto de que um contrato completamente desinteressado é uma 

utopia644, a Autora reconheceu que, também nos contratos gratuitos, haveria a perseguição 

de um interesse. Mas, neste caso, o interesse não seria perseguido de maneira racional. Essa 

irracionalidade seria marcada pela imprevisibilidade: (i) da existência de uma contrapartida, 

da parte do donatário, e, ainda que essa pudesse vir a existir, (ii) de quando ela seria 

concretizada. A contraprestação, além de ser imprevisível, seria igualmente “relacional”, isto 

é, diretamente relacionada com o donatário. Isso indicaria que o doador, ao realizar a 

liberalidade, não tinha em mente um benefício imediato e aferível economicamente, mas a 

construção ou a manutenção de uma relação com o donatário. Ademais, seria um interesse 

irracional pois não haveria qualquer “conexão inteligível e normal, no sentido em que uma 

‘consciência social’ saiba interpretá-la”645. Assim, JUDITH ROCHFELD definiu a causa 

dos contratos gratuitos como sendo “uma intenção irracional, ou seja, não ligada diretamente 

à prestação fornecida, voltada em direção a uma contraprestação relacional e imprevisível 

quanto ao momento de seu surgimento e de sua qualidade”646. 

A identificação desse interesse irracional, de acordo com JUDITH ROCHFELD, não 

poderia ser realizada de acordo com uma natureza intrínseca, econômica ou moral, tal como 

a doutrina tradicional sói fazer. A irracionalidade da relação entre o interesse do doador e a 

liberalidade realizada ao donatário só poderia ser apreendida, de acordo com ela, por meio 

de indícios que evidenciassem a relação existente. Esses indícios poderiam contar com certas 

presunções647. Por exemplo, a existência de um benefício que permitisse identificar uma 

equivalência objetiva entre sacrifício, de um lado, e vantagem, de outro, ao doador poderia 

conduzir a uma presunção de onerosidade648. Por outro lado, se as partes fossem relacionadas 

por laços familiares ou de amizade, a presunção seria invertida em favor da gratuidade649. A 

Autora reconhece que a natureza do benefício poderia apresentar um papel relevante, mas 

não suficiente, para favorecer o reconhecimento de onerosidade, se se tratasse de vantagem 

                                                
643 ROCHFELD, Judith. Cause et type de contrat. Paris: LGDJ, 1999, p. 261. 
644 ROCHFELD, Judith. Cause et type de contrat. Paris: LGDJ, 1999, p. 263. 
645 “La contrepartie existe donc mais ne se relie pas par un calcul rationnel à la prestation initiale, c'est-à-
dire par un lien immédiatement intelligible et normal au sens où la « conscience sociale » sait l'interpréter”, 
cf. ROCHFELD, Judith. Cause et type de contrat. Paris: LGDJ, 1999, p. 272, tradução livre. 
646 “En définitive, la cuse des libéralités se caractérise, si l'on veut bien la regarder de façon autonome et non 
plus comme la négation de celle des actes à titre onéreux, par une intention non rationnelle, c'est-à-dire non 
liée rationnellement à la prestation fournie, tendue vers une contrepartie relationnelle et imprévisible quant 
au moment de sa survenance et à sa consistance”, cf. ROCHFELD, Judith. Cause et type de contrat. Paris: 
LGDJ, 1999, p. 272, tradução livre 
647 ROCHFELD, Judith. Cause et type de contrat. Paris: LGDJ, 1999, p. 533. 
648 ROCHFELD, Judith. Cause et type de contrat. Paris: LGDJ, 1999, p. 534. 
649 ROCHFELD, Judith. Cause et type de contrat. Paris: LGDJ, 1999, p. 534. 
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econômica, ou, se de interesse moral, gratuidade. Mas ressalta a Autora que esse critério não 

seria, por si só, suficiente, podendo haver uma relação racional entre interesse moral e 

vantagem patrimonial650. 

A reunião de todos esses elementos em uma única noção, como indícios de 

irracionalidade que informam a causa gratuita das liberalidades, fez com que JUDITH 

ROCHFELD chegasse a certas conclusões heterodoxas. Para a Autora, as doações 

remuneratórias seriam contratos onerosos, por haver certa equivalência racional entre os 

serviços recompensados e a liberalidade651. Outrossim, as doações com encargo, mesmo 

quando representassem uma prestação sem valor pecuniário, poderiam ser consideradas 

onerosas quando a finalidade fosse a execução do encargo652. Essas conclusões contradizem, 

no entanto, a natureza contratual da doação, que, nas hipóteses de doação remuneratória, não 

explica como um contrato oneroso possa ser formado quando uma das prestações já foi 

executada, à época, sem o objetivo de obter uma prestação da pessoa beneficiada. Por outro 

lado, o encargo passa a ser uma entidade sem qualquer unidade conceitual, já que pode 

transformar-se em contraprestação sem depender, nem mesmo, da natureza da prestação 

devida. 

Se não podemos concordar com as conclusões e, por conseguinte, adotar o conceito de 

JUDITH ROCHFELD, parece que a Autora percebeu a insuficiência de um único critério 

para a qualificação do contrato de doação. Tentando, no entanto, manter um raciocínio 

conceitual, a partir da aplicação de um critério distintivo, a saber, a causa das obrigações, a 

Autora se viu forçada a incluir todos os demais índices do contrato dentro da ideia de 

“irracionalidade”. Assim, misturaram-se animus donandi, intuitu personae e gratuidade 

stricto sensu, para obter a qualificação do contrato. Essa falta de separação dos índices, de 

acordo com a função apresentada por cada um, acabou gerando ainda maior incerteza acerca 

da qualificação.  

3.3. - Contraprestação como equivalente subjetivo (critério subjetivo) 

O encargo não apresenta o mesmo valor subjetivo de uma contraprestação. Em geral, 

ele é imposto ao donatário, junto com a doação. Ambos são fruto mais da vontade do doador 

                                                
650 ROCHFELD, Judith. Cause et type de contrat. Paris: LGDJ, 1999, p. 535. 
651 ROCHFELD, Judith. Cause et type de contrat. Paris: LGDJ, 1999, p. 544. 
652 ROCHFELD, Judith. Cause et type de contrat. Paris: LGDJ, 1999, p. 548. 
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do que do donatário653. Percebendo a dificuldade em definir a gratuidade como ausência de 

contraprestação, sobretudo à luz do encargo, a doutrina italiana que adotou a definição 

francesa 654  tentou evitar o problema inserindo um aspecto subjetivo na avaliação da 

contraprestação655-656. Assim, a avaliação pelas partes quanto à existência de um equivalente 

poderia ser suficiente para o reconhecimento de um contrato oneroso657.  

ALFREDO ASCOLI afirmava ser indispensável a conjugação dos critérios objetivo 

(gratuidade ou ausência de contraprestação) e subjetivo (animus donandi)658. No entanto, 

embora reconhecesse o animus donandi como a intenção de concluir um contrato a título 

gratuito, afirmava sê-lo indeterminado, por não distinguir a doação de certos contratos 

gratuitos cujos motivos não sejam propriamente a realização de uma liberalidade 659 . 

Destarte, apresentava uma definição negativa do animus donandi, que seria a intenção de 

realizar um benefício a outrem desde que não fosse: (i) uma prestação feita com o escopo de 

compensar bem ou serviço estimável patrimonialmente e já recebida, sem que seja obrigado, 

ou, ainda, (ii) uma prestação feita para adimplir dever imposto, ainda que de maneira 

ineficaz, em uma transmissão gratuita660. Sem entrar no mérito da adequação da definição 

                                                
653 Nesse sentido e, por isso, recusando uma aproximação da doação com encargo aos contratos de permuta, 
cf. BARDET-BLANVILLAIN, Aurélie. L'échange. Tese (Doutorado em Direito Privado) - Université 
Pantheon-Assas, Paris II, Paris, 2002, p. 83. 
654 “La causa dei primi [contratti a titolo oneroso] risiede nello scambio tra le prestazioni delle parti (…). 
L’idea dello scambio tra prestazioni implica quella della loro corrispettività: ciascuna delle parti si obbliga 
ad una prestazione per avere in cambio la prestazione cui si è obbligata l’altra parte”, cf. GALGANO, 
Francesco. Il negozio giuridico. 2. ed. Milano: Giuffrè, 2002, p. 543. 
655 Conciliando critérios objetivo e subjetivo, cf. TORRENTE, Andrea. La donazione. 2. ed. atual. Por Ugo 
Carnevali e Andrea Mora. Milano: Giuffrè, 2006, p. 222. 
656 Parte da doutrina italiana contesta o critério subjetivo da gratuidade, cf. SACCO, Rodolfo. Contratti onerosi 
e gratuiti, interessati e liberali. In: SACCO, Rodolfo; NOVA, Giorgio de. Il contratto. 4. ed. Torino: UTET, 
2016, p. 1438, nota 139. Uma doutrina mais antiga, ainda anterior ao Código Civil italiano de 1942, permanecia 
fiel à separação entre critério objetivo (gratuidade) e subjetivo (animus donandi), cf. RUGGIERO, Roberto de. 
Instituciones de derecho civil. Tradução Ramón Serrano Suñer e José Santa-Cruz Teijeiro. Madrid: Reus, 1931, 
v. 2, p. 573-574.  
657 Embora o critério subjetivo tenha sido tradicionalmente imputado à doutrina italiana, LOUIS JOSSERAND 
também apresentava distinção dos contratos gratuitos e onerosos nos mesmos termos em França. No entanto, 
a doutrina de JOSSERAND adquire uma maior complexidade, ao distinguir atos absolutamente gratuitos e atos 
relativamente gratuitos. Aos segundos, aplicar-se-iam as regras de forma do regime da doação, mas as de fundo 
deveriam ser compatibilizadas com as dos contratos onerosos. Cf. JOSSERAND, Louis. Les mobiles dans les 
actes juridiques de droit privé. Paris: Dalloz, 2006, p. 333-335. 
658 ASCOLI, Alfredo. Trattato delle donazioni. Firenze: Fratelli Cammelli, 1898, p. 78. 
659 “(...) son concetti troppo indeterminati e troppo poco giuridici per servire a una classificazione giuridica; 
per questa bisogna servirsi di elementi ben determinati e giuridicamente apprezzabili. E per questo forse a 
mio modesto parere deve preferir si la formula da me usata. Quando noi parliamo di compenso o di 
adempimento di condizioni ordinate seriamente per quanto invalidamente in una disposizione a titolo gratuito 
abbiamo dinnanzi a noi due concetti obiettivamente determinabili in modo sicuro, mentre quando si parla di 
pietà, di uso e simili si spazia nel campo dell'indeterminato”, cf. ASCOLI, Alfredo. Trattato delle donazioni. 
Firenze: Fratelli Cammelli, 1898, p. 145. 
660 ASCOLI, Alfredo. Trattato delle donazioni. Firenze: Fratelli Cammelli, 1898, p. 114. 
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de ASCOLI às regras referentes à doação, não deixa de ser evidente o recurso a critérios 

objetivos para definir o elemento subjetivo da doação. 

Talvez por isso, ANDREA TORRENTE, partindo de uma concepção híbrida da causa 

das doações, ao admitir a utilidade tanto do critério objetivo quanto do subjetivo, 

reconhecesse que nenhum deles era apto para identificar, concretamente, quando um 

contrato se qualificava como doação com encargo. O Autor negligenciou, contudo, a 

importância dessa conclusão ao comentar que na jurisprudência italiana reputava-se a 

qualificação como uma questão de fato, relegada aos juízes de fundo661. Mais adiante, 

reafirmando tratar-se de uma situação embaraçante, apontava como indício de gratuidade a 

disparidade de valores entre as prestações662. 

No Brasil, aderindo à doutrina italiana, LUCIANO DE CAMARGO PENTEADO 

apontava que a distinção entre gratuidade e onerosidade seria, em alguns momentos, muito 

abstrata para que fosse apta a garantir, por si só, a qualificação da doação com encargo663. O 

Autor reconhecia um certo papel interpretativo à classificação, admitindo a utilidade, ao lado 

do critério objetivo da correspectividade e da interdependência entre atribuições 

patrimoniais, de se buscar um outro critério, subjetivo. Assim, de acordo com ele, a 

equivalência entre as atribuições não necessariamente seria “matemática”, mas 

“intencional”. De todo modo, fazendo eco aos autores italianos que apontaram para uma 

casuística da qualificação, indicava que o limite à equivalência “matemática” ou 

“intencional” só poderia ser imposto pelos juízes664. 

A adoção do critério subjetivo pela doutrina italiana permitiu, ao menos, ressaltar a 

diferença entre a doação com encargo e os contratos onerosos. O encargo seria prestação 

essencialmente acessória à finalidade do contrato de doação. Só isso explica que a 

impossibilidade de execução do encargo por força maior não acarrete a resolução do 

                                                
661 TORRENTE, Andrea. La donazione. 2. ed. Atualizado por Ugo Carnevali e Andrea Mora. Milano: Giuffrè, 
2006, p. 336. 
662 TORRENTE, Andrea. La donazione. 2. ed. Atualizado por Ugo Carnevali e Andrea Mora. Milano: Giuffrè, 
2006, p. 352. 
663 PENTEADO, Luciano de Camargo. Doação com encargo e causa contratual. 2. ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 321-322. 
664 PENTEADO, Luciano de Camargo. Doação com encargo e causa contratual. 2. ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 323. 
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contrato 665 . Caso o encargo tenha maior importância para o doador do que a própria 

liberalidade, não se trata de verdadeiro encargo, mas de contraprestação666. 

No entanto, essa doutrina apresenta ao menos três dificuldades. Em primeiro lugar, 

transforma o índice objetivo da estrutura contratual em subjetivo. Em segundo lugar, e por 

conseguinte, impõe uma investigação acerca dos motivos das partes. Em terceiro lugar, e 

talvez principalmente, ao atribuir à equivalência das vantagens uma percepção subjetiva dos 

agentes envolvidos, a doutrina negligenciava a complexidade que envolve o valor do bem 

doado para as partes e para a sociedade.  

WILLIAM IAN MILLER ressalta, a partir de um estudo de contos islândicos do século 

XIII, o papel que as partes possuem na atribuição de um valor ao bem doado667. Com efeito, 

a doação pode ter um alto valor para o donatário a depender de quem lhe doa668. Um presente 

de um familiar próximo pode vir a ter um valor inestimável para o donatário, mesmo quando 

o valor econômico não seja alto. Em certas ocasiões, um presente de um monarca, de um 

chefe de estado ou de uma celebridade podem ter um valor alto reconhecido até mesmo fora 

                                                
665 TORRENTE, Andrea. La donazione. 2. ed. Atualizado Por Ugo Carnevali e Andrea Mora. Milano: Giuffrè, 
2006, p. 338. 
666 “Quando si dà non per ricevere nulla, non soltanto per dare, ma con in fine di ottenere qualche cosa, e 
questa finalità è intrinseca al negozio, essendo inerente alla sua struttura ed alla sua essenza, quando 
l’attribuzione patrimoniale non costituisce il risultato o, almeno, il risultato principale del negozio, ma un 
mezzo per un risultato ulteriore, che ha da realizzarsi non in forza di altro negozio, o, se si vuole, giovandosi 
di circostanze estrinseche alla fattispecie negoziale, ma per virtù dello stesso negozio e soltanto di esso, 
quando, pertanto, questo risultato ulteriore è compreso nello schema negoziale e vi assume un valore di primo 
piano, se non erriamo, si ha effettivamente un negocio diverso dalla donazione, eventualmente, un mandato, 
un negozio oneroso”, cf. TORRENTE, Andrea. La donazione. 2. ed. Atualizado por Ugo Carnevali e Andrea 
Mora. Milano: Giuffrè, 2006, p. 340-341. 
667 Um dos contos tratados, Audun's Story, conta a saga de Audun, um trabalhador do campo que, ao ajudar um 
capitão de um barco com conselhos valiosos, é recompensado com uma alta soma de dinheiro. Audun utiliza 
tudo o que recebe na compra de um urso polar que pretende doar para o rei da Dinamarca, Svein Ulfsson. 
Audun viaja até a Dinamarca para entregar o presente ao rei, mesmo sabendo da guerra existente entre ele e o 
rei Harald de Hordaland, um condado da atual Noruega. Ao chegar ao reino de Harald, o rei se interessa pelo 
urso e decide comprá-lo pelo preço pago por Audun. Diante de sua recusa, o rei Harald oferece soma ainda 
maior. Tendo Svein se recusado a vender o urso, o rei Harald lhe demanda se o urso poderia lhe ser presenteado. 
Audun lhe explica que o presente é destinado ao rei Svein. Apesar da guerra entre os dois reinos, rei Harald 
decide deixar Audun prosseguir em sua viagem. Ao chegar à Dinamarca e entregar o urso ao rei Svein, este 
decide recompensar Audun, dando-lhe um navio, uma soma em dinheiro e um bracelete precioso. Segundo 
Svein, o bracelete seria oportuno caso Audun perdesse o navio e o dinheiro recebidos, pois todos saberiam que 
ele tinha sido agraciado com um presente real. O rei Svein salienta que, caso Audun possuísse alguma dívida 
de honra com alguém nobre, o bracelete estaria à altura de pagá-la. Ao passar por Hordaland em sua viagem 
de volta, Audun entrega o bracelete ao rei Harald em retribuição pela passagem concedida. O conto possui, na 
verdade, uma cadeia de doações, cada uma em retribuição a outra. Mas demonstra como o valor de algo pode 
subir, sobretudo a depender da disposição do doador a se desfazer do bem, da pessoa do doador e, também do 
donatário. Uma tradução em inglês do conto pode ser consultada em: Hrankfel's saga and other stories. 
Tradução por Hermann Pálsson. Suffolk: Penguin Books, 1970, p. 121-129.  
668 WILLIAM MILLER observa que as doações recebem, inclusive, denominação específica na língua nórdica 
antiga quando vinda de reis ou de pessoas de alto escalão. Cf. MILLER, William I. Is a gift forever? 
Representations, v. 100, n. 1, set./nov. 2007, University of California Press, p. 17. 
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da esfera pessoal do donatário. Por outro lado, a pessoa do donatário também pode 

influenciar o valor do bem. Certos presentes e prêmios são diretamente relacionados aos 

atributos pessoais do donatário669. 

Por isso, a solução só pode ser a de se recorrer à qualificação voluntária, que, conforme 

veremos adiante, tem força relativa quando contrastada com outros elementos. Assim, a 

própria doutrina reconhece que, se houver uma disparidade manifesta entre os valores, a 

doação deverá, ao menos, ser considerada como negotium mixtum cum donatione. Mas esse 

é um problema que merece análise à parte670. 

3.4. - Contraprestação como estrutura típica 

BIONDO BIONDI, por outro lado, tentou apresentar outra definição de gratuidade que 

permitisse superar o impasse da avaliação objetiva e subjetiva da contraprestação. Sempre 

recorrendo à tradicional definição de gratuidade como ausência de vantagem, acentuando o 

caráter econômico da classificação e distinguindo-a das liberalidades671, o Autor recorreu à 

estrutura típica de cada operação contratual para determinar se o contrato seria gratuito ou 

oneroso672. Seguindo essa lógica, uma compra e venda seria onerosa, e suas prestações 

relativamente correspondentes, independentemente se, concretamente, as partes auferissem 

benefícios correspectivos. Por outro lado, a doação seria reputada como gratuita, 

introduzindo uma vantagem sem correspectivo. No entanto, a posição do Autor, além de não 

apresentar um verdadeiro critério para a distinção673 , apenas fundamenta as definições 

tradicionais referentes à ausência de contraprestação. Além disso, é tautológica, pois parte 

da qualificação do contrato para determinar sua estrutura, e esta, por sua vez, determinaria o 

tipo contratual, que é objeto da qualificação. 

3.5. - Contraprestação como onerosidade excessiva 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, seguindo a definição tradicional da gratuidade 

em referência à unilateralidade das vantagens, considera que a doação com encargo 

permanece um contrato gratuito. Entretanto, o Autor ressalta que, caso o encargo seja 

                                                
669 MILLER, William I. Is a gift forever? Representations, v. 100, n. 1, set./nov. 2007, University of California 
Press, p. 19. 
670 Cf., sobre o negotium mixtum cum donatione e a questão da desproporção manifesta, Tít. 3, Cap. 1, Seção 
III, item 1.2. 
671 BIONDI, Biondo. Le donazioni. Torino: UTET, 1961, p. 74. 
672 BIONDI, Biondo. Le donazioni. Torino: UTET, 1961, p. 75. 
673 HYLAND, Richard. Gifts: a study in comparative law. Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 145. 
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“significativo”, o contrato poderá ser considerado, em verdade, oneroso674. Não apresenta, 

contudo, nenhum critério específico para a significância apta a modificar a classificação do 

contrato. Mais adiante, apresenta outro critério, de onerosidade excessiva do encargo, 

quando este apresentar certa equivalência para com a liberalidade675. De qualquer modo, não 

se sabe se essa equivalência deve ser interpretada no senso puramente econômico ou 

subjetivo. Ademais, a referência à onerosidade excessiva parece contrastar com a noção de 

equivalência. Enquanto a primeira diz respeito à desigualdade manifesta entre as prestações, 

a segunda reporta-se ao equilíbrio contratual. 

3.6. - Síntese conclusiva 

Em Portugal, ANTUNES VARELA criticava a utilização tanto do critério objetivo 

quanto do subjetivo para a distinção entre contratos gratuitos e onerosos. O Autor partia de 

uma precisão para a análise da classificação. Em primeiro lugar, ressaltava que a 

classificação não seria, propriamente, referente ao contrato em si, mas à “atribuição 

patrimonial” que dele surgia676. Por isso, a expressão seria elíptica, ao classificar os contratos 

“a título” gratuito ou oneroso. A atribuição patrimonial indicaria um deslocamento entre 

patrimônios.  

Ademais, a precisão permitiria explicar a aparente incoerência encontrada em 

contratos a favor de terceiros, que poderiam ser onerosos em relação às partes, mas gratuitos 

em relação ao terceiro beneficiário677. Na verdade, a incoerência só existiria se o critério 

fosse diretamente classificatório do contrato em si, quando, na realidade, qualificaria as duas 

atribuições patrimoniais realizadas. Assim, os contratos a título oneroso teriam atribuições 

patrimoniais a cada um dos contraentes, ao passo que, quando a título gratuito, apenas uma 

atribuição patrimonial para um deles. Por isso, a onerosidade seria um conceito relacional, 

referente ao nexo entre atribuições patrimoniais678.  

                                                
674 SANSEVERINO, Paulo de Tarso. Contratos nominados II. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2011, p. 76. 
675 SANSEVERINO, Paulo de Tarso. Contratos nominados II. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2011, p. 103. 
676 ANTUNES VARELA, João de Matos. Ensaio sobre o conceito do modo. Coimbra: Atlântida, 1955, p. 141. 
677 “Ora, o facto de o mesmo negócio jurídico funcionar assim, simultaneamente, como um acto gratuito e 
como um acto oneroso, consoante os aspectos que dele são destacados, é sinal evidente de que os conceitos 
de gratuidade e onerosidade se não reportam ao negócio globalmente considerado, mas a algum elemento 
mais simples, situado dentro da complexa factualidade negocial”, cf. ANTUNES VARELA, João de Matos. 
Ensaio sobre o conceito do modo. Coimbra: Atlântida, 1955, p. 137-138. 
678 ANTUNES VARELA, João de Matos. Ensaio sobre o conceito do modo. Coimbra: Atlântida, 1955, p. 146. 
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O estabelecimento desse nexo não poderia ser feito mediante um critério de 

equivalência econômica pois, além de potencialmente contradizer a intenção das partes, 

apresentaria conclusões incoerentes, ao classificar as doações com encargo e remuneratória 

como onerosas. A doação remuneratória, caso onerosa, poderia, por si só, agravar a 

responsabilidade daquele que prestou um serviço anteriormente gratuito, simplesmente 

porque o beneficiado resolveu retribuí-lo679. A doação com encargo, por sua vez, seria 

mecanismo de fraude a herdeiros necessários e credores, bastando a inserção de encargo para 

evadir a classificação de negócio gratuito. Ademais, o critério assumido pela jurisprudência 

e doutrina francesas, de absorção da liberalidade pelo encargo quando o valor deste 

ultrapasse o daquela não seria coerente, pois levaria à conclusão de que as doações cujo 

encargo fosse inferior ao valor da liberalidade deveriam ser decompostas em dois negócios, 

um gratuito, outro oneroso680.  

O critério subjetivo, embora mais adequado por respeitar a intenção dos contraentes, 

não deixaria de ser impreciso, por não apontar concretamente como se identificaria a 

prestação desejada enquanto correspectivo por cada contratante681. 

Assim, ANTUNES VARELA apresentava alguns elementos que, acreditava, fossem 

aptos a auxiliar na identificação dos negócios gratuitos e onerosos. Em primeiro lugar, a 

noção de onerosidade diria respeito a um sacrifício patrimonial de cada agente, razão pela 

qual cada prestação deveria ter objeto autônomo e não poderia ser realizada graças às 

vantagens aportadas pela realização da outra. Por isso, a contraprestação não poderia ser 

“limitação” à outra prestação682.  

Esse requisito não seria, por si só, suficiente para classificar todas as hipóteses 

contratuais. Em seu auxílio, uma análise das declarações negociais e das circunstâncias ao 

seu redor poderiam auxiliar. Assim, se o valor de mercado de cada uma das prestações fosse 

aproximadamente equivalente, o contrato aparentaria onerosidade683.  

No caso da doação com encargo, por se constituir em contrato de transição entre 

onerosidade e gratuidade, outros elementos deveriam ser utilizados conjuntamente. Dada à 

natureza acessória do encargo, declarações negociais estipulando a renúncia do direito de 

                                                
679 ANTUNES VARELA, João de Matos. Ensaio sobre o conceito do modo. Coimbra: Atlântida, 1955, p. 160. 
680 ANTUNES VARELA, João de Matos. Ensaio sobre o conceito do modo. Coimbra: Atlântida, 1955, p. 192. 
681 ANTUNES VARELA, João de Matos. Ensaio sobre o conceito do modo. Coimbra: Atlântida, 1955, p. 207. 
682 ANTUNES VARELA, João de Matos. Ensaio sobre o conceito do modo. Coimbra: Atlântida, 1955, p. 208. 
683 ANTUNES VARELA, João de Matos. Ensaio sobre o conceito do modo. Coimbra: Atlântida, 1955, p. 211. 
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revogar por descumprimento do encargo, ou ainda, por impossibilidade em cumpri-lo, 

indicariam que a finalidade do contrato é liberal e, portanto, a prestação objeto do encargo 

não apresenta caráter de correspectivo apto a caracterizar o contrato como sendo oneroso684.  

Se todos os elementos falhassem, dever-se-ia partir de uma presunção de onerosidade 

do contrato em análise, já que os regimes estipulados para os contratos gratuitos, em geral, 

e para a doação, em especial, seriam rígidos para uma das partes e protetivos para a outra, 

enquanto que os regimes dos contratos onerosos tentariam buscar um equilíbrio dos 

interesses dos contratantes685. Pela mesma razão, se a dúvida fosse entre uma doação com 

encargo e um negotium mixtum cum donatione, dever-se-ia optar pela segunda categoria686. 

Os critérios apresentados por ANTUNES VARELA parecem não negar a classificação 

tradicional dos contratos entre onerosos e gratuitos, apenas precisando tratar-se de uma 

classificação referente à atribuição patrimonial, mais do que ao contrato. Os indícios 

apresentados pelo Autor são, contudo, um passo adiante em comparação aos demais autores, 

sobretudo italianos, que reconhecem a insuficiência da classificação teórica e relegam a 

tarefa para o juiz sem apresentar ao menos regras de experiência e de presunção que 

permitam estabelecer pontos de partida para a classificação. Ademais, os elementos 

apresentados assemelham-se àqueles que JUDITH ROCHFELD apresenta em França, 

embora essa Autora os tenha englobado numa ideia unitária de interesse irracional e 

imprevisível como causa dos contratos gratuitos. 

Interessa notar, inclusive, que alguns desses elementos presuntivos de gratuidade já 

haviam sido aventados por JOSÉ HOMEM CORRÊA TELLES, que indicava que, embora 

o intento liberal não pudesse ser presumido em princípio, algumas hipóteses, as quais 

chamou de “presunções graves”, poderiam indicar liberalidade. Seriam elas o grau próximo 

de parentesco, o pequeno valor do bem doado, inércia do doador por um certo período após 

a doação, dentre outras687. 

Assim, podemos concluir que a classificação entre contratos gratuitos e onerosos é 

difícil de ser aplicada na prática. Ainda mais quando utilizada como único critério 

classificador dos contratos, especialmente em figuras fronteiriças como a doação com 

                                                
684 ANTUNES VARELA, João de Matos. Ensaio sobre o conceito do modo. Coimbra: Atlântida, 1955, p. 235-
236. 
685 ANTUNES VARELA, João de Matos. Ensaio sobre o conceito do modo. Coimbra: Atlântida, 1955, p. 237-
238. 
686 ANTUNES VARELA, João de Matos. Ensaio sobre o conceito do modo. Coimbra: Atlântida, 1955, p. 242. 
687 TELLES, José Homem Corrêa. Digesto portuguez ou tratado dos modos de adquirir a propriedade, de a 
gozar e administrar, e de a transferir por derradeira vontade. Pernambuco: M. F. de Faria, 1839, v. 3, p. 18. 
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encargo. Sempre concebendo o contrato gratuito como aquele em que há unilateralidade de 

benefício ou vantagem, podem ser utilizadas certas regras de experiência e presunções 

probatórias em favor da onerosidade ou gratuidade.  

De qualquer modo, os demais índices do tipo de doação devem ser utilizados em 

conjunto para a identificação, não bastando o método subsuntivo. Dessa forma, a relação de 

parentesco ou amizade entre os contratantes (índice subjetivo: qualificação das partes) pode 

indicar liberalidade, sobretudo quando haja qualificação de uma das prestações como 

encargo e as declarações negociais evidenciem uma acessoriedade deste em relação à outra 

prestação.  

Por outro lado, a equivalência econômica pode constituir-se em índice de onerosidade, 

quando outros índices não apontem para a gratuidade. A ausência de objeto autônomo ou o 

caráter extrapatrimonial (índice objetivo: objeto mediato do contrato) de uma das prestações 

pode indicar tratar-se de um encargo.  

Deve-se, contudo, afastar o critério subjetivo como constitutivo da gratuidade. Por 

eliminar o elemento objetivo, torna-se fonte de insegurança e arbítrio. Sua conjugação pode 

ser alcançada, desde que tratado separadamente, como índice subjetivo tradicionalmente 

denominado animus donandi. Os índices citados serão desenvolvidos adiante, mas deve-se 

ter em mente, como indicado no Título do presente trabalho, que o método tipológico é 

comparativo e não utiliza critérios exclusivos. O tratamento separado de cada índice é feito 

para uma análise daquilo que especificamente lhes concerne. No entanto, a operação de 

qualificação deve utilizá-los em conjunto. 

Seção II - O objeto do contrato e a transferência patrimonial 

§ 1. Construção histórica do conceito de objeto do contrato 

Embora atualmente possa parecer evidente o reconhecimento do objeto como uma 

condição de validade do negócio jurídico, nem sempre foi assim. No Direito Romano, não 

se utilizava um conceito geral abstrato de contrato que necessitasse da noção de objeto, 

também ela, abstrata688-689. No contrato de compra e venda, havia a necessidade de res e 

                                                
688 LUCAS-PUGET, Anne-Sophie. Essai sur la notion d’objet du contrat. Paris: LGDJ, 2005, p. 42. 
689 Isso não quer dizer, contudo, que os fundamentos para a construção da noção de objeto não se encontrem 
no Direito Romano. Ao menos dois fatores do Direito Romano contribuíram, posteriormente, para a noção de 
objeto segundo LUCAS-PUGET. A descrição da obrigação auxiliou ao desenvolvimento do objeto, a partir 
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pretium, mas esses requisitos não eram estendidos aos demais contratos. Além dos juristas 

romanos não se interessarem por abstrações, a qualificação contratual era baseada 

principalmente na natureza da obrigação (dare, praestare, facere690) e não se ligava ao objeto 

como o conhecemos atualmente, isto é, como a matéria sobre a qual o contrato regula691.  

Ademais, as condições de determinabilidade dos contratos referiam-se principalmente 

às coisas corpóreas692; não aos fatos. Isso se devia ao fato de que os jurisconsultos romanos 

fundavam a determinabilidade da coisa na necessidade de estimativa pecuniária e 

justificavam o critério como extraído da natureza das coisas (rerum natura)693-694. Assim, os 

fatos não eram vistos como submetidos, inicialmente, à condição de determinabilidade da 

coisa695. 

De maneira geral, podem-se encontrar autores definindo o objeto do contrato como 

sendo: (i) os bens ou os fatos, confundindo-se o objeto do contrato com o objeto da 

obrigação696; (ii) a soma de um objeto mediato (a coisa ou o fato) e de um objeto imediato 

                                                
“daquilo que é devido” (eius quod debeatur), de acordo com a fórmula de GAIO. Ademais, a categorização 
tripartite flexibilizou o sistema formulário das actiones, ao permitir a classificação dos contratos inominados 
em facio ut facias, do ut des, facio ut des e do ut facias. Cf. LUCAS-PUGET, Anne-Sophie. Essai sur la notion 
d’objet du contrat. Paris: LGDJ, 2005, p. 46-56. 
690  Essa distinção tripartite encontrou variações no decorrer da evolução do Direito Romano, tendo sido 
inicialmente bipartite (dare ou facere) e, entre os anos 49 e 42 a.C., alcança uma quatripartição (dare, facere, 
praestare e restituere) com a Lex Gallia Cisalpina. Cf. LUCAS-PUGET, Anne-Sophie. Essai sur la notion 
d’objet du contrat. Paris: LGDJ, 2005, p. 48. 
691 FIORI, Roberto. Il problema dell’oggetto del contratto nella tradizione civilistica. In: Modelli teorici e 
metodologici nella storia del diritto privato. Napoli: Jovene, 2003, p. 176. 
692  O critério corpóreo para a coisa objeto da venda é acentuado em fragmento do Digesto, no qual se 
mencionam os frutos da coisa. Cf. D. 18, 1, 8, pr.: “POMPONIUS libro nono ad Sabinum. Nec emptio nec 
venditio sine re quae veneat, potest intelligi. Et tamen fructus; et partus futuri recte ementur, ut cum editus 
esset partus, jam tunc cum contractum esset negotium, venditio facta intelligatur. Sed si id egerit venditor, ne 
nascantur, aut fiant, ex empto agi posse”, cf. MOMMSEN, Theodor; KRÜGER, Paul. Corpus iuris civilis. 15. 
ed. Berlin: Weidmann, 1928, v. 1, p. 263. Tradução: “Não se pode compreender compra e venda sem uma 
coisa que dela seja objeto. Entretanto, os frutos que ainda não existem, as produções e crias por nascerem 
podem ser validamente comprados, de sorte que, nascendo as produções e as crias, a venda fica perfeita, 
retroagindo ao tempo em que foi contrtada. Se, todavia, o vendedor for causa de que as produções e crias não 
nasçam ou não se façam, pode-se intentar contra ele a ação de compra”, cf. VASCONCELLOS, Manoel da 
Cunha Lopes e (Conselheiro Vasconcellos) et alii. Digesto ou Pandectas do Imperador Justiniano. v. 3. São 
Paulo: YK, 2018, p. 238. 
693 Para uma listagem das diversas fontes romanas em que se encontra a ligação entre impossibilidade física do 
objeto e ‘natureza das coisas’, cf. RABEL, E. L’origine de la règle impossibilium nulla obligatio. In: 
MÉLANGES Gérardin. Paris: Sirey, 1907, p. 478-483. 
694 Embora a fórmula rerum natura só tenha aparecido de modo explícito no final da República, cf. RABEL, 
E. L’origine de la règle impossibilium nulla obligatio. In: Mélanges Gérardin. Paris: Sirey, 1907, p. 495. Cf. 
ainda um dos fragmentos mais antigos (D. 33, 6, 7, 1), em que OFILIO e LABEÃO concordam que o legado 
segundo o qual o herdeiro deixa cem jarros de centeio pesando cem libras cada não possui objeto, pois não há 
na natureza (in rerum natura non esset) um jarro de centeio que pese 100 libras. 
695 LUCAS-PUGET, Anne-Sophie. Essai sur la notion d’objet du contrat. Paris: LGDJ, 2005, p. 63. 
696 Na doutrina brasileira, essa era a definição mais corrente até o início do século XX, MARTINHO GARCEZ 
afirma, por exemplo: “Podem ser objecto do contracto: as cousas corporeas ou incorporeas, bens moveis, 
semoventes e de raiz, acções, direitos e obrigações”, cf. GARCEZ, Martinho. Nullidades dos actos jurídicos. 
Rio de Janeiro: Cunha & Irmão, 1896, p. 69. No mesmo sentido: RIBAS, Antonio Joaquim. Curso de direito 
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(as obrigações)697; (iii) a soma das obrigações contratuais698; (iv) a prestação do contrato699; 

(v) a operação jurídica viabilizada pelo contrato700; e (vi) a operação econômica desejada 

pelas partes701. 

A primeira acepção só foi possível através do trabalho de generalização das condições 

de validade reconhecidas pelos juristas romanos em torno de uma teoria geral do contrato. 

Isso só se deu a partir do século XII, quando o vínculo contratual passou a ser fundado no 

respeito à palavra dada e as condições de validade referentes ao objeto do contrato 

começaram a ser generalizadas. O referencial deixa de ser a “natureza das coisas” e passa a 

ser o sujeito. Discute-se, então, os limites a que se submete um promitente702. 

A discussão girava em torno sobretudo de um fragmento em particular do Digesto, de 

autoria de PAPINIANO, em que se apresentava a questão acerca dos pacta adiecta, ou seja, 

convenções acessórias aos contratos que embora não dessem direito a actio poderiam ser 

arguidas mediante exceptio. Segundo o fragmento, embora acordos concluídos 

posteriormente à compra e venda fossem adiecta, aqueles acerca do preço, diminuindo-o ou 

aumentando-o, seriam novos contratos de compra e venda, pois o preço emptionis substantia 

consistit703. 

                                                
civil brasileiro. Brasília: Senado Federal, 2003, v. 2, p. 348; COELHO DA ROCHA, Manuel António. 
Instituições de direito civil portuguez. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1852, t. 1, 66. Mais recentemente, 
na doutrina portuguesa, muito embora reconheça que o direito positivo apresenta tratamento equivalente para 
o objeto da prestação e o objeto da obrigação, cf. ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito civil: teoria geral. 3. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2010, v. 2, p. 90-91. 
697 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de (coord.). Código 
Civil interpretado. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, v. 1, p. 219. 
698 Em geral, essa definição do objeto do contrato está ligada à concepção do próprio contrato como sendo 
dirigido à criação, extinção ou modificação de obrigações. 
699 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito civil: parte geral. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 234. Para um 
desenvolvimento acerca das razões a favor da adoção dessa concepção, cf. ROPPO, Vincenzo. Il contrato. 2. 
ed. Milano: Giuffrè, 2011, p. 335-338. 
700 A operação jurídica é, às vezes, associada às noções de obrigação essencial ou fundamental e de prestação 
característica. Assim, afirma-se que a operação jurídica “s’ordonne autour de l’obligation fondamentale ou 
essentielle. L’objet du contrat désigne ici la prestation à propos de laquelle se noue l’accord de volontés, la 
prestation en l’absence de laquelle les parties n’auraient pas songé à conclure le contrat et qui absorbe l’utilité 
économique du contrat”, cf. DUTILLEUL, François Collart; DELEBECQUE, Philippe. Contrats civils et 
commerciaux. 9. ed. Paris: Dalloz, 2011, p. 31-32. 
701 “The object is its scope, what the transaction is about. (...) The object is thus the economic function which 
the concluded contract fulfils. In the economic operation involved in sale and purchase, the object is 
exchange”, cf. ALPA, Guido; ZENO-ZENCOVICH, Vincenzo. Italian Private Law. New York: Routledge-
Cavendish, 2007, p. 166. 
702 LUCAS-PUGET, Anne-Sophie. Essai sur la notion d’objet du contrat. Paris: LGDJ, 2005, p. 69. 
703D. 18, 1, 72 pr.: “PAPINIANUS libro decimo quaestionum. Pacta conventa, quae postea facta detrahunt 
aliquid emptioni, contineri contractui videntur: quae vero adiciunt, credimus non inesse. quod locum habet in 
his, quae adminicula sunt emptionis, veluti ne cautio duplae praestetur aut ut cum fideiussore cautio duplae 
praestetur. sed quo casu agente emptore non valet pactum, idem vires habebit iure exceptionis agente 
venditore. an idem dici possit aucto postea vel deminuto pretio, non immerito quaesitum est, quoniam 
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PAPINIANO provavelmente não queria afirmar, contudo, que o preço seria elemento 

essencial ao contrato de compra e venda, já que a separação filosófica entre sujeito e objeto 

ainda não havia sido concebida. Mas, apenas, que logicamente uma compra e venda 

precisaria de um preço para ter efeitos704. 

A glosa de IRNÉRIO a esse fragmento aponta uma distinção entre pactos acerca da 

substantia do contrato ou de adminucula vel extranea705. Foi com base nessa distinção, 

sobretudo com PLACENTINO, AZÃO e ACÚRSIO, que os requisitos da compra e venda 

foram transformados em conceitos abstratos, dividindo-se em essentialia, naturalia e 

accidentalia. Deve-se a ACÚRSIO, especialmente, a noção de que os substantialia (ou 

essentialia) seriam um conjunto “imutável de um determinado tipo contratual”706. Enquanto 

os glosadores anteriores se referiam aos substantialia como tudo aquilo que compõe o 

contrato, ACÚRSIO transformou-os em sinônimo de elemento essencial ao contrato de 

compra e venda707. 

O Humanismo deu um passo adiante, ao estender a conceitualização dos elementos da 

venda para os demais contratos, sobretudo para o contrato de locação, e despreender-se da 

literalidade das fontes romanas708. O obstáculo principal a essa tarefa era o de que a locatio, 

                                                
emptionis substantia consistit ex pretio. Paulus notat: si omnibus integris manentibus de augendo vel 
deminuendo pretio rursum convenit, recessum a priore contractu et nova emptio intercessisse videtur” , cf. 
MOMMSEN, Theodor; KRÜGER, Paul. Corpus iuris civilis. 15. ed. Berlin: Weidmann, 1928, v. 1, p. 268. 
Tradução: “As convenções feitas depois da venda, tendo por fim diminuir qualquer coisa da mesma venda, são 
consideradas como compreendidas no referido contrato; o mesmo, porém, não acontecerá no caso de qualquer 
acréscimo ao contrato. Isso tem lugar em referência às cláusulas que apenas são acessórias da venda; por 
exemplo, se se convencionar não se prestar a caução do duplo, ou a caução do duplo ser prestada por fiador. 
Mas, nesse caso, acionando o comprador, não valerá o pacto, mas o mesmo terá força, por meio de exceção, se 
a ação partir do vendedor. Perguntaram, não sem razão, se se poderia dizer a mesma coisa no caso de uma 
convenção posterior à venda ter aumentado ou diminuído o preço, pois o preço não pode ser considerado como 
um acessório, já que é da substância da compra. Nota de PAULO: Se as coisas se conservam em sua integridade 
convencionando as partes em aumentar ou diminuir o preço, devem ser elas consideradas como tendo desistido 
do primeiro contrato e feito um novo”, cf. VASCONCELLOS, Manoel da Cunha Lopes e (Conselheiro 
Vasconcellos) et alii. Digesto ou Pandectas do Imperador Justiniano. v. 3. São Paulo: YK, 2018, p. 252-253. 
704 FIORI, Roberto. Il problema dell’oggetto del contratto nella tradizione civilistica. In: Modelli teorici e 
metodologici nella storia del diritto privato. Napoli: Jovene, 2003, p. 186. 
705 Gl. dolia in horreis ad D. 18, 1, 72: “inseruntur pacta ut de substantia contractus vel aminicula contractus 
vel extranea et hoc circa rem vertentem in contractu vel extra”. Cf. FIORI, Roberto. Il problema dell’oggetto 
del contratto nella tradizione civilistica. In: Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato. 
Napoli: Jovene, 2003, p. 188. 
706 FORTI, Valerio. L’absortion de l’objet par le contenu du contrat. Petites Affiches, Paris, n. 218, 31 out. 
2014, p. 6 e ss. 
707 FIORI, Roberto. Il problema dell’oggetto del contratto nella tradizione civilistica. In: Modelli teorici e 
metodologici nella storia del diritto privato. Napoli: Jovene, 2003, p. 192. 
708 “L’umanesimo, con le sue istanze di storicizzazione, e dunque di relativizzazione, dei testi antichi, mette in 
crisi il principio di autorità e trasmette fiducia in ideali di razionalità e libertà della scienza; l’emergere degli 
stati nazionali ridimensiona, in campo politico, la visione universalistica imperiale; la riforma religiosa 
scardina l’unicità del Papato e consente di liberarsi dagli schemi autoritativi tralatizi.” Cf. FIORI, Roberto. 
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em Roma, por se definir por meio da obrigação e não do objeto, englobava diversos tipos de 

objetos, podendo ser tanto uma locatio rei quanto uma locatio operis709. No entanto, mesmo 

com a diversidade de objetos, a locatio conductio mantinha sua unidade nas fontes romanas 

através das obrigações, já que os romanos classificavam os contratos mediante as actiones e 

não pelo objeto. Para conseguir manter essa unidade e, ao mesmo trmpo, aplicar o critério 

da res à locação, HUGHES DONEAU operou, então, uma desmaterialização daquela, 

passando a ser entendida como prestação e não como uma coisa. Assim, a res locata poderia 

ser tanto o uso de uma coisa quanto a execução de uma obra710. 

A noção de res foi finalmente abandonada em favor da de objeto por LEIBNIZ e pelo 

jusnaturalismo, do século XVII em diante. LEIBNIZ criticou a divisão tripartite de GAIO 

em personae, res e actiones, reputando que toda ação poderia ser reconduzida a uma pessoa 

ou a um objeto. O Autor influenciou, então, a separação entre sujeito e objeto, que foi vista 

como representativa da instrumentalidade da realidade em relação ao Homem, através do 

direito de propriedade. Essa abstração, que levou da res ao objectum, da persona ao 

subjectum e da actio ao actum, conduziu os desenvolvimentos seguintes e provavelmente 

levou DANIEL NETTEBLADT a formular as primeiras bases da teoria do negócio jurídico, 

transportando a tripartição essentialia, naturalia e accidentalia para um plano ainda mais 

abstrato711. 

A teoria do objeto, por sua vez, foi aperfeiçoada com JOSEPH ROBERT POTHIER, 

que, inspirando-se em SAMUEL PUFENDORF, indagou-se acerca “daquilo que pode ser 

objeto do contrato”712, estendendo a classificação de acordo com o objeto a todos os tipos 

contratuais e às obrigações713. Para esse Autor, todos os exemplos de determinabilidade e 

licitude podiam ser remetidos à divisão em obrigações de dar e de fazer (ou não-fazer)714. 

                                                
Il problema dell’oggetto del contratto nella tradizione civilistica. In: Modelli teorici e metodologici nella storia 
del diritto privato. Napoli: Jovene, 2003, p. 196. 
709 FORTI, Valerio. L’absortion de l’objet par le contenu du contrat. Petites Affiches, Paris, n. 218, 31 out. 
2014, p. 6 e ss. 
710 FIORI, Roberto. Il problema dell’oggetto del contratto nella tradizione civilistica. In: Modelli teorici e 
metodologici nella storia del diritto privato. Napoli: Jovene, 2003, p. 200. 
711  “substantialia actuum iuridicorum dicuntur quae falso actu abesse nequeunt”. Cf. NETTELBLADT, 
Systema elementare, I, 1, 5 § 68, apud FIORI, Roberto. Il problema dell’oggetto del contratto nella tradizione 
civilistica. In: Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato. Napoli: Jovene, 2003, p. 211. 
712 O Artigo V, da Seção I, Capítulo I, Parte I, Tomo I de seu Traité des obligations era entitulado “De ce qui 
peut faire l'objet des contrats”. Cf. POTHIER, Robert Joseph. Traité des obligations. Paris: Debure, 1764, t. 
1, p. 70, em que se afirma que “les contrats ont pour objet ou des choses que l'une des parties contractantes 
stipule qu'on fera, ou qu'on ne fera pas; et que l'autre partie promet de faire ou de ne pas faire”. 
713 FIORI, Roberto. Il problema dell’oggetto del contratto nella tradizione civilistica. In: Modelli teorici e 
metodologici nella storia del diritto privato. Napoli: Jovene, 2003, p. 215. 
714 LUCAS-PUGET, Anne-Sophie. Essai sur la notion d’objet du contrat. Paris: LGDJ, 2005, p. 43. 
 



 158  
 
 

Assim, o objeto torna-se sinônimo de matéria contratual, ganhando grande ambiguidade, ao 

compreender não só a coisa, mas também o seu uso e o resultado de uma determinada 

ação715. No entanto, a exposição de POTHIER era descritiva, não se apresentava como uma 

proposição normativa716. Foi apenas com a aprovação do Código Civil francês em 1804 que 

a noção de contrato como condição de validade apareceu de maneira explícita e 

generalizada717. O CCF em 1804 possuía quatro artigos que faziam referência ao objeto do 

contrato e ao objeto da obrigação718. O art. 1126 afirmava que “todo contrato tem por objeto 

uma coisa que uma parte se obriga a dar, fazer ou não fazer”719.  

Deve-se relativizar o poder dessa definição legal. Os autores do Código francês, ao 

tratarem do “objeto do contrato”, estavam preocupados em sintetizar em uma fórmula geral 

os casos já conhecidos de ilicitude da coisa720. A adoção do termo “objeto” foi, então, 

inspiração direta da obra de POTHIER721. Contudo, nota-se ainda que o contrato é definido 

por seu objeto, e este, por sua vez, não possui qualquer definição a não ser a de ser uma 

“coisa” sobre a qual incide uma obrigação de dar, fazer ou não fazer. Ao fim e ao cabo, tanto 

a definição de contrato quanto a de objeto eram remetidas à classificação tradicional das 

obrigações.  

Essa escolha aparenta ter sido feita por quatro razões principais. Primeiro, a noção de 

contrato apenas começava a ganhar independência da de obrigação722. Segundo, o objeto 

também era um artifício descritivo que não possuía significado próprio. Terceiro, parece em 

geral ter havido uma opção do legislador francês de 1804 por regulamentar o contrato a partir 

                                                
715 FORTI, Valerio. L’absortion de l’objet par le contenu du contrat. Petites Affiches, Paris, n. 218, 31 out. 
2014, p. 6 e ss. 
716  “À son origine, le terme objet semble donc utilisé dans un but principalement didactique. L'objectif 
poursuivi est d'énoncer avec une cohérence et une exaustivité à l'époque inégalées, un droit commun du 
contrat”, cf. LUCAS-PUGET, Anne-Sophie. Essai sur la notion d’objet du contrat. Paris: LGDJ, 2005, p. 77. 
717 LUCAS-PUGET, Anne-Sophie. Essai sur la notion d’objet du contrat. Paris: LGDJ, 2005, p. 75. 
718 CCF, arts. 1126, 1127, 1129 e 1130. 
719 CCF, antigo art. 1126. “Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une 
partie s'oblige à faire ou à ne pas faire”. 
720 Na época, os membros do Conselho de Estado retiraram a menção a “fato”, que se encontrava na redação 
original, deixando apenas a “coisa” por uma opção de estilo, para evitar uma frase como “um fato que uma das 
partes se obriga a fazer”. Isso não quer dizer, contudo, que coisa deva ser entendida no sentido estrito do direito 
das coisas, cf. PAUL, François. Les choses qui sont dans le commerce au sens de l'article 1128 du Code Civil. 
Paris: LGDJ, 2002, p. 119. 
721 PAUL, François. Les choses qui sont dans le commerce au sens de l'article 1128 du Code Civil. Paris: 
LGDJ, 2002, p. 129, nota 413. 
722 “L'objet en est le fruit et il en est l'image [du contrat]. La conceptualisation de celui-ci donne un instantané 
de celui-là”, cf. LUCAS-PUGET, Anne-Sophie. Essai sur la notion d’objet du contrat. Paris: LGDJ, 2005, 
p. 93. 
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do “menor denominador comum”723, falando em obrigação e coisa no singular, quando 

evidentemente se reconhecia que um contrato poderia gerar mais de uma obrigação ou tratar 

de mais de um bem. Quarto, a distinção entre contrato e convenção, a que esteve apegado o 

legislador de 1804, baseava-se exatamente no objeto do contrato como sendo ato criador de 

obrigações724. 

Foi através, portanto, da recepção pelo Código Civil francês da classificação 

sistemática realizada por POTHIER em sua obra que a noção de objeto do contrato como 

sendo tanto a coisa quanto o fato sobre o qual incide a obrigação ganhou caráter prescritivo 

e passou a ser adotada, no decorrer do século XIX e início do século XX, pela doutrina, não 

só francesa, mas também brasileira. 

No começo do século XX, a prestação passou a ganhar importância, fixando-se como 

intermediária entre a obrigação e a coisa ou fato. A doutrina passaria, então, a considerar 

que o objeto da obrigação nunca deixaria de ser uma conduta, positiva (dar ou fazer) ou 

negativa (não-fazer). O problema era que, ao se restringir o objeto da obrigação às condutas, 

acabava-se por limitar demasiadamente a noção de objeto como regulamentada pelo direito 

positivo. O objeto como condição de validade tem requisitos que pouco se ajustam à noção 

de conduta. É o caso, sobretudo, do objeto inexistente. 

Assim, para adequar o regime legal disposto para o objeto à prestação como objeto da 

obrigação, surgiu então um novo objeto, desta vez atrelado à prestação, que poderia ser tanto 

uma coisa quanto um ato. Quanto ao objeto do contrato, diante da distinção entre objeto da 

obrigação e objeto da prestação, a doutrina se dividiu. Alguns optaram por manter o objeto 

do contrato como idêntico ao objeto da prestação, ou seja, seriam os bens ou os atos 

regulados pelo contrato. Outros combinaram as noções de objeto da obrigação e objeto da 

prestação, afirmando que o contrato possuiria um objeto imediato (prestação) e outro 

mediato (coisa ou fato). Um terceiro grupo optou por recusar um lugar à coisa dentro da 

noção de objeto do contrato, definindo este como o conjunto de obrigações (ou prestações) 

aptas a surgirem. Essa terceira visão está ligada à construção de um caráter abstrato do 

conceito de contrato, entendido como “acordo de vontades produtor de efeitos”. Assim, o 

                                                
723 A expressão é de ANNE-SOPHIE LUCAS PUGET, cf. LUCAS-PUGET, Anne-Sophie. Essai sur la notion 
d’objet du contrat. Paris: LGDJ, 2005, p. 84. 
724 LUCAS-PUGET, Anne-Sophie. Essai sur la notion d’objet du contrat. Paris: LGDJ, 2005, p. 87. 
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objeto do contrato passou a ser visto como sendo as próprias obrigações que dele 

surgissem725-726.  

A assimilação do objeto do contrato à própria obrigação levou alguma doutrina727 a 

refinar essa ideia apresentando uma noção mais restrita. Segundo essa noção, o objeto do 

contrato não seriam todas as obrigações por ele geradas, mas apenas aquela que o caracteriza. 

Surge, assim, a ideia de prestação característica. 

Diante dessa evolução da noção de objeto do contrato, alguns autores contemporâneos 

constatam a equivocidade do termo e tentam solucioná-la. ANNE-SOPHIE LUCAS-PUGET 

afirma que “a teoria do objeto foi construída sem uma preocupação com a própria 

palavra”728. A Autora parte de uma noção teleológica do objeto do contrato, segundo a qual 

o contrato não é “aquilo de que se trata”, mas “aquilo a que se dirige”729. Assim, o objeto do 

contrato seria o resultado esperado pelos contratantes. A Autora indica que o objeto do 

contrato também é uma finalidade. Essa finalidade se identificaria nos efeitos imediatos das 

obrigações e na estrutura contratual. Assim, o contrato não poderia possuir diversos objetos, 

como afirma em geral a corrente que distingue entre objeto mediato e imediato. O contrato 

teria um único objeto, reportando-se ao acordo de vontades e representando uma “visão 

global e unitária” do contrato. 

Não fica muito claro, contudo, na tese de ANNE-SOPHIE LUCAS-PUGET, se o 

objeto do contrato seria: (i) finalidade, (ii) visão global e unitária, (iii) soma dos efeitos das 

                                                
725 LUCAS-PUGET, Anne-Sophie. Essai sur la notion d’objet du contrat. Paris: LGDJ, 2005, p. 88. 
726 Na doutrina francesa, entre outros, JEAN CARBONNIER afirma que “rigoureusement, le contrat a pour 
objet les obligations qu'il fait naître, et chacune de ces obligations, à son tour, a un objet”, cf. CARBONNIER, 
Jean. Droit civil.  2. ed. Paris: PUF, 2017, v. 2, p. 2009. No mesmo sentido, cf. LARROUMET, Christian; 
BROS, Sarah. Traité de droit civil: les obligations, le contrat. 8. ed. Paris: Economica, 2016, t. 3, p. 176. 
727 A origem da noção de prestação característica é atribuída a RIPERT e BOULANGER, que afirmam que o 
uso da noção de objeto do contrato é devido à tradição. Para esses autores, “l'objet du contrat désigne la 
prestation à propos de laquelle l'accord des volontés intervient et autour de laquelle s'ordonne l'économie du 
contrat. Quand le contrat est conclu, elle debient l'objet d'une obligation: c'est donc toujours de l'objet d'une 
obligation qu'il s'agit; mais cette prestation est l'élément en l'absence duquel les parties n'auraient pas songé 
à former e contrat; c'est à elle que se rapportent les autres obligations que le contrat peut créer; elle absorbe 
en quelque sorte l'utilité économique du contrat”, cf. RIPERT, Georges; BOULANGER, Jean. Traité de droit 
civil. Paris: LGDJ, 1956, t. 2, p. 99. OVERSTAKE adota essa visão na sua classificação dos diversos tipos 
contratuais: “c'est donc l'objet du contrat tel que l'ont défini MM. Ripert et Boulanger qui va constituer le 
critère de classification permettant de regrouper les contrats spéciaux d'après l'opération économique 
envisagée. Un contrat a un objet propre qui est l'objet central autour duquel s'organisent l'équilibre et 
l'économie du contrat”, cf. OVERSTAKE, Jean-François. Essai de classification des contrats spéciaux. Paris: 
LGDJ, 1969, p. 31. 
728 LUCAS-PUGET, Anne-Sophie. Essai sur la notion d’objet du contrat. Paris: LGDJ, 2005, p. 38. 
729 “Dans une ultime confirmation de l'unité ‘conceptuelle’ de l'objet, nous nous constaterons que l'objet de la 
prestation n'est pas ‘ce sur quoi elle porte’, mais ‘ce vers quoi elle tend’”, cf. LUCAS-PUGET, Anne-Sophie. 
Essai sur la notion d’objet du contrat. Paris: LGDJ, 2005, p. 156. 
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obrigações, (iv) operação jurídica ou (v) se essas definições seriam complementares. Embora 

se referindo ao objeto como finalidade, a Autora ora apresenta o objeto do contrato como “o 

papel global que as partes definitivamente atribuíram ao contrato, a operação que elas 

conjuntamente desejaram obter através dele” 730 , ora como o “efeito pensado, o efeito 

imaginado” das obrigações731. Em outra passagem, a Autora parece dar indícios de como 

conciliar algumas dessas noções dentro da concepção de objeto do contrato. Segundo ela, 

“aquilo que as partes querem não é somente criação de obrigações, mas sim prestações 

organizadas em uma estrutura, também ela, desejada”732. De acordo com a estrutura adotada 

pelas partes no contrato, a Autora introduziu uma classificação tripartite do objeto, o qual 

poderia apresentar-se como (i) uma troca de prestações (échange des prestations); (ii) o mero 

fornecimento de uma prestação (simple fourniture); ou ainda (iii) uma finalidade comum que 

procede da associação de prestações (finalité commune qui procède de l'association des 

prestations)733. 

Na verdade, essa distinção é um aperfeiçoamento da classificação apresentada por 

BERNHARD BERGMANS, para quem haveria dois níveis de organização dos elementos 

contratuais. Um primeiro nível (estrutura de primeiro grau) seria composto pela análise 

analítica das obrigações devidas a cada um dos contratantes. Um outro nível (estrutura de 

segundo grau) representaria a relação intrínseca entre essas obrigações formando o conjunto 

contratual734. A partir dessa consideração, o Autor classificava os contratos, de acordo com 

o objeto, em (i) contratos de tipo permutante (contrats de type échangiste)735; e (ii) contratos 

de tipo sinérgico (contrats de type synérgique) 736 . Os primeiros seriam os contratos 

                                                
730 “L'objet n'en est cependant pas moins le rôle que les parties ont définitivement assigné à leur contrat, 
l'opération qu'elles ont conjointement voulue accomplir par son biais. Ce rôle est subjectif du fait de la 
rencontre des subjectivités, mais il est aussi objectif car le droit objectif lui reconnaît une valeur”, cf. LUCAS-
PUGET, Anne-Sophie. Essai sur la notion d’objet du contrat. Paris: LGDJ, 2005, p. 196. 
731 “L'objet serait en quelque sorte l'effet pensé, l'effet envisagé”, cf. LUCAS-PUGET, Anne-Sophie. Essai sur 
la notion d’objet du contrat. Paris: LGDJ, 2005, p. 179. 
732 “Ce que veulent les parties, ce n'est pas la création d'obligations, mais bien des prestations organisées dans 
une structure elle-même voulue”, cf. LUCAS-PUGET, Anne-Sophie. Essai sur la notion d’objet du contrat. 
Paris: LGDJ, 2005, p. 181. 
733 LUCAS-PUGET, Anne-Sophie. Essai sur la notion d’objet du contrat. Paris: LGDJ, 2005, p. 198. 
734 BERGSMAN, Bernard. Essai de systématisation nouvelle des contrats en droit privé. Revue de la Recherche 
Juridique, ano 15, n. 42, jul./set. 1990, p. 441. 
735 “Le contrat réalise l'échange de valeurs, de richesses corporelles ou incorporelles (capital, travail) entre 
les parties, et les prestations d'une partie trouvent leur raison d'être dans la contrepartie fournie par l'autre”, 
cf. BERGSMAN, Bernard. Essai de systématisation nouvelle des contrats en droit privé. Revue de la Recherche 
Juridique, ano 15, n. 42, jul./set. 1990, p. 441. 
736 “Les prestations des parties vont dès lors dans le même sens pour atteindre un but commun, dont la 
réalisation constitue la raison d'être des actions de chacun”, cf. BERGSMAN, Bernard. Essai de 
systématisation nouvelle des contrats en droit privé. Revue de la Recherche Juridique, ano 15, n. 42, jul./set. 
1990, p. 442. 
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sinalagmáticos, os segundos seriam o grupo de contratos de associação, sociedade, 

consórcio, contratos-quadro, dentre outros. ANNE-SOPHIE LUCAS-PUGET notou a 

estranha ausência de uma categoria que contemplasse os contratos gratuitos e, por isso, 

transformou a divisão bipartite de BERNHARD BERGSMAN em tripartite, acrescentando 

os contratos de mero fornecimento de prestação como um tertium genus. 

A distinção entre as tentativas anteriores de classificação dos contratos pelo objeto e a 

realizada por ANNE-SOPHIE LUCAS-PUGET está em tentar redefinir o conceito de objeto 

do contrato a partir da noção de finalidade737. A base para essa escolha é, de acordo com a 

Autora, uma percepção dualista do vínculo obrigacional, que reconhece não só o interesse 

do devedor em cumprir sua dívida, mas também o interesse do credor em obter um resultado 

que lhe seja útil. A Autora parte dessa visão dualista de interesses para afirmar que o objeto 

seria então a finalidade comum das partes, imediata, plasmada no acordo de vontades. 

Assim, a Autora transpõe o estudo da finalidade contratual, realocando-o dentro da noção de 

objeto do contrato. Para conseguir concretizar essa análise, parte das possíveis estruturas que 

o contrato possui. Essas estruturas poderiam ser, portanto, de troca, de fornecimento ou de 

associação. 

Parece-nos que a relação entre a estrutura do contrato, sua organização (também 

conhecida por operação jurídico-econômica) e a finalidade contratual merece ser mantida. 

Com isso, a finalidade contratual ganha contornos objetivos e evita-se uma indagação acerca 

dos motivos que levaram as partes a contratar. Contudo, a associação da estrutura e, por 

conseguinte, da finalidade, ao objeto do contrato pode confundir papéis diversos em uma 

mesma noção. Embora garanta que a causa do contrato mantenha sua utilidade, ANNE-

SOPHIE LUCAS-PUGET praticamente esvazia tal noção para preencher o conceito de 

objeto do contrato. Prova disso é que diversas das funções reconhecidas pela doutrina e 

jurisprudência francesas à causa do contrato são reputadas pela Autora como aplicações de 

sua noção de objeto do contrato. Na compra e venda a preço vil, por exemplo, a Autora não 

considera haver nulidade por faltar causa à obrigação de transferência da coisa, mas porque 

o objeto da obrigação de pagar o preço seria inexistente738. Surpreendentemente, contudo, 

                                                
737 Na verdade, a tentativa de ressaltar esse aspecto de contraposição de interesses e necessidade de visão 
finalística da obrigação não é uma novidade na doutrina de outros países que não a França. A esse respeito, no 
Brasil, cf., sobretudo, COUTO E SILVA, Clóvis V. do. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: Editora 
FGV, 2006. Na Alemanha, a doutrina de: LARENZ, Karl. Derecho de obligaciones. Tradução Jaime Santos 
Briz. Madrid: EDERSA, 1958, p. 35 e ss. Parece que a originalidade de ANNE-SOPHIE LUCAS-PUGET foi 
transpor essa visão para o contrato em si e, com isso, redefinir o seu objeto. A Autora chega a dizer que a 
relação obrigacional possui mero papel instrumental na consecução do objeto do contrato. 
738 LUCAS-PUGET, Anne-Sophie. Essai sur la notion d’objet du contrat. Paris: LGDJ, 2005, p. 152. 
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tenta manter viva a noção de causa contratual e afirma que, nessa mesma hipótese, a causa 

opera, num segundo nível, após a verificação de inexistência do objeto contratual739. Fica 

difícil perceber, portanto, qual a utilidade da causa quando, por si só, a inexistência do objeto 

justificaria a nulidade do contrato740. 

Por outro lado, a associação do objeto do contrato à ideia de finalidade traz resultados 

contraditórios. Na análise da existência do objeto contratual, há algumas possibilidades: (i) 

o objeto existe no momento da formação; (ii) o objeto pode vir a existir no momento da 

execução; ou (iii) o objeto é impossível e, por isso, não existe e nem virá a existir no 

momento da execução. É difícil perceber como essa tripartição, que na verdade pode ser 

resumida no binário de possibilidade/impossibilidade do objeto, possa se alterar, a depender 

da função do contrato. No entanto, é o que ANNE-SOPHIE LUCAS-PUGET afirma ao 

justificar a decisão prolatada pela Corte de Cassação francesa em 3 de março de 1993, que 

considerou válida a compra e venda a preço vil coligada a outro contrato de cessão de 

empresa. Com efeito, a venda era referente ao imóvel onde ficava a sede da empresa e, apesar 

de ter sido concluída por um franco, possuía contrapartida no alto valor do preço da cessão 

da empresa. Nessa hipótese, a Autora afirma que “o vendedor obtém um preço, um preço 

simbólico, mas de qualquer forma um preço”741. Não se percebe, contudo, por que nesse 

caso haveria preço e no outro não. Ao que parece, o esvaziamento da noção de causa para o 

preenchimento da de objeto do contrato acaba por apresentar distorções como essa. 

Por isso, ao invés de confundir a noção de causa com a de objeto, optamos por mantê-

las distintas. A causa do contrato será analisada no Capítulo a seguir742. Resta, no entanto, 

verificar uma segunda proposição de modificação dos conceitos que pode ser considerada 

como o outro lado da moeda quando comparada à tese de ANNE-SOPHIE LUCAS-PUGET. 

É a tese de VALERIO FORTI, que prefere o abandono da própria noção de objeto do 

contrato em favor de outra, a saber, a de “conteúdo do contrato”. 

Segundo VALERIO FORTI, a equivocidade do objeto do contrato seria incapaz de 

compreender as funções contemporâneas reconhecidas à noção743. Por isso, intrumentos de 

uniformização do direito europeu teriam-no abandonado, adotando o conteúdo do contrato 

                                                
739 LUCAS-PUGET, Anne-Sophie. Essai sur la notion d’objet du contrat. Paris: LGDJ, 2005, p. 153. 
740 A crítica é de JACQUES GHESTIN, cf. GHESTIN, Jacques. Cause de l'engagement et validité du contrat. 
Paris: LGDJ, 2006, p. 689. 
741 LUCAS-PUGET, Anne-Sophie. Essai sur la notion d’objet du contrat. Paris: LGDJ, 2005, p. 154. 
742 Tít. II, Cap. 2, Seção III. 
743 FORTI, Valerio. L’absortion de l’objet par le contenu du contrat. Petites Affiches, Paris, n. 218, 31 out. 
2014, p. 6 e ss. 
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em seu lugar. Ademais, verificar-se-ia essa tendência também no direito positivo francês. O 

Autor cita a legislação especial consumerista e o Código do Comécio franceses para reforçar 

seu argumento. Segundo ele, o controle de cláusulas abusivas, tanto no direito do 

consumidor quanto no direito comercial, só poderia ser compreendido por uma teoria geral 

do contrato que abandonasse a visão restrita do objeto do contrato como condição de 

validade e passasse a utilizar, em seu lugar, a noção de conteúdo. 

Parece que fortemente inspirado nos projetos europeus doutrinários de uniformização 

do direito contratual, o Código Civil francês seguiu a linha preconizada por VALERIO 

FORTI, abandonando tanto a noção de causa quanto a de objeto do contrato. Contudo, nada 

indica que essa posição tenha sido apta a solucionar os equívocos. A maior parte da doutrina 

francesa aponta para um desconhecimento ainda maior acerca da noção de conteúdo do 

contrato quando comparada à larga produção doutrinária e jurisprudencial sobre as noções 

de causa e objeto do contrato. A isso se  soma a confusão operada pelo próprio legislador 

francês que, a depender do dispositivo legal, parece utilizar a expressão “conteúdo do 

contrato” com uma acepção diferente, ora incluindo neste termo também a finalidade 

(but)744, ora excluindo-a745; ora fazendo menção a estipulações contratuais746, ora dando a 

entender que esse conteúdo poderia ser encontrado ainda na fase pré-contratual747. 

Acerca da necessidade de se distinguirem as noções de objeto e conteúdo do contrato, 

já apontamos as conveniências no item anterior748. Resta apenas lembrar que nem todos os 

requisitos exigidos pela legislação para o objeto são perfeitamente aplicáveis à ideia de 

conteúdo contratual. Ciente desse obstáculo, VALERIO FORTI propõe distinguir entre 

conteúdo preceptivo e conteúdo descritivo749. O primeiro seria a parte dotada de carga 

normativa do contrato, impondo obrigações. O segundo seria, na verdade, composto por 

enunciados descritivos do objeto contratual e deveria obedecer aos critérios de 

determinabilidade, possibilidade e licitude. Embora não se encontre aparentemente 

                                                
744 CCF, art. 1128: “ Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ;  2° Leur 
capacité de contracter ;  3° Un contenu licite et certain” (marcação nossa). 
745 CCF, art. 1162: “ Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce 
dernier ait été connu ou non par toutes les parties” (marcação nossa). 
746 CCF, art. 1162. 
747 CCF, art. 1112-1, al. 3: “Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et 
nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties” (marcação nossa). 
748 Tít. II, Cap. 1, Seção I, §1. 
749 Uma tese próxima é sustentada por ENRICO GABRIELLI na Itália, para quem o conteúdo descritivo 
serviria como mecanismo de mediação entre o regulamento contratual e o objeto entendido como prestação em 
sentido amplo, cf. GABRIELLI, Enrico. Storia e dogma dell'oggetto del contratto. Rivista di Diritto Civile, 
Padova, Cedam, v. 50, n. 2, parte 1, mar./abr. 2004, p. 345. 
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obstáculo teórico nessa construção, a proposição parece ser artificial, ao indicar que 

enunciados descritivos seriam, na verdade, indeterminados, ou pior, impossíveis. Não 

obstante essa aparente artificialidade, é de se ressaltar que a percepção acerca da existência 

de uma parte descritiva do conteúdo seja útil, sobretudo com relação às regras de proteção a 

certos contratantes, como ressalvado por VALERIO FORTI. Isso não impede o 

reconhecimento de um campo de atuação ao objeto do contrato. Essa posição intermediária 

parece ter sido a escolhida por ENRICO GABRIELLI750. De qualquer forma, o objeto do 

contrato reenviaria o intérprete à disciplina acerca dos objetos das obrigações. 

Por isso, preferimos seguir a posição da doutrina que entende o objeto do contrato 

como compreendendo, na verdade, duas espécies. Uma primeira, também chamada de objeto 

imediato, seriam as prestações; uma segunda, denominada objeto mediato, seriam as coisas 

ou fatos sobre os quais o contrato incide. Parece-nos que a evolução da noção de objeto do 

contrato, embora impeça a construção de um conceito geral abstrato por indução, permite 

apreender o objeto do contrato como sendo um referencial que serve apenas para agrupar os 

requisitos referentes ao objeto da obrigação e ao objeto da prestação. 

Nesse sentido, PONTES DE MIRANDA já afirmava que não se deve interpretar 

rigorosamente a expressão de objeto do contrato tal como postulada no art. 104 do CCB751-

752. Assim, analisaremos para os efeitos de classificação e qualificação, os chamados objetos 

imediato e mediato do contrato.  

No que diz respeito ao objeto imediato, isto é, às prestações753, há doutrina que propõe 

a classificação contratual mediante a procura de uma prestação característica do contrato. 

                                                
750  “La descrittiva negoziale — che non appare corretto qualificare dogmaticamente come l'oggetto del 
contratto, trattandosi piuttosto di un elemento di relazione tra contenuto del contratto e termine esterno al 
medesimo — configura infatti lo strumento tecnico per la determinazione e individuazione in concreto 
dell'oggetto del contrato”, cf. GABRIELLI, Enrico. Storia e dogma dell'oggetto del contratto. Rivista di Diritto 
Civile, Padova, Cedam, v. 50, n. 2, parte 1, mar./abr. 2004, p. 344. 
751  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. Atualizado por Marcos 
Bernardes de Mello e Marcos Ehrhardt Jr. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, t. 4, p. 219. No mesmo 
sentido: MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da validade. 8. ed., rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2008, p. 39. 
752 BERNARD WINDSCHEID já reconhecia que a expressão objeto de direito seria ambígua, mas, não vendo 
outra terminologia mais adequada, ressaltava apenas ser importante ter em mente as diversas manifestações 
escondidas por detrás da expressão, cf. WINDSCHEID, Bernard. Diritto delle pandette. Tradução Carlo Fadda 
e Paolo Emilio Bensa. Torino: UTET, 1904, v. 2, t. 1, p. 8-9, nota 1. 
753 Vale ressaltar que toda a classificação das prestações que esteja ligada à estrutura contratual será estudada 
no item acerca da finalidade do contrato. Por isso, por enquanto, a questão de principalidade e acessoriedade 
das prestações, assim como a ideia de correspectividade e de sinalagma, não serão desenvolvidas. Para esses 
temas, cf. o item seguinte. 
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Quanto ao objeto mediato, ou seja, à coisa ou ao fato, um dos esforços mais conhecidos 

de classificação dos contratos foi empreendido por MARCEL PLANIOL754, que dividiu os 

contratos em três “famílias”: (i) contratos relativos ao trabalho; (ii) contratos relativos às 

coisas; e (iii) contratos relativos a direitos.  

Segundo MARCEL PLANIOL, os contratos de trabalho teriam por objeto o esforço 

humano e podem ser gratuitos (depósito755 e mandato) ou onerosos (contrato de trabalho 

propriamente dito e prestação de serviços). O trabalho poderia, ainda, ser remunerado em 

dinheiro ou mediante outro trabalho, como nos contratos de cooperação, em que o Autor 

enxergava uma “troca de serviços”756. Um contrato de sociedade, por essa definição, também 

se encaixaria na família de contratos de trabalho tal como imaginada pelo Autor. 

Os contratos sobre coisas dividir-se-iam em duas classes: (i) contratos de alienação 

(aliénation); e (ii) contratos de disposição temporária (prestations temporaires). Os 

primeiros teriam por finalidade a transmissão definitiva da coisa, gratuita (doação) ou 

onerosa (permuta e venda). Os segundos poderiam igualmente se apresentar em forma 

gratuita (comodato) ou onerosa (locação). 

Os contratos sobre direitos distinguir-se-iam dos contratos sobre coisas pois naqueles 

o objeto é uma coisa incorpórea. Assim, podem ser contratos de alienação, garantia ou 

renúncia (aliénations, nantissements, renonciations). 

A classificação de MARCEL PLANIOL começava a apresentar desvios quando os 

objetos que separou em três famílias eram agrupados em um mesmo contrato. Assim, o 

Autor reconhecia que um contrato de prestação de serviços poderia vir a ter uma prestação 

mista quando houver fornecimento do material de uma empreitada. O Autor admitia, então, 

que o contrato pudesse ser misto757. Ele reconhecia a inclusão desses contratos na família 

dos contratos de trabalho pois, a seu ver, “a prestação de uma coisa torna-se retribuição de 

um serviço, este último sendo o elemento principal do contrato”. Em certa medida, portanto, 

                                                
754  PLANIOL, Marcel. Classification synthétique des contrats. Revue critique de législation et de 
jurisprudence. Paris: LGDJ, 1904, v. 53, t. 33, p. 470-490. 
755 Há algum debate em França acerca da natureza do contrato de depósito, sobretudo em virtude de uma 
competência jurisdicional ratione materiae que faz distinção quanto às prestações de serviço. De qualquer 
modo, PLANIOL opta por encaixar o contrato de depósito nesta última categoria, cf. PLANIOL, Marcel. 
Classification synthétique des contrats. Revue critique de législation et de jurisprudence. Paris: LGDJ, 1904, 
v. 53, t. 33, p. 476. 
756  PLANIOL, Marcel. Classification synthétique des contrats. Revue critique de législation et de 
jurisprudence. Paris: LGDJ, 1904, v. 53, t. 33, p. 474. 
757  PLANIOL, Marcel. Classification synthétique des contrats. Revue critique de législation et de 
jurisprudence. Paris: LGDJ, 1904, v. 53, t. 33, p. 473. 
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no que concerne aos contratos mistos, não conseguiu justificar sua classificação por si só e 

acabou tendo de optar pelo critério da acessoriedade, que é um critério funcional. 

Por outro lado, os contratos policausais, isto é, que admitem a qualificação de diversos 

tipos contratuais para uma mesma operação também não se encaixam bem na teoria de 

MARCEL PLANIOL. É o caso da cessão de crédito, que o próprio Autor reconhecia poder 

se apresentar como doação, venda ou permuta758. Ele não justificava, entretanto, como um 

contrato de doação poderia ser ora de uma família, ora de outra. A esses problemas, 

acrescentamos ainda a crítica de FRANÇOIS TERRÉ, que destaca a grande generalidade da 

classificação de PLANIOL, fazendo com que fosse difícil encontrar algum tipo contratual 

que lhe correspondesse759. 

Embora MARCEL PLANIOL pretendesse apresentar uma classificação exaustiva, 

criticando inclusive o reconhecimento de contratos atípicos (inominados)760, percebe-se que 

mesmo para os contratos típicos a classificação parece não se adequar. Em certa medida, 

assim como ocorreu na proposição de ANNE-SOPHIE LUCAS-PUGET, a tese de 

PLANIOL foi construída com o objetivo de exaurir a classificação contratual mediante um 

único elemento, que, nesse caso, seria o objeto da prestação. Como já dissemos, a realidade 

contratual não permite que se apreenda um único elemento como critério necessário e 

suficiente para a sua qualificação. 

Isso não significa negar a utilidade do objeto da prestação como indício de 

qualificação, sobretudo em alguns tipos contratuais. Assim, por exemplo, no caso da clássica 

distinção dos contratos de empréstimo de uso e de consumo, baseada na qualidade da coisa 

objeto do contrato, a saber, a fungibilidade. 

§ 2. O objeto do contrato de doação 

No que concerne à doação, o objeto mediato é relevante na distinção entre os seus 

subtipos. O direito positivo brasileiro apresenta pelos menos três regimes distintos quanto à 

forma a depender de a coisa ser: (i) móvel e de pequeno valor761; (ii) imóvel cujo valor seja 

                                                
758  PLANIOL, Marcel. Classification synthétique des contrats. Revue critique de législation et de 
jurisprudence. Paris: LGDJ, 1904, v. 53, t. 33, p. 477. 
759 TERRÉ, François. Le rôle de la volonté individuelle sur les qualifications. Paris: LGDJ, 1957, p. 473. 
760  PLANIOL, Marcel. Classification synthétique des contrats. Revue critique de législation et de 
jurisprudence. Paris: LGDJ, 1904, v. 53, t. 33, p. 485-486. 
761 CCB, art. 541. Parágrafo único. “A doação verbal será válida, se, versando sobre bens móveis e de pequeno 
valor, se lhe seguir incontinenti a tradição”. 
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inferior ou igual a trinta vezes o maior salário mínimo vigente762; ou, ainda, (iii) imóvel cujo 

valor seja superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente763. O objeto ainda se 

relaciona com a qualificação das doações feitas mediante subvenções periódicas, embora 

também dependa de um elemento temporal, como veremos adiante764. 

O objeto imediato da doação, por sua vez, é a obrigação de transferência patrimonial 

representanda pelo enriquecimento do donatário e pelo empobrecimento do doador 

(locupletatio-depauperatio) 765 . Essa transferência pode ser tanto de direito real quanto 

pessoal, por isso optamos pela expressão ampla que faz referência a qualquer variação 

patrimonial. Essa também foi a opção do legislador brasileiro que, desde o Código Civil de 

1916 emprega a expressão “bens ou vantagens”766, indicando tratar-se de noção ampla. 

A transferência patrimonial indica, ainda, a necessidade de um empobrecimento do 

doador seguido de um enriquecimento do donatário. Esse requisito tradicional parece ter tido 

origem indiretamente nos desdobramentos pretorianos acerca da proibição de doações entre 

cônjuges ainda no Direito Romano. POMPÔNIO explicava, em fragmento do Digesto, que 

se alguém decidisse legar algo a outrem, mas este último pedisse àquele que fizesse o legado 

em nome de sua esposa, a proibição não se aplicaria, pois não teria havido diminuição 

patrimonial daquele a quem o benfeitor desejava legar767. De uma aplicação teleológica da 

                                                
762 CCB, art. 541, caput: “ A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular”, combinado com 
art. 108: “ Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos 
que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor 
superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País”. 
763 CCB, art. 541, caput, c/c art. 108. 
764 Tít. II, Cap. 1, Seção IV. 
765 GUIDO BISCONTINI é contrário à utilização do binômio locupletatio-depauperatio para qualificar a 
doação, pois argumenta que outros contratos apresentam a mesma característica. Cf. BISCONTINI, Guido. 
Onerosità, corrispettività e qualificazione dei contratti: il problema della donazione mista. Napoli: Edizione 
Scientifiche Italiane, 1984, p. 154. A crítica só é válida para uma análise conceitual-subsuntiva, que 
consideraria o enriquecimento característica suficiente para a qualificação. Não é o que pretendemos afirmar 
quando tratamos do binômio como índice do tipo da doação. 
766 CCB/1916, art. 1.165. “Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do 
seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra, que os aceita”. 
767 D. 24, 1, 31, 7: “Quod legaturus mihi, aut hereditatis nomine relicturus es, potes rogatus à me uxori meae 
relinquere: et non videtur ea esse donatio: quia nihil ex bonis meis deminuitur: in quo maxime majores donanti 
succurrisse Proculus ait, ne amore alterius alter despoliaretur: non quasi malivolos, ne alter locupletior 
fieret”, cf. MOMMSEN, Theodor; KRÜGER, Paul. Corpus iuris civilis. 15. ed. Berlin: Weidmann, 1928, v. 1, 
p. 351. Tradução: “Se você deseja me fazer um legado, ou me deixar uma parte de sua sucessão, pode, a meu 
pedido, deixá-lo à minha mulher. Eu não a terei, neste caso, beneficiado, pois meu patrimônio não sofreu 
qualquer diminuição. De acordo com Próculo, a principal razão pela qual nossos ancestrais criam dever de 
socorrer o cônjuge doador era porque temiam que ele se despojasse pelo amor ao outro, mas eles não eram tão 
mal-intencionados a ponto de ver com inveja que um entre os cônjuges se tornenasse mas rico que o outro”. 
Passagem em latim e tradução baseada na versão francesa encontradas em: HULOT, Henri Marie Joseph. Les 
cinquantes livres du Digeste ou des Pandectes de l'empereur Justinien. Metz: Behmer et Lamort, 1804, t. 3, 
p. 374. 
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restrição às doações entre cônjuges, o requisito pauperior-locupletior tornou-se um dos 

traços característicos das doações em geral768. 

Devido ao fato de a doação ter por objeto imediato a obrigação de uma transferência 

patrimonial, afastam-se certas figuras. No âmbito dos contratos, a doação distingue-se do 

mandato pela ausência, neste último, de transferência patrimonial. Em um raciocínio 

conceitual-subsuntivo, a ausência desse elemento bastaria para negar a aproximação entre as 

figuras contratuais. Entretanto, não num raciocínio tipológico. De qualquer modo, há outros 

índices que reforçam o contraste, tal como o elemento temporal, por exemplo, que será 

tratado adiante, e que marca a definitividade da transferência causa donandi, comparado à 

temporariedade da posse do bem infungível objeto do mandato. Ademais, tendo sido 

reconhecido que a aproximação de regimes típicos só pode ser feita por via analógica, os 

regimes de mandato e doação só poderiam ser aplicados conjuntamente se houvesse uma 

complementariedade resultante de um eventual regramento insuficiente de um tipo em 

relação ao outro, bem como uma compatibilidade entre as regras desses tipos a serem 

aplicadas conjuntamente. Não é o caso dos tipos de mandato e de doação. 

A conclusão de que o mandato e o mútuo não são compatíveis com o tipo da doação 

não é anódina, pois permite refutar a tese segundo a qual haveria doação cujo objeto fosse 

apenas o direito pessoal de uso de certo bem. Por isso, o regime da doação e, especialmente, 

as regras de revogação, redução por inoficiosidade e conferência na colação não são 

aplicáveis, ainda que se tratem de contratos gratuitos769. Ademais, os contratos de mandato 

e mútuo não se podem enquadrar na categoria de doações indiretas. 

Contratos cujo objeto mediato é um fazer, em geral, não se adequam à noção de 

doação. A razão está em que o sacrifício, de tempo e energia, realizado pelo agente não é 

necessariamente percebido como ativo econômico. Dessa forma, não ocorre perda 

patrimonial e, portanto, não há lesão à legítima, ao doador ou a credores770. De maneira mais 

ampla, pode-se concluir que diversos contratos gratuitos adquiriram regulação legal menos 

rígida e intrusiva que a doação exatamente por não prejudicarem diretamente o patrimônio 

                                                
768 ZIMMERMANN, Reinhard. The law of obligations: roman foundations of the civilian tradition. Oxford: 
Oxford University Press, 1996, p. 487. 
769 “A atribuição patrimonial tem de ser sem restituição; portanto, por transmissão sem ser só do uso ou proveito 
futuro que resulte do objeto. O comodato não é doação”, cf. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. 
Tratado de direito privado. v. 46. 3. ed. Rio de Janeiro, Borsoi, 1972, p. 196. 
770 Nesse sentido, cf. SACCO, Rodolfo. Contratti onerosi e gratuiti, interessati e liberali. In: SACCO, Rodolfo; 
NOVA, Giorgio de. Il contratto. 4. ed. Torino: UTET, 2016, p. 1440; ALVIM, Agostinho. Da doação. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1963, p. 18. 
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do benfeitor. Nesses casos, há apenas uma omissio adquirendi771. Por isso, além do elemento 

de enriquecimento do patrimônio do donatário, costuma-se exigir o empobrecimento do 

doador772. 

O índice da transferência patrimonial também possibilita distanciar a doação das 

hipóteses de prescrição e usucapião. À primeira vista, a indagação parece não ter cabimento, 

haja vista que ambas as hipóteses nem sequer são espécies contratuais. Contudo, tendo em 

vista que alguns dos exemplos fornecidos pela doutrina como sendo doações indiretas não 

são contratos (e.g., pagamento de dívida alheia), é natural que se encontre esse 

questionamento em relação a outros atos supostamente prejudiciais ao titular de um direito 

e que beneficiam uma terceira pessoa, como a prescrição e a usucapião. 

Seção III - A forma do contrato 

Sendo “meio pelo qual o agente expressa sua vontade” 773 , a forma é elemento 

essencial do contrato. Ou seja, exige-se, por necessidade lógica, um suporte objetivo através 

do qual o destinatário da informação possa recebê-la. Não cabe aqui retraçar todos os 

desenvolvimentos da forma no direito contratual em geral774. Resumidamente, importa saber 

que o Direito Romano clássico conhecia um formalismo rígido775, baseado provavelmente 

na origem sacramental e religiosa das promessas776, que negava tutela aos pactos que não 

observassem as solenidades. Com o decorrer dos séculos, e a influência de práticas 

helenísticas de contratos escritos, demandas do tráfico negocial e reconhecimento de novos 

contratos, o regime formalista romano foi sendo abrandado. Nos primeiros séculos da Idade 

                                                
771 TORRENTE, Andrea. La donazione. 2. ed. Atualizado por Ugo Carnevali e Andrea Mora. Milano: Giuffrè, 
2006, p. 11. 
772 TORRENTE, Andrea. La donazione. 2. ed. Atualizado por Ugo Carnevali e Andrea Mora. Milano: Giuffrè, 
2006, p. 8. 
773 ZANETTI, Cristiano de Sousa. A conservação dos contratos nulos por defeito de forma. São Paulo: Quartier 
Latin, 2013, p. 157. 
774 Para uma descrição pormenorizada da evolução das fontes diretas quanto ao formalismo, com ênfase no 
direito antigo português e no direito brasileiro, cf. ZANETTI, Cristiano de Sousa. A conservação dos contratos 
nulos por defeito de forma. São Paulo: Quartier Latin, 2013, p. 157-189. 
775 BONFANTE, Pietro. Diritto romano. Firenze: Fratelli Cammelli, 1900, p. 372. 
776 “Since Religion and Law were both at first the monopoly of the priestly order, and since the religious forms 
of promise have their counterpart in the customs of Greece and other primitive peoples, whereas the secular 
forms are peculiarly Roman the religious forms are evidently the older, and formal contract has therefore had 
a religious origin. Fides being a divine thing, the most natural means of confirming a promise was to place it 
under divine protection”, cf. BUCKLER, William Hepburn. The origin and history of contract in roman law 
down to the end of the republican period. London: Cambridge University Press, 1895, p. 6-7. 
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Média houve uma certa regressão, seguida de um novo movimento de reconhecimento de 

pactos nus, sobretudo com o impulso da doutrina canônica e dos jusnaturalistas777. 

No entanto, a doação não parece ter acompanhado a tendência crescente em abrandar 

as formalidades dos contratos. GEORGES ROUHETTE lembrava, por exemplo, que o 

princípio do consensualismo foi sendo desenvolvido a partir da Idade Média, mas que, 

originalmente, a regra era a de proteção dos contratos formais. O desenvolvimento da 

doutrina que deu força aos pactos nus não retirou, contudo, as solenidades das doações. A 

princípio, portanto, a doação permaneceu contrato formal por pertencer à categoria residual 

de atos solenes que não puderam ser cobertos pela justificativa do consensualismo778. 

A permanência de um rigor formal no que concerne ao regime das doações acabou 

por fundamentar certa doutrina que, diante das dificuldades em se definir os âmbitos de 

gratuidade e animus donandi, apontou a forma como causa civil dos contratos de doação. 

Essa doutrina, originária da Itália com GINO GORLA, encontrou adeptos, na França, com 

GEORGES ROUHETTE779 e, no Brasil, com LUCIANO DE CAMARGO PENTEADO780. 

Partia-se de um pressuposto lógico contrário ao do consensualimo: solo consensu non 

obligat. Assim, seria sempre necessário um elemento objetivo de juridicidade às promessas. 

Para GINO GORLA esse elemento poderia ser tanto uma: (i) causa suficiente pretérita, caso 

fosse serviços prestados, aferíveis economicamente e que causassem no prestador a fundada 

impressão de um dever de retribuição; ou (ii) causa suficiente presente ou futura, 

tradicionalmente reconhecida como contraprestação 781 . Na ausência de uma causa 

                                                
777 “A utilização da falta de observância às formas ou da violação à obrigatoriedade de tipicidade para frustrar 
o compromisso assumido contraria os princípios moralmente imperativos da boa-fé e da responsabilidade como 
consequência do compromisso; entra em jogo o periculum animae, o rigor legalista torna-se peccati enutritivus; 
ou seja, deflagram-se os pressupostos da equidade canônica, formidável força subversiva da ordem formal, 
mas força restauradora de uma ordem substancial mais relevante”, cf. GROSSI, Paolo. A ordem jurídica 
medieval. Tradução Denise Rossato Agostinetti. São Paulo: Martins Fontes, 2014, p. 267-268. A influência 
dos jusnaturalistas, sobretudo de HUGO GRÓCIO, na construção do princípio do consensualismo já foi 
indicada na primeira Seção deste Capítulo. 
778 ROUHETTE, Georges. Contribution à l'étude critique de la notion de contrat. Tese (Doutorado em Direito) 
- Universidade de Paris, Paris, 1965, p. 428. 
779  “Forme et cause sont les deux manifestations complémentaires d'un même principe. Manifestations 
complémentaires: c'est la cause qui chasse la gratuité, donc la forme, en constituant la raison de la sanction 
légale; à défaut de forme il n'est d'obligation que soutenue par une cause. Même principe: la volonté nue est 
placée devant l'alternative de vêtir la forme ou de se fournir d'une cause; à défaut de l'un et de l'autre, l'accord 
est inefficace”, cf. ROUHETTE, Georges. Contribution à l'étude critique de la notion de contrat. Tese 
(Doutorado em Direito) - Universidade de Paris, Paris, 1965, p. 482. 
780 PENTEADO, Luciano de Camargo. Doação com encargo e causa contratual. 2. ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 226. 
781  GORLA, Gino. I problemi fondamentali del contratto: princípi, metodi e tecniche del civil law in 
comparazione con il common law. Tradução Antonio Di Fede, Pietro Piccioni, Manuela Giobbi, Ettore William 
Di Mauro. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 122. 
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suficiente, uma causa civil deveria existir para o reconhecimento jurídico do pacto. Essa 

causa poderia ser tanto uma forma solene quanto uma confiança especial imputada no 

destinatário da promessa782. Com o objetivo de “fechar” completamente o sistema contratual 

contra hipóteses consensuais, GINO GORLA ampliou o regime da doação, de sorte a abarcar 

também prestações de fazer e não-fazer. A maior parte dos contratos gratuitos apresentaria, 

assim, requisito formal783. 

A forma teria como vantagens, segundo CARLOS ALBERTO DA MOTA PINTO: 

(i) proporcionar tempo de reflexão às partes e impedir decisões precipitadas; (ii) apresentar 

demarcação clara entre as fases pré-contratual, de tratativas, e contratual784; e (iii) alto grau 

de certeza quanto à conclusão do contrato e o seu teor. As desvantagens, por outro lado, 

seriam da ordem de duas: (i) freio ao tráfico comercial; e (ii) possibilidade de ser alegada 

por motivo torpe pela parte que deseja se desvincular do negócio muito embora o tenha 

querido785. 

Aquelas vantagens apontadas por CARLOS ALBERTO DA MOTA PINTO são vistas 

por CRISTIANO DE SOUSA ZANETTI como funções da forma contratual que permitiriam 

jusitificar o rigor de tratamento a certos tipos contratuais. Dessa maneira, a forma poderia, 

primeiramente, apresentar uma função assecuratória, quando as partes, por força do art. 109 

do CCB, condicionassem a existência ou validade do contrato à celebração de instrumento 

público786, com o objetivo de determinar o momento de conclusão do contrato. Outra função 

possível seria a de acautelamento, promovendo a reflexão das partes, seja quanto à 

importância das prestações envolvidas, seja quanto à relevante alteração patrimonial para 

uma das partes. Por isso, o acautelamento poderia ser bilateral ou unilateral.  

Seriam formas de acautelamento bilateral a imposição de escritura pública para os 

contratos que envolvem “constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos 

                                                
782  GORLA, Gino. I problemi fondamentali del contratto: princípi, metodi e tecniche del civil law in 
comparazione con il common law. Tradução Antonio Di Fede, Pietro Piccioni, Manuela Giobbi, Ettore William 
Di Mauro. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 252. 
783  GORLA, Gino. I problemi fondamentali del contratto: princípi, metodi e tecniche del civil law in 
comparazione con il common law. Tradução Antonio Di Fede, Pietro Piccioni, Manuela Giobbi, Ettore William 
Di Mauro. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 212. 
784 No mesmo sentido: NICOD, Marc. Le formalisme en droit des libéralités. La Baule: La Mouette, 2000, 
p. 69. 
785 PINTO, Carlos Alberto da Mota. Forma, interpretação e integração negocial. Revista de direito comparado 
luso-brasileiro, Rio de Janeiro, jul. 1982, n. 1, p. 61. 
786 Embora o artigo faça referência apenas à validade, o Autor acredita ser possível, porque não vedado 
expressamente, às partes condicionarem a própria existência ao cumprimento da solenidade, cf. ZANETTI, 
Cristiano de Sousa. A conservação dos contratos nulos por defeito de forma. São Paulo: Quartier Latin, 2013, 
p. 194. 
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reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País” 

(art. 108, CCB), para os pactos antenupciais, cláusulas compromissórias, convenções 

arbitrais e constituição de penhor787. 

Por outro lado, o exemplo mais citado de acautelamento unilateral seria o do contrato 

de doação788. Historicamente, o contrato de doação é formal, exigindo, pelo menos desde as 

reformas de CONSTANTINO no período Pós-Clássico, uma série de requisitos, que, em sua 

maioria, foram transpostos para as codificações modernas. 

A solenidade atribuída ao tipo da doação é frequentemente justificada por um suposto 

temor de dilapidamento patrimonial através de atos gratuitos. CRISTIANO DE SOUSA 

ZANETTI acrescenta que há, ainda, a função de assegurar o intuito liberal do doador, que 

não poderia ser presumido789. 

Há, contudo, algumas evidências históricas que parecem refutar essa justificativa. A 

primeira legislação a restringir as doações, embora não mediante imposição de requisitos 

formais mas com relação à capacidade de doar, foi a lex Cincia de muneribus, de 204 a.C., 

um plebiscito cuja aplicação é duvidosa devido à ausência de sanção (lex imperfecta). As 

razões apresentadas pelos estudiosos desse plebiscito para sua edição são várias. Em 204 

a.C. ainda ocorria a segunda Guerra Púnica, de modo que a restrição às doações poderia ter 

sido construída como um mecanismo para a conservação de riquezas790.  

Um outro motivo aventado seria a imposição de obstáculos a favorecimentos 

políticos. Para REINHARD ZIMMERMANN, a razão mais convincente seria a de que a 

restrição tivesse sido elaborada para diminuir a coerção moral pelos patronos, geralmente 

pertencentes a nobilitas, de pessoas economica e socialmente mal posicionadas para que 

fizessem doações de “presentes” cujos valores não seriam desprezíveis791. 

                                                
787 ZANETTI, Cristiano de Sousa. A conservação dos contratos nulos por defeito de forma. São Paulo: Quartier 
Latin, 2013, p. 195-202. 
788 ZANETTI, Cristiano de Sousa. A conservação dos contratos nulos por defeito de forma. São Paulo: Quartier 
Latin, 2013, p. 203. 
789 ZANETTI, Cristiano de Sousa. A conservação dos contratos nulos por defeito de forma. São Paulo: Quartier 
Latin, 2013, p. 207. 
790 ZIMMERMANN, Reinhard. The law of obligations: roman foundations of the civilian tradition. Oxford: 
Oxford University Press, 1996, p. 482. 
791 ZIMMERMANN, Reinhard. The law of obligations: roman foundations of the civilian tradition. Oxford: 
Oxford University Press, 1996, p. 483. 
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De acordo com AMPARO GONZALEZ792, a lex Cincia foi inspirada por QUINTUS 

FABIUS MAXIMUS, general romano que coordenou a campanha contra Cartago na 

segunda das Guerras Púnicas. Cinco vezes cônsul, duas vezes dictator, censor, princeps 

senatus e pontifex, era adorado pelos plebeus e camadas mais baixas da sociedade romana, 

tendo pago pela libertação de soldados escravizados. Faleceu pobre, tendo seu funeral sido 

bancado por cidadãos privados e sem apoio dos órgãos públicos. As fontes literárias, 

sobretudo CÍCERO (de Senectude, 4)793, reputam Q. FABIUS como o grande apoiador da 

lex Cincia. Ele, juntamente com CINCIUS ALIMENTUS lutavam contra as doações ob 

causam orandam, dirigidas a patronos e oradores de causas judiciais, que se transformavam 

em verdadeiros tributos e representavam uma forma de clientela, já que a profissão de 

patrono era exercida, em geral, por patrícios, enquanto que os plebeus eram obrigados a 

“doar” altas somas para receber representação adequada. O plebiscito causou forte oposição 

de membros da nobilitas. De acordo com CÍCERO (de oratore, 2, 86), CAIUS CENTHUS 

teria se dirigido a CINCIUS com escórnia perguntando o que ele desejava com a lei, a quem 

este último teria respondido: “que você, Caius, pague por aquilo que deseja”794. 

Outra antiga restrição às doações, igualmente relacionada à capacidade de doar e 

receber, remontava, pelo menos, ao segundo século a.C. e impedia as doações entre 

cônjuges. Quanto a esta, a principal razão aventada seria o estado de irracionalidade que o 

amor poderia provocar no doador795. Havia, ainda, a noção de que o casamento era uma 

instituição pura, desprovida de relações venais, e que doações poderiam “comercializá-lo”. 

PLUTARCO apontava, ainda, que as doações entre cônjuges contrariariam o espírito de 

                                                
792  GONZALEZ, Amparo. The possible motivation of the Lex Cincia de donis et numeribus. Revue 
Internationale des Droits de l'Antiquité, Paris, 3. série, v. 34, 1987, p. 161-171. 
793 “In my youth I loved Quintus Maximus (...). In my early youth I served as a soldier under him at Capua, 
and five years afterward at Tarentum. Four years later I was made Quaestor, and held that office in the 
consulship of Tuditanus and Cethegus, at the time when he, then quite old, urged the passage of the Cincian 
law concerning gifts and fees”, cf. CÍCERO. On old age. Tradução Andrew P. Peabody. Boston: Little, Brown 
and Company, 1884, p. 8. 
794 “Jokes, too, are frequently uttered in a sententious manner; as Marcus Cincius, on the day when he proposed 
his law about gifts and presents, and Caius Cento stood forth and asked him with scorn, ‘What are you 
proposing, little Cincius?’ replied, ‘That you, Caius, may pay for what you wish to use’”, cf. CÍCERO. On 
oratory and orators. Tradução J. S. Watson. New York: Harper & Brothers, 1875, p. 167. 
795 ZIMMERMANN, Reinhard. The law of obligations: roman foundations of the civilian tradition. Oxford: 
Oxford University Press, 1996, p. 485-486. 
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comunhão de vida, esforços e patrimônio do casal, já que a doação de um para outro indicaria 

separação patrimonial796-797. 

O Direito Romano clássico não reconhecia requisitos formais específicos para as 

doações. Isso se dava pois elas não eram vistas como contrato nessa época, mas apenas como 

causa de atribuição patrimonial (iusta causa traditionis), e costumavam ser feitas mediante 

atos de transmissão patrimonial solenes798. 

A transformação da doação em instituto autônomo, mais precisamente em modo de 

aquisição de propriedade, adveio da reforma empreendida por CONSTANTINO, imperador 

que, sob influência da doutrina cristã, enxergava com bons olhos os atos gratuitos. Com o 

propósito de evitar litígios e debates jurídicos complexos, além de transmissões a non 

domino799, CONSTANTINO desenvolveu diversos requisitos formais para a conclusão da 

doação, sob pena de nulidade. A dificuldade de aplicação da lex Cincia, bem como a 

atenuação do formalismo dos atos de transmissão solenes seriam razões adicionais para a 

reforma800. Assim, a doação deveria ser feita por escrito, frente a testemunhas, constando no 

documento o nome do doador, a descrição do objeto do doado e a prova do título de 

propriedade da coisa. O bem devia ser, ainda, transferido na presença de testemunhas da 

vizinhança (advocata vicinitate) e um registro (insinuatio) também era imposto801-802. 

                                                
796 ZIMMERMANN, Reinhard. The law of obligations: roman foundations of the civilian tradition. Oxford: 
Oxford University Press, 1996, p. 487-488. 
797 As razões do “amor cego” e da incompatibilidade com o regime da comunhão continuavam sendo citadas 
pela doutrina do direito antigo português, cf. LOBÃO, Manoel d’Almeida e Sousa de. Notas a Mello. Lisboa: 
Impressão Régia, 1818, v. 2, p. 534-535. Cf., ainda, Ord. Fil. 4, 65, pr.; 4, 65, 4. 
798 HYLAND, Richard. Gifts: a study in comparative law. Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 356. 
799 “The fact that generally accepted forms were not available for gratuitous transfers created what has been 
called a legal crisis”, cf. HYLAND, Richard. Gifts: a study in comparative law. Oxford: Oxford University 
Press, 2009, p. 357. 
800 ZIMMERMANN, Reinhard. The law of obligations: roman foundations of the civilian tradition. Oxford: 
Oxford University Press, 1996, p. 490-491. 
801 MICHEL, Jacques. Gratuité en droit romain. Bruxelles: Université Libre de Bruxelles, 1962, p. 300; 
ZIMMERMANN, Reinhard. The law of obligations: roman foundations of the civilian tradition. Oxford: 
Oxford University Press, 1996, p. 492; HYLAND, Richard. Gifts: a study in comparative law. Oxford: Oxford 
University Press, 2009, p. 357. 
802 Acerca da insinuatio, embora nenhum relato sobre seu procedimento tenha sobrevivido, extraem-se os atos 
envolvidos das diversas expressões utilizadas nas fontes para lhe fazer menção: insinuare, intimare, insinuare 
actis interventibus, gestis adlegare, apud acta adlegare, gestorum ordinatio, confectio actorum, testificatio 
actorum, relatio in acta publica, contestatio apud acta, gesta conficere, monumentorum accessio, gesta 
publica, contestatio apud acta, gesta conficere, monumentorum accessio, gesta monumentorum. 
Cf. MONNIER, H. La Novelle L de Léon le Sage et l'insinuation des donations. In: Mélanges P. F. Girard. v. 
2. Paris: Arthur Rousseau, 1912, p. 237, nota 3. A mesma variação é notada em: PONTES DE MIRANDA, 
Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. v. 46. 3. ed. Rio de Janeiro, Borsoi, 1972, p. 239. 
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A última reforma importante com relação às doações no Direito Romano deu-se com 

JUSTINIANO, que diminuiu o âmbito dos requisitos formais, impondo-os apenas às 

doações que ultrapassassem o valor de trezentos, inicialmente, e quinhentos, posteriormente, 

solidi803. Foi em seu reinado que a doação passou verdadeiramente a ser vista como um 

contrato. A reforma empreendida teve intuito de simplificar e favorecer o regime das 

doações804. 

Embora no início da Idade Média, com o fim das funções públicas, o registro das 

doações tenha deixado de existir por impossibilidade prática, as formalidades já haviam 

voltado a ser impostas no século XVI por certos costumes franceses. RICHARD HYLAND 

cita Ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, cujo art. 132 exigia o registro das doações. 

Entretanto, essa formalidade não era ad substantiam, mas apenas para a proteção de 

terceiros805. 

Antes ainda, no direito antigo português, as Ordenações Afonsinas, de 1446, 

apresentavam exigências formais para as doações e apontavam que a insinuação era um 

costume muito antigo. Os resquisitos eram muitos próximos àqueles dispostos por 

CONSTANTINO, inclusive com a exigência de advocata vicinae (Ord. Af. 4, 68, pr.): 

Segundo direito comum e geeralmente usado, toda doaçom, que passa conthia 

de quinhentas dobras, ou coroas d'ouro, deve seer insinuada, que quer tanto 

dizer, como cousa aprovada pela justiça da terra, e d'outra guisa nom val per 

direito alguã cousa, salvo quanto abranger ataa dita conthia; e em todo mais, 

que sobejar da dita quantia he nenhuã, e de nenhuũ vigor, assi como se nunca 

fosse feita. E pero que os Direitos estabelecerom, que esta insinuaçom fosse 

feita pelos Juizes das terras, a usança geeral destes Regnos, e estillo da Corte, 

foi e he usado per tam longo tempo, que a memoria dos homees nom he em 

contrario, que taaes doaçoões sejam per Nós insinuadas, mandando 

primeiramente sobre ello tirar enquiriçom; em a qual deve seer perguntado 

primeiramente, se aquelle, que fez a doaçom, se a fez per alguum 

enduzimento, arte, ou engano, ou medo, prema, ou prisom, ou alguum outro 

conluio, e se lhe praz, que a dita doaçom assy per elle feita seja per Nós 

                                                
803 HYLAND, Richard. Gifts: a study in comparative law. Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 359. 
804 ZIMMERMANN, Reinhard. The law of obligations: roman foundations of the civilian tradition. Oxford: 
Oxford University Press, 1996, p. 495. 
805 HYLAND, Richard. Gifts: a study in comparative law. Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 359. 
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aprovada, e confirmada: e bem assi devem seer perguntados seus vizinhos, 

que ham razom de saberem como a dita doaçom foi feita806. 

Essas formalidades foram mantidas nas Ordenações Manuelinas (Ord. Man. 4, 54, pr.) 

e Filipinas (Ord. Fil. 4, 62, pr.), embora a insinuação tenha sido simplificada por intervenção 

judicial ou de desembargador do Paço807.  

A solenidade firmada no período pós-clássico em Roma também se perpetuou no 

sistema jurídico francês, embora com ganhos nítidos de simplificação. O Código Civil 

francês, em seu art. 931, dispõe que: 

Todos os atos importando doação entre vivos serão feitos junto a notários na 

forma ordinária dos contratos; permanecerá dele a minuta, sob pena de 

nulidade808. 

O dispositivo presente no Código francês é idêntico ao primeiro artigo contido na 

Ordonnance de 1731809, considerado por HENRI CAPITANT o texto mais importante em 

matéria de doação no direito francês 810 . Obra do Chanceler HENRI-FRANÇOIS 

D'AGUESSEAU, foi um marco importante na uniformização de diversas questões que 

suscitavam decisões contraditórias a depender da Corte e da região, se costumeira ou de 

direito escrito811. Foi um trabalho em que todos os parlamentos participaram, mediante envio 

                                                
806 PORTUGAL. Ordenaçoens do Senhor Rey D. Affonso V. Coimbra: Real Imprensa da Universidade, 1786, 
v. 4, p. 238-239. 
807 “Todas as doações, assi de bens moveis, como de raiz, como de huns e outros juntamente, que passarem de 
trezentos cruzados ou sua valia, serão insinuadas e aprovadas per Nós, ou per os Desembargadores do Paço. E 
não sendo insinuadas, não valerão, salvo até a quantia de trezentos cruzados, e quanto aos mais, que passar da 
dita quantia, não valerão, nem terão vigor, como se nunca fossem feitas”, cf. PORTUGAL. Código Philippino 
ou Ordenações e leis do Reino de Portugal recompiladas por mandado d’El-Rey D. Philippe I. Anotações de 
Cândido Mendes de Almeida. 14. ed. Rio de Janeiro: Typographia do Instituto Philomathico, 1870, p. 860-
862. 
808 CCF, art. 931. “ Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire 
des contrats; et il en restera minute, sous peine de nullité”, tradução livre. 
809 Art. 1°. “Tous actes portant donations entre-vifs, seront passez par devant notaires, et il en restera minute, 
à peine de nullité”. 
810 CAPITANT, Henri. Préface. In: REGNAULT, Henri. Les ordonnances civiles du Chancelier Daguesseau. 
Paris: Recueil Sirey, 1929, p. VI. 
811 Em carta circular aos parlamentos enviada por D'AGUESSEAU em 10 de novembro de 1728, o Chanceler 
afirma: “Sans doute, il ne convient pas de s'étonner que les compagnies aient des jurisprudences diverses sur 
une même question quand le fait tient à la différence des lois qui régissent les provinces de leur ressort, tant, 
du moins, que l'unification de la législation n'est pas réalisée”. / “Mais le scandale apparaît quand cette 
diversité de décisions ne peut s'expliquer par la diversité du droit qu'il y a lieu d'appliquer, quand, dans deux 
parlements, les questions à décider ressortissent à une règle juridique unique”, cf. REGNAULT, Henri. Les 
ordonnances civiles du Chancelier Daguesseau. Paris: Recueil Sirey, 1929, p. 78. 
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de respostas a questionários do Chanceler, informando o estado da jurisprudência em cada 

região812. 

A questão da forma das doações era um dos problemas que não encontrava consenso 

nos parlamentos. Embora a maioria considerava que a doação deveria ser feita mediante a 

observância de requisitos formais, não eram tão raras as decisões em sentido diverso, 

afirmando a validade de doações feitas por instrumento particular (sous seing privé)813. 

Prevaleceu na Ordonnance, assim como no Code, o formalismo das doações. Pode 

parecer surpreendente diante do tradicional discurso doutrinário814, mas a razão para essa 

escolha não se deu com o objetivo de proteger o doador. Na verdade, a formalidade era vista 

como maneira de aplicar a regra da irrevogabilidade das doações, consagrada no adágio 

donner et renetir ne vaut815. Assim afirmava ROBERT JOSEPH POTHIER: 

O motivo desta lei foi de impedir fraudes, e que não fosse permitido ao doador 

e à sua discrição fazer doações das quais tivesse o poder de revogar durante 

sua vida, ainda que concebidas inter vivos, ao reter consigo o ato de doação, 

ou depositando-o nas mãos de pessoa de sua confiança, que receberia ordens 

de só entregar ao donatário após a morte do doador ou quando este julgasse 

conveniente816. 

Com a notarização, prevenia-se a possibilidade de que o doador retivesse a única cópia 

do instrumento de doação, fazendo com que, na prática, a doação não pudesse ser provada 

                                                
812 REGNAULT, Henri. Les ordonnances civiles du Chancelier Daguesseau. Paris: Recueil Sirey, 1929, p. 74. 
813  REGNAULT, Henri. Les ordonnances civiles du Chancelier Daguesseau. Paris: Recueil Sirey, 1929, 
p. 180-181. 
814 Embora a doutrina reconheça que a origem histórica da regra seja a consagração da irrevogabilidade, há 
autores que acrescentam, como razão complementar, a proteção ao doador e o controle pelo Estado das 
liberalides. Nesse sentido, cf. GRIMALDI, Michel. Droit civil: libéralités, partages d'ascendants. Paris: Litec, 
2000, p. 199-200. 
815  REGNAULT, Henri. Les ordonnances civiles du Chancelier Daguesseau. Paris: Recueil Sirey, 1929, 
p. 180. No mesmo sentido: NICOD, Marc. Le formalisme en droit des libéralités. La Baule: La Mouette, 2000, 
p. 35. 
816 “Le motif de cette loi a été d'empêcher les fraudes, et qu'il ne fût pas permis au donateur et en son pouvoir 
de faire des donations qu'il soit le maître de révoquer pendant sa vie, quoique conçues entre-vifs, en retenant 
pardevers lui l'acte de donation, ou en le mettant entre les mains d'une personne affidée, qui aurait ordre de 
ne le remettre au donataire qu'après la mort du donateur, ou lorsque le donateur le jugerait à propos”, 
cf. POTHIER, Robert Joseph. Traité des donations entre-vifs. In: _______. Oeuvres de Pothier contenant les 
traités de droit français. Paris: Bechet Ainé, 1825, t. 7, p. 474-475, tradução livre. 
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e, assim, contornasse a proibição de irrevogabilidade das doações817. Por isso, a exigência 

de permanecer a minuta com o notário. 

A razão para a escolha da formalidade explica, ainda, as exceções ao formalismo 

encontradas no direito francês. Conforme indica XAVIER LAGARDE818, se as formalidades 

tivessem por escopo a proteção do doador, não se encontraria justificativa suficiente para o 

grande espaço deixado em aberto pelas exceções reconhecidas jurisprudencialmente, a saber, 

doações manuais, dissimuladas e indiretas. Nem se poderia tentar justificar ao dizer que o 

legislador francês em 1804 não havia, ainda, previsto esses casos, já que a jurisprudência 

dos dons manuais já estava consolidada à época.  

GEORGES ROUHETTE819, que seguia a corrente de GINO GORLA acerca da forma 

como causa civilis da doação, tentou justificar ao dizer que nos casos excepcionados outros 

elementos objetivos ocupariam o espaço da formalidade. Se isso até pode ser aceitável para 

as doações manuais, em que há a tradição, não aparenta se sustentar nos casos de doações 

dissimuladas e indiretas, em que não há elemento objetivo, mas sim subjetivo, a indicar a 

qualidade de doação. 

Na verdade, as exceções às solenidades são justificáveis e conformes ao art. 931 do 

CCF pois suas estruturas impossibilitam uma violação da regra de irrevogabilidade das 

doações. Nas doações manuais, concluídas pela tradição, o bem já se encontra nas mãos do 

donatário e, en fait des meubles, possession vaut titre. Nos casos de doações dissimuladas e 

indiretas, tenta-se ocultar a doação, fato que evidencia que esta foi de fato cumprida pelo 

doador, embora este não deseje, por qualquer motivo, tornar público o ato gratuito820. Por 

essas razões, a doutrina francesa chama atenção para a redação cuidadosa do dispositivo 

legal, que restringe o campo de aplicação aos atos “importando doação” (portant donations), 

dizendo com isto que a formalidade só se aplica às liberalidades realizadas por contrato de 

doação propriamente dito821. 

                                                
817  REGNAULT, Henri. Les ordonnances civiles du Chancelier Daguesseau. Paris: Recueil Sirey, 1929, 
p. 180; MALAURIE, Philippe; BRENNER, Claude. Droit des successions et de libéralités. 7. ed. Issy-les-
Moulineaux: LGDJ, 2016, p. 243. 
818 LAGARDE, Xavier. Réflexions sur le fondement de l'article 931 du code civil. Revue Trimestrielle de Droit 
Civil, Paris, Dalloz, n. 1, 14 mar. 1997, p. 25 e ss. 
819 ROUHETTE, Georges. Contribution à l'étude critique de la notion de contrat. Tese (Doutorado em Direito) 
- Université de Paris, Paris, 1965, p. 438. 
820 LAGARDE, Xavier. Réflexions sur le fondement de l'article 931 du code civil. Revue Trimestrielle de Droit 
Civil, Paris, Dalloz, n. 1, 14.03.1997 p. 25 e ss. 
821  MALAURIE, Philippe; BRENNER, Claude. Droit des successions et de libéralités. 7. ed. Issy-les-
Moulineaux: LGDJ, 2016, p. 247. 
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No Brasil, o Código de 1916 reduziu sensivelmente as formalidades da doação, 

abolindo a insinuação, relíquia histórica, e ao possibilitar contrato de doação por instrumento 

particular para bens móveis e imóveis cujo valor não ultrapasse aquele estipulado em lei para 

escritura pública822. Entretanto, o Projeto Primitivo de CLÓVIS BEVILAQUA previa o 

instrumento público a todas as doações de bens imóveis823. 

Talvez em razão do sistema pouco rígido de formalidades imposto pelo legislador 

brasileiro às doações, a doutrina não teve muitos problemas — diferentemente da francesa 

— em explicá-lo como fruto de preocupação em proteger o doador, “mais sujeito à coação 

e às seduções de várias ordens”824. 

A explicação não deixa, contudo, de ser desconcertante. Com efeito, historicamente 

as principais razões para imposição de formalidades à doação não estavam ligadas ao doador, 

mas a movimentos políticos, como aquele que tentou impedir um sistema de clientelismo na 

Roma Antiga, ou então como quando o radicalismo da Convenção proibiu toda e qualquer 

doação ou testamento825, temendo que os pais dos revolucionários os deserdassem mediante 

doações em vida. Outras razões são estruturais, como a da efetividade do princípio de 

irrevogabilidade do direito francês moderno e contemporâneo. Remotamente, talvez, se 

pudesse dizer que as doações eram formais também para proteger o doador. Mas essa razão 

não explica por que no restante do direito contratual os agentes são presumidos seres 

racionais e livres para negociar826, ao passo que nos contratos gratuitos tem-se uma visão de 

um ser humano de mente fraca e facilmente influenciado827. 

Seja qual for a função da forma, é inegável que ela aparece em primeiro plano nas 

liberalidades, de tal maneira que pode ser sedutor apontá-la como critério caracterizante da 

doação. A formalidade seria, então, prova necessária e suficiente de que há uma liberalidade. 

Entretanto, parece-nos que o formalismo, por si só, não se apresenta suficiente para 

caracterizar a doação. Em primeiro lugar, vimos que o desenvolvimento do formalismo da 

                                                
822 BEVILAQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. 6. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 
1943, v. 6, p. 334. 
823 ALVIM, Agostinho. Da doação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1963, p. 61. 
824 ALVIM, Agostinho. Da doação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1963, p. 55. 
825 “The Convention prohibited transfers in direct line, for the moment, it decided not to make the proibitions 
retroactive. On 7 March 1793, in one of the most extraordinary of history's forgotten acts, the French 
legislature prohibited parents from making gratuitous transfers to their children”, cf. HYLAND, Richard. 
Gifts: a study in comparative law. Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 3. 
826 Ressalvadas as situações em que determinadas leis são voltadas para a proteção de categorias que, por 
assimetria informacional ou econômica, como no caso dos contratos de consumo e de adesão, podem estar 
sujeitas ao poder de fato do outro contratante. Mesmo assim, não se presume que o consumidor ou o aderente 
sejam facilmente influenciáveis por natureza. 
827 HYLAND, Richard. Gifts: a study in comparative law. Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 355. 
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doação foi motivado por preocupações muito específicas do legislador, ligadas às 

necessidades de determinado momento. A forma das liberalidades aparenta ser, por isso, 

fruto de discricionariedade e, tão logo o seu fundamento desapareça, ela corre risco de seguir 

o mesmo destino.  

Descartada a ideia de que a doação é um ato necessariamente perigoso para o doador 

e que a forma tem função acautelatória, não há nenhum elemento inerente ao ato gratuito 

que justifique um formalismo perene independemente da época. Por isso mesmo, o 

formalismo das liberalidades parece estar cada vez mais mitigado. No sistema brasileiro, já 

se encontram níveis bem fracos, com a necessidade de simples escritura particular.  

No entanto, mesmo em sistemas tradicionalmente formais, como o francês, as 

liberalidades já conhecem um processo de desolenização que começou ao menos no século 

XVIII e segue até hoje. Essa foi uma das razões para que MARC NICOD, ao estudar o 

formalismo das liberalidades no direito francês, negasse que a forma pudesse funcionar 

como critério identificador de uma doação 828 . Igualmente, o autor ainda aponta a 

possibilidade de a forma servir como instrumento de simulação de ato gratuito pelas partes, 

motivadas seja por fraude fiscal ou por um direito de opção de um arrendatário rural, por 

exemplo829. As hipóteses citadas pelo autor francês são facilmente transpostas para o cenário 

nacional, onde os mesmos riscos também são encontrados. 

 

Seção IV - Fatores temporais e a definitividade da transferência 

patrimonial 

Conforme já fizemos referência, o tempo830 pode ser um índice do tipo contratual ou 

de uma classe de contratos. Os chamados contratos de duração têm como característica o 

estabelecimento de relações jurídicas estáveis por um longo período. Assim, o tempo pode 

                                                
828 NICOD, Marc. Le formalisme en droit des libéralités. La Baule: La Mouette, 2000, p. 74. 
829 NICOD, Marc. Le formalisme en droit des libéralités. La Baule: La Mouette, 2000, p. 76. 
830  Utiliza-se, aqui, “tempo” de maneira bastante ampla. Por aceitarmos que fatores temporais possam 
funcionar como índices dos tipos contratuais, o tempo influencia de maneira diferente a depender do tipo 
contratual em que seja relevante. Em certos tipos, o tempo relaciona-se com a duração do contrato (e.g., acordos 
pré-contratuais, contratos-quadro). Em outros, com a execução das prestações (contratos de empreitada e de 
prestação de serviços). O tempo pode, ainda, influir no objeto e na finalidade contratuais, como ocorre com a 
doação, em que a transferência patrimonial é marcada pela definitividade. 
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vir a se incorporar na causa do contrato831. É o caso do contrato de fornecimento, que não se 

confunde com o de compra e venda parcelada ou com prestações periódicas exatamente pelo 

fato de a duração do contrato ser importante para o próprio sinalagma genético, que levará 

em conta os investimentos feitos e a sua recuperação no decorrer da execução do contrato832. 

Nos contratos de duração, o exercício do poder formativo extintivo de denúncia 

também é relativizado à luz dos investimentos feitos e da confiança depositada (art. 473, 

parágrafo único, CCB). Por isso, RODRIGO XAVIER LEONARDO ressalta que “nas 

relações jurídicas por tempo indeterminado, ordinariamente, o poder de desligamento é 

fisiológico. Nas relações contratuais constituídas para se desenrolar por um prazo, o 

desligamento antecipado usualmente é patológico”833. 

Em contratos atípicos que dependam da aplicação analógica de regimes típicos 

próximos, o elemento temporal pode constituir índice de afastamento ou aproximação de 

parcelas do regime. Nos contratos built to suit, por exemplo, em que se encontra uma 

atipicidade mista — ainda que tenha havido inserção de um artigo na Lei do Inquilinato — 

a duração do contrato é essencial para que o empreendedor possa recuperar o investimento 

realizado. Por isso, o legislador permitiu a denúncia antes do escoamento do prazo 

contratual, mas, em contrapartida, abriu a possibilidade de pactuação de cláusula penal que 

poderá inclusive atingir o valor das prestações a vencer até o termo final inicialmente 

previsto834. 

Nas doações, o tempo pode trazer distinções que operam conjuntamente com o seu 

objeto. Assim, a doação por subvenções periódicas é um subtipo de doação que tem por 

característica a periodicidade de suas prestações, sendo portanto um negócio jurídico 

gratuito com prestações sucessivas. Nesse subtipo de doação, o tempo exerce um papel não 

só na qualificação, mas também na determinação da duração do contrato835. Vale ressaltar, 

                                                
831 “Somente nos contratos de duração o tempo integra a causa do contrato”, cf. MARINO, Francisco Paulo de 
Crescenzo. Classificação dos contratos. In: PEREIRA JUNIOR, Antonio Jorge; JABUR, Gilberto Haddad. 
Direitos dos contratos. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 32. 
832  “A longevidade da relação contratual concorreu para o aperfeiçoamento do tipo de negócio 
sócioeconomicamente conhecido e reconhecível como contrato de fornecimento”, cf. TOMASETTI JUNIOR, 
Alcides. Abuso de poder econômico e abuso de poder contratual. Revista dos Tribunais, n. 84, v. 715, mai. 
1995, p. 88. 
833 LEONARDO, Rodrigo Xavier. A denúncia e a resilição: críticas e propostas hermenêuticas ao art. 473 do 
CC/2002 brasileiro. Revista de Direito Civil Contemporâneo, ano 3, v. 7, abr./jun. 2016, p. 111-112. 
834 LEONARDO, Rodrigo Xavier. O contrato built to suit. In: CARVALHOSA, Modesto (Coord.). Tratado de 
direito empresarial: contratos mercantis. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, v. 4, p. 481. 
835 CCB, art. 545. “A doação em forma de subvenção periódica ao beneficiado extingue-se morrendo o doador, 
salvo se este outra coisa dispuser, mas não poderá ultrapassar a vida do donatário”. 
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no entanto, a posição de JOÃO BAPTISTA VILLELA, segundo o qual o contrato de doação 

por suvenções periódicas seria, na verdade, uma série de doações periódicas independentes 

realizadas pelo doador836. O contrato inicial seria mera promessa de doação que, na visão do 

Autor citado, não seria vinculante. Assim, o doador poderia a qualquer momento parar de 

realizá-las. A tese não parece, contudo, adequar-se ao regime jurídico. O art. 545 do CCB 

dispõe como causa de resolução dessa espécie de doação a morte do doador, salvo se este 

tiver disposto de forma contrária. Não faria sentido dispor que a morte do doador é causa de 

extinção do contrato se nunca houve, na verdade, contrato, mas sim diversos contratos de 

doação sucessivamente celebrados. Ciente desse impasse, JOÃO BAPTISTA VILLELA 

afirma que a ratio do art. 545, CCB, seria encontrada na ressalva “salvo se este outra coisa 

dispuser”. Segundo ele, o artigo apenas regularia a hipótese em que o doador desejasse que 

as subvenções periódicas permanecessem após sua morte. Nessa hipótese, as doações se 

transformariam em estipulação a favor de terceiro a cargo de seus herdeiros.  

É difícil, contudo, imaginar que um instrumento contratual que teve sua eficácia 

extinta com a primeira subvenção periódica impusesse ainda uma estipulação em favor de 

terceiro com condição suspensiva da morte do doador. Seriam, na verdade, dois contratos 

distintos. Embora possíveis, não se vê conexão necessária entre um e outro e, muito menos, 

necessidade do dispositivo legal presente no art. 545, CCB. O Autor manteve essa 

interpretação do subtipo de doação pois acreditava ser corolário da tese acerca da natureza 

real do contrato. Entretanto, se for adotada, conforme propomos, a tese de que o objeto desse 

subtipo é específico em relação ao tipo geral da doação, é possível justificar a distinção de 

regimes no que diz respeito à eficácia do contrato e à sua forma. 

O tempo influi ainda na construção da própria noção de doação. Com efeito, a doação 

apresenta uma característica que a distingue de outros negócios jurídicos gratuitos e que se 

encontra relacionada ao fator temporal. Seu objeto não é a mera transferência patrimonial 

gratuita, mas a transferência patrimonial gratuita definitiva 837 . A definitividade da 

transferência patrimonial liga-se à regra de irrevogabilidade da doação e que, no direito 

                                                
836 VILLELA, João Baptista. Contrato de doação: pouca luz e muita sombra. In: PEREIRA JUNIOR, Antonio 
Jorge; JABUR, Gilberto Haddad (coord.). Direito dos contratos. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 278. 
837 “A ausência de definitividade impede de se falar em contrato de doação”, cf. NERY JUNIOR, Nelson; 
PENTEADO, Luciano de Camargo. Doação pura, preliminar de doação e contratos de gestão. Revista de 
Direito Privado, São Paulo, ano 7, n. 25, jan./mar. 2006, p. 28. 
 



 184  
 
 

francês, ficou célebre pelo adágio donner et retenir ne vaut838-839-840. A regra, inicialmente 

prevista para a proteção dos interesses do doador e de sua família841, dificultava a realização 

de atos gratuitos exigindo a transferência imediata do bem para o donatário. Acreditava-se 

que esse requisito criaria um desestímulo aos atos gratuitos, “de modo que o apego natural 

que se tem por aquilo que se possui, e o estranhamento que se tem de se desfazer de algo, 

desestimulem os particularem a doar”842. Assim, o Costume de Paris definia a regra em seu 

art. 274 como sendo a hipótese em que “o doador reserva para si o gozo da coisa por ele 

doada, ou em que ele continua com a posse até o dia de sua morte”843. Com o surgimento 

das teorias consensualistas e o progressivo desaparecimento de solenidades, a tradição e 

irrevogabilidade da doação parecerem perder seu sentido inicial de elemento essencial para 

a conclusão do contrato. 

Alguns autores chegaram a formular novas razões para a regra. RICHARD HYLAND 

analisa algumas dessas justificativas doutrinárias e aponta a que lhe parece mais razoável. 

Segundo ele, a irrevogabilidade se justificaria como mecanismo para impedir uma submissão 

completa do donatário face ao doador. Ainda assim, o Autor pondera que o instrumento da 

irrevogabilidade pode ser muito forte para o objetivo protegido844.  

Ao que parece, contudo, a revogabilidade é necessária como forma de distinção entre 

contratos gratuitos que tenham por objeto a cessão temporária de uso de direito ou coisa845. 

A esse respeito, JEAN-MARIE RICARD já apontava, à luz do Costume de Paris, que a 

                                                
838 A origem do adágio é retraçada até uma Constituição de CONSTANTINO de 316 d.C. que se encontra no 
Código Teodosiano, 8, 12, 1, pr.: “And so, in order to prevent use of force and stealth, let delivery follow 
immediately upon the gift, when the neighbors have been summoned and all the witnesses by whose faith the 
delivery will be verified have been employed”, cf. HYLAND, Richard. Gifts: a study in comparative law. 
Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 500. 
839 A máxima foi, ainda, incorporada ao direito costumeiro francês. Cf, e.g., Coutume de Paris, art. 273. 
840 “Telle est la signification que finit par assumer la maxime ‘Donner et retenir ne vaut’, à l'origine elle 
dénotait simplement le caractère non obligatoire de la nue convention de donner”, cf. ROUHETTE, Georges. 
Contribution à l'étude critique de la notion de contrat. Tese (Doutorado em Direito) - Universidade de Paris, 
Paris, 1965, p. 429-430. 
841  NERY JUNIOR, Nelson; PENTEADO, Luciano de Camargo. Doação pura, preliminar de doação e 
contratos de gestão. Revista de Direito Privado, São Paulo, ano 7, n. 25, jan./mar. 2006, p. 24. 
842 “Afin que l'attache naturelle qu'on a à ce qu'on possède; et l'éloignement qu'on a pour le dépouillement, 
détournât les particuliers de donner”, cf. POTHIER, Robert Joseph. Traité des donations entre-vifs. 
In: _______. Oeuvres de Pothier contenant les traités de droit français. Paris: Bechet Ainé, 1825, t. 7, p. 452. 
843 “C'est donner et retenir, quand le donateur s'est reservé la jouissance de disposer librement de la chose par 
lui donnée, ou qu'il demeure en possession, jusqu'au jour de son decez”, cf. MASSON, Alexandre. Coutume 
de Paris mise en un nouvel ordre. Paris: Nicolas Gosselin, 1703, p. 237. 
844 HYLAND, Richard. Gifts: a study in comparative law. Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 503. 
845 A esse respeito, JOSEPH HAMEL distinguia entre contrats de bienfaisance temporaire e contrats de 
bienfaisance définitive. Cf. HAMEL, Joseph. La notion de cause dans les libéralités. Paris: Sirey, 1920, p. 37. 
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ausência desse elemento poderia desnaturar o contrato em outra espécie846. A doação se 

distingue, sobretudo, do mútuo gratuito, empréstimo de consumo, não propriamente pelo seu 

objeto imediato, que também trata de transferência patrimonial, especificamente do direito 

de propriedade da coisa fungível, mas sim pelo aspecto de temporariedade existente no 

benefício concedido através do empréstimo, quando contrastado com a definitividade da 

vantagem atribuída mediante doação.  

                                                
846 “Si bien que lorsque cette marque essentielle leur manque, elles demeurent absolument sans effet, ou 
degenèrent en une autre espèce”, cf. RICARD, Jean-Marie. Traité des donations entre-vifs et testamentaires. 
Paris: Claude Robustel, 1734, t. 1, p. 224. 
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CAPÍTULO 2 - ÍNDICES SUBJETIVOS 

Seção I - A qualidade das partes e a revogação por ingratidão 

A vontade contratual em si, embora importante e determinante para grande parte do 

regime contratual, não pode ser considerada um índice do tipo, pois acabaria abrangendo 

todos os demais índices, sem indicar qualquer ganho na análise do tipo contratual, já que não 

permitiria a dissecação de todos os atributos relevantes847. No entanto, a qualidade das partes 

(como empresária, consumidora, profissional liberal, dentre outras) pode vir a modificar, 

completa ou parcialmente, o regime típico que incide sobre o contrato em concreto848-849-850. 

É o caso, por exemplo, do mandato oneroso, que é presumido nas hipóteses em que o 

mandatário tratar do objeto “por ofício ou profissão lucrativa” 851 . Outra distinção 

fundamental de regimes que depende da qualificação das partes diz respeito à revisão judicial 

dos contratos. No ordenamento brasileiro, enquanto o Código de Defesa do Consumidor 

optou pela teoria da onerosidade excessiva, com pressupostos menos rígidos, o Código Civil 

seguiu a teoria da imprevisão nos moldes do direito italiano, restringindo a revisão às 

alterações de circunstâncias ocasionadas por fatos extraordinários e imprevisíveis, na dicção 

legal852. 

A qualidade das partes pode, ainda, ter relação com certos tipos contratuais intuitu 

personae, como o mandato e a doação, fundando sobretudo a parcela do regime jurídico 

referente à revogação.  

                                                
847 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009, p. 134. 
848 NOVA, Giorgio de. Il tipo contrattuale. Padova: CEDAM, 1974, p. 101-105. 
849 GHESTIN, Jacques; JAMIN, Christophe; BILIAU, Marc. Traité de droit civil: effets du contrat. 3. ed. Paris: 
LGDJ, 2001, p. 91. 
850 “A exploração de uma empresa por parte dos sujeitos titulares da atividade algumas vezes pode ser relevante 
para a estrutura e a função concorrentes à constituição de um tipo contratual. Noutras vezes interessa a 
possibilidade de diferençar tipos de contratos segundo o figurante numa das partes movimente ou não uma 
atividade empresarial, ensejando que a qualificação de alguma das partes como empresária entre na função 
sócio-econômica inerente ao próprio typus”, cf. TOMASETTI JUNIOR, Alcides. Abuso de poder econômico 
e abuso de poder contratual. Revista dos Tribunais, n. 84, v. 715, mai. 1995, p. 95. 
851 CCB, art. 658. 
852  Ressaltam essa distinção de regimes: RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Um ‘modelo de revisão 
contratual por camadas’ e a jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça. In: LOPEZ, Teresa 
Ancona; LEMOS, Patrícia Faga Iglecias; RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz (Coord.). Sociedade de risco e 
direito privado: desafios normativos, consumeristas e ambientais. São Paulo: Atlas, 2013, p. 469-514; 
ASCENSÃO, José de Oliveira. Alteração das circunstâncias e justiça contratual no novo Código Civil. Revista 
CEJ, n. 25, abr./jun. 2004, p. 62; FERREIRA, Antonio Carlos. Revisão Judicial dos Contratos. In: BRASIL. 
Doutrina: edição comemorativa - 25 anos. Brasília: Superior Tribunal de Justiça, 2014, p. 398. 
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As relações de amizade, em geral, são alheias ao Direito, sobretudo devido à 

dificuldade de se estabelecer um conceito claro quanto a elas853. JEAN DOMAT definia a 

amizade como “uma união que se forma entre duas pessoas pelo amor recíproco de um em 

relação ao outro”854 . Todavia, DOMAT ressalta ser impossível introduzir a relação de 

amizade dentro de um vínculo jurídico855.  

A amizade parece ser, em geral, expressão ajurídica, que escapa ao Direito856-857. No 

entanto, em alguns momentos, o ordenamento jurídico leva em consideração essas relações, 

sobretudo nos contratos gratuitos858 - 859 . Esses contratos, chamados de “contratos entre 

amigos”, embora possam ser celebrados sem qualquer relação de amizade, dependem da 

confiança, um elemento geralmente encontrado no círculo de pessoas próximas ao 

contratante860 . A amizade não é protegida, contudo, a qualquer custo. O ordenamento 

jurídico pode reconhecer uma amizade razoável e declarada, mas também pode repreender 

uma outra, passional, tanto em favor de um dos contratantes quanto de terceiros861. No 

primeiro caso, há, por exemplo, um reforço nas obrigações do beneficiado por atos 

gratuitos862 acompanhado de uma interpretação restritiva das obrigações do benfeitor863. 

Num primeiro momento, as relações de amizade podem ser motivo dos negócios 

gratuitos considerados pelo ordenamento em hipótese de erro quanto à pessoa 864 . 

Interessante notar que, em sistemas reconhecidamente causalistas, como o francês, a 

hipótese de erro quanto à pessoa em negócios gratuitos era analisada sob o fundamento de 

falsa causa. Nesses casos, reconhecia-se a incorporação dos motivos na causa subjetiva da 

obrigação. Com a Reforma de 2016 e a supressão formal da noção de causa, o legislador 

                                                
853 MAYER, Danièle. L'amitié, La Semaine Juridique, Paris, 1974, v. 47, t. I, n. 2663-2664.  
854 “L'amitié est une union qui se forme entre deux personnes par l'amour réciproque de l'une envers l'autre”, 
cf. DOMAT, Jean. Les lois civiles dans leur ordre naturel. 2. ed. Paris: Pierre Auboüin, 1697, t. 1, p. XXIX. 
855 DOMAT, Jean. Les lois civiles dans leur ordre naturel. 2. ed. Paris: Pierre Auboüin, 1697, t. 1, p. XXVIII. 
856 A esse respeito, JEAN CARBONNIER nota a distinção aristotélica feita entre diké (amizade e amor) e 
philotes (justiça), elementos sobre os quais se organizaria a sociedade. Segundo CARBONNIER, “l'amitié, en 
effet, implique une volonté de se tenir en dehors du droit”, cf. CARBONNIER, Jean. Flexible droit: pour une 
sociologie du droit sans rigueur. 10. ed. Paris: LGDJ, 2001, p. 36. 
857 As relações de amizade são, às vezes, excluídas explicitamente pelo legislador, como nos casos de transporte 
gratuito “por amizade ou cortesia” conforme dispõe o art. 736, parágrafo único, do CCB. 
858 MAYER, Danièle. L'amitié, La Semaine Juridique, Paris, 1974, v. 47, t. I, n. 2663-2664. 
859 Embora haja outras situações em que um vínculo de amizade possa ser relevante juridicamente. Pensamos, 
a título de exemplo, na hipótese de estado de perigo cogitada pelo art. 156, parágrafo único, do CCB. 
860 MAYER, Danièle. L'amitié, La Semaine Juridique, Paris, 1974, v. 47, t. I, n. 2663-2664. 
861 “Ce que le Droit favorise c'est l'amitié raisonnable, ce qu'il combat c'est l'amitié passionnelle”, cf. MAYER, 
Danièle. L'amitié, La Semaine Juridique, Paris, 1974, v. 47, t. I, n. 2663-2664. 
862 Cf., por exemplo, CCB, arts. 295, in fine; 583. 
863 CCB, art. 114: “Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente”. 
864 CCB, art. 139, II. 
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francês regrou a hipótese de maneira semelhante à feita pelo Código brasileiro, como 

hipótese de erro, sem deixar de evidenciar, contudo, que a hipótese permanece sendo de erro 

quanto a motivo relevante, de acordo com a natureza do contrato865. 

Em grande medida, a utilização da economia de mercado e dos sistemas de troca como 

base para a construção dos sistemas de direito privado conteporâneo ocasionou uma aversão 

aos atos gratuitos, que pouco se adequam ao vocabulário das trocas. Os ordenamentos 

jurídicos, ao regularem os atos gratuitos, encontram um paradoxo, pois tentam compreender 

um fenômeno inerentemente social que escapa à lógica do quid pro quo866. As teorias 

econômicas, baseadas em modelos de persecução de interesses próprios dos agentes, também 

têm dificuldades em explicar os atos gratuitos. Ainda que possa haver um objetivo de 

proporcionar utilidade ao donatário, o mecanismo da doação não permite alcançar a maior 

eficiência possível, pois os bens doados frequentemente são in natura867. Por isso, pode-se 

dizer que “o direito das liberalidades no Ocidente é uma crítica ao ato gratuito. Oferece uma 

perspectiva de interesse individual às atividades estruturadas por costumes sociais”868. 

Num segundo momento, o intuitu personae pode ser considerado em relação a fatores 

posteriores à conclusão do contrato, seja por negarem a confiança depositada na outra parte, 

seja por faltarem com um dever de retribuição e reconhecimento do sacrifício realizado. Na 

primeira hipótese, é o que parece justificar a revogação ad nutum nos mandatos gratuitos e 

a sua ineficácia nos mandatos em causa própria ou com cláusula de irrevogabilidade inserta 

em negócios bilaterais869.  

Na segunda hipótese, justifica-se a revogação por ingratidão das doações nos casos 

previstos pelo art. 557 do CCB. A relação entre doador e donatário parece ultrapassar a 

gratuidade do negócio jurídico realizado, existindo um dever de respeito ao doador e de 

                                                
865 CCF, art. 1135, al. 2. “Néanmoins l'erreur sur le motif d'une libéralité, en l'absence duquel son auteur 
n'aurait pas disposé, est une cause de nullité”. 
866 “On comprend ainsi pourquoi la théorie économique ne permet pas d'expliquer la gratuité. Bien sûr, l'homo 
economicus serait prêt à bénéficier d'une prestation gratuite. Mais dans une économie de marché où l'on 
suppose que toutes les transactions sont volontaires, il faudrait que notre individu trouve une contrepartie 
prête à lui offrir ce qu'elle a pour rien. Or, cela est incompatible avec les hypothèses mêmes du modèle, puisque 
tous les acteurs de l'économie sont supposés être rationnels, intéressés et égoïstes. La gratuité est donc une 
énigme du strict point de vue de la théorie économique générale”, cf. BOUTHINON-DUMAS, Hughes. À la 
recherche d'un concept socio-économique de gratuité. In: MARTIAL-BRAZ, Nathalie; ZOLYNSKI, Celia 
(dir.). La gratuité: un concept aux frontières de l'économie et du droit. Paris: LGDJ, 2013, p. 20. 
867 HYLAND, Richard. Gifts: a study in comparative law. Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 39. 
868 HYLAND, Richard. Gifts: a study in comparative law. Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 10, 
tradução livre. 
869 CCB, arts. 683 a 685. 
 



 190  
 
 

alimentos, quando possível870. Esse aspecto da doação parece ser tão antigo quanto o próprio 

instituto jurídico. O estudo antropológico de MARCEL MAUSS acerca da dádiva evidencia 

que, em diversas sociedades primitivas, a dádiva na verdade se expressa num contexto 

global, que envolve toda a sociedade, ou toda a família e a tribo871-872. A hipótese levantada 

pelo Autor é a de que as relações de troca tal como as conhecemos hoje não foram a base do 

desenvolvimento do mercado nas sociedades primitivas873. Na verdade, as coisas eram vistas 

como pertencendo à família, não a título de bens, mas como membros, possuindo espírito 

próprio874. Assim, a doação de algo era, também, doação da pessoa do doador875. O donatário 

ficava, por isso, obrigado a retribuir futuramente o benefício recebido, reconhecer o espírito 

da coisa e do doador, devolvendo-o mediante uma outra doação. Por isso, a circulação 

primitiva de riquezas teria se dado, na verdade, em um esquema de dádiva/contra-dádiva.  

Nas sociedades primitivas, a dádiva era composta por um mecanismo tripartite de 

obrigações de dar, receber e retribuir. Embora o conceito de dádiva utilizado por MARCEL 

MAUSS seja muito mais amplo do que o de doação apreendido pelo ordenamento 

jurídico876, seus resultados parecem justificar o tratamento legal das doações. A abrangência 

do conceito de dádiva utilizado por MAUSS se justifica em sociedades primitivas, que 

operavam quase que exclusivamente mediante o esquema de dádivas. Por isso, as dádivas 

foram denominadas pelo Autor de prestações globais. O desenvolvimento posterior da 

separação entre coisa e pessoa, entre direito pessoal e direito real, fez com que fosse possível 

a atribuição de um valor exclusivamente à coisa a fim de distinguir a dádiva das demais 

trocas877. No entanto, nas sociedades primitivas, com o desconhecimento de um sistema de 

                                                
870 “O doador se torna credor de gratidão, cumprindo ao donatário mostrar-se reconhecido”, cf. RIZZARDO, 
Arnaldo. Contratos. 17. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 460. 
871 MAUSS, Marcel. Essai sur le don: forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques. Paris: PUF, 
2012, p. 234. 
872 Embora MAUSS tenha sido criticado por ter se baseado em relatos documentais e nunca ter habitado entre 
as sociedades primitivas analisadas, “there seems to be a considerable amount of empirical evidence to support 
the claim that the obligations involved in gift exchange continue to govern modern society as well”, 
cf. HYLAND, Richard. Gifts: a study in comparative law. Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 15. 
873 “Ce sont nos sociétés d'Occident qui ont, très récemment, fait de l'homme un ‘animal économique’”, 
cf. MAUSS, Marcel. Essai sur le don: forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques. Paris: PUF, 
2012, p. 229. 
874 MAUSS, Marcel. Essai sur le don: forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques. Paris: PUF, 
2012, p. 85. 
875 “Le lien de droit, lien par les choses, est un lien d'âmes, car la chose elle-même, est de l'âme. D'où il suit 
que présenter quelque chose à quelqu'un, c'est présenter quelque chose de soi”, cf. MAUSS, Marcel. Essai sur 
le don: forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques. Paris: PUF, 2012, p. 82. 
876 STANICIA, Sergio Tuthill. Liberalidade e gratuidade no âmbito da doação. Tese (Doutorado em Direito) 
- Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016, p. 20. 
877 MARCEL MAUSS apresenta o exemplo da evolução do nexum no Direito Romano e como o instituto 
possuía, em suas formalidades, uma doação de objetos simbólicos, devolvidos no momento da solutio, também 
solene. O esquema binário de dádiva e contra-dádiva também aí estaria presente para fazer com que a própria 
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propriedade individual, a transferência de bens só podia ser entendida como transferência da 

posse. Assim, o donatário permanecia em dívida para com o doador. Na verdade, as doações 

eram dificilmente altruístas, pois funcionavam como mecanismo de construção de relações 

sociais duradouras. O objetivo não era a obtenção de lucros, mas a formação de uma rede de 

devedores-donatários que deveriam prestar assistência ao doador em caso de necessidade878. 

Com a ausência de um mercado que pudesse regular os riscos das transações e proporcionar 

oportunidades de negociação com outros agentes, a manutenção de relações duradouras era 

importante879-880. 

O recorte feito pelo Direito, ao apreender apenas parte da realidade dos atos gratuitos 

como doação, não impediu, no entanto, que esse aspecto de retribuição tivesse acompanhado 

o regime do contrato de doação e justificasse tanto a característica intuitu personae quanto 

a revogação por ingratidão881. Com efeito, por a doação permanecer como um sacrifício do 

                                                
pessoa do devedor se entregasse como garantia da obrigação. A própria noção de garantia, de gage, wadium, 
parece invocar a noção de dação ou dádiva e de obrigação. Encontra-se, por exemplo, na palavra engagement 
(vínculo) do francês contemporâneo, assim como na palavra wage (salário) do inglês. Cf. MAUSS, Marcel. 
Essai sur le don: forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques. Paris: PUF, 2012, p. 175 e ss. 
878 HYLAND, Richard. Gifts: a study in comparative law. Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 20. 
879 GORDLEY, James. Contract law in pre-commercial societies and in western history. In: MEHREN, Arthur 
von (ed.). International Encyclopedia of comparative law. Tübingen: J. B. Mohr, 1997, v. 7. cp. 2, p. 4. 
880 A relação do dom, ou dádiva, com a doutrina cristã e as monarquias absolutas evidencia a ideia de relações 
permanentes entre doador e donatário. Gratuidade tem raízes na palavra latina gratia, conhecida por louvor. A 
graça de Deus identifica, na moral cristã, uma relação desigual entre a onipotência divina e o ser humano. A 
Igreja Católica tem, por isso, como um de seus pilares, o dever de caridade, de assistência, sem exigir 
contrapartida. JOÃO BAPTISTA VILLELA argumenta que apenas com a doutrina cristã a doação ganhou uma 
fundamentação filosófica, baseando-se na agapē. Segundo ele, “enquanto em eros é o impulso que nasce de 
uma base construída para promover o interesse do self, agapē se orienta para o serviço do outro e o 
esquecimento de si próprio”, cf. VILLELA, João Baptista. Contrato de doação: pouca luz e muita sombra. 
In: PEREIRA JUNIOR, Antonio Jorge; JABUR, Gilberto Haddad (coord.). Direito dos contratos. São Paulo: 
Quartier Latin, 2006, p. 254. Para NICHOLAS KASISER, que estudou a relação entre a parábola do bom 
samaritano e a responsabilidade civil por omissão de socorro, agapē seria incompatível com o Direito pois 
representaria um estado de liberdade para agir, diferente da noção de obrigação como limitação à liberdade 
conhecida pelo Direito, cf. KASIRER, Nicholas. Agapè. Revue Internationale de Droit Comparé, Paris, v. 53, 
n. 3, jul./set. 2001, p. 594-595. Na Encíclica Deus caritas est, BENTO XVI reconhece como novidade do 
cristianismo a passagem do amor-eros para o amor-ágape. A palavra ágape foi utilizada em tradução à ahabà, 
no livro Cântico dos Cânticos, do Antigo Testamento, reputado um conjunto de cânticos de amor para festas 
israelitas de núpcias. O ágape seria, então, contraposto à dodim, um “amor indeterminado e ainda em fase de 
procura”. Já o ágape seria “a experiência do amor que agora se torna verdadeiramente descoberta do outro, 
superando assim o carácter egoísta que antes claramente prevalecia. Agora o amor torna-se cuidado do outro e 
e pelo outro (...), torna-se renúncia, está disposto ao sacrifício”, cf. BENTO XVI. Carta encíclica “Deus caritas 
est”. Tradução oficial para o português. Roma: Santa Sé, 2005. Essa relação entre fiel e Igreja foi emprestada 
pelo Absolutismo quando o monarca passou a ser visto como o representante de Deus na terra. A Monarquia 
utilizou o mesmo vocabulário (dom gratuito, privilégio do Rei, dádivas) para justificar a relação entre Monarca 
e súdito e estabelecer um sistema de financiamento do Estado. Os progressivos abusos na cobrança de 
prestações judiciais e privilégios para exercício de profissões foi um dos motivos da Revolução de 1789, 
cf. MERGEY, Anthony. La gratuité à travers les frontières du temps. Quelques jalons. In: MARTIAL-BRAZ, 
Nathalie; ZOLYNSKI, Celia (dir.). La gratuité: un concept aux frontières de l'économie et du droit. Paris: 
LGDJ, 2013, p. 42-53. 
881 Embora as conclusões de MARCEL MAUSS possam ser elucidativas do regime dos contratos gratuitos, 
não nos parece que permitam uma extensão aos demais contratos, com o objetivo de justificar uma 
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doador, doação de si próprio, o aspecto pessoal não pode ser abstraído, como ocorre nos 

contratos de troca. Por outro lado, a obrigação de retribuir impede ao donatário o 

recebimento de uma vantagem sem o reconhecimento do sacrifício do doador882. 

O aspecto personalíssimo da revogação por ingratidão foi reconhecido ainda no Direito 

Romano, quando ação tinha um caráter penal. Inicialmente prevista para as hipóteses de 

escravos libertos, a revogação foi estendida por CONSTANTINO em 330 d.C. às doações 

entre pais e filhos. Na época de Justiniano, a revogação por ingratidão conheceu seu 

alargamento para todas as doações, exceto as remuneratórias. No entanto, essa expansão foi 

acompanhada de uma enumeração dos casos de ingratidão. De qualquer forma, a ação ainda 

era tida como actio vindictam spirantes e não podia ser transmitida aos herdeiros883. 

Embora atualmente a ação por revogação tenha ganhado independência em relação à 

esfera penal, ainda é reconhecida como personalíssima em países como França 884 , 

                                                
solidariedade contratual por meio da boa-fé, como fazem, por exemplo, PHILIPPE CHANIAL e ALAIN 
CAILLÉ, cf. CHANIAL, Philippe. Renouer les fils de l’alliance. Bourgeois, Durkheim et l’incomplétude du 
contrat. In: JAMIN, Christophe; MAZEAUD, Denis. La nouvelle crise du contrat. Paris: Dalloz, 2003, p. 51-
67; CAILLÉ, Alain. De l’idée de contrat. Le contrat comme don à l’envers (et réciproquement). In: JAMIN, 
Christophe; MAZEAUD, Denis. La nouvelle crise du contrat. Paris: Dalloz, 2003, p. 27-50. Ao que parece, os 
Autores citados passam de uma teoria descritiva, como a de MAUSS, para uma normativa, que precisaria de 
argumentos jurídicos. Nesse sentido, cf. DESHAYES, Olivier. Gratuité et contrat: l’acte à titre gratuit est-il un 
contrat? In: MARTIAL-BRAZ, Nathalie; ZOLYNSKI, Celia (dir.). La gratuité: un concept aux frontières  
de’l'économie et du droit. Paris: LGDJ, 2013, p. 134-135. A descrição antropológica de MAUSS só é útil como 
instrumento de esclarecimento das origens de contratos diretamente ligados às dádivas. Nesse sentido, 
alertando contra a possibilidade das teorias solidaristas se basearem no estudo de MAUSS, cf. CARBONNIER, 
Jean. Sociologie du contrat. In: _______. Écrits. Textes rassemblés par Raymond Verdier. Paris: PUF, 2008, 
p. 592. No plano econômico, as tentativas de extensão da teoria de MAUSS para o mercado de trocas também 
é contestada, cf. WEBER, Florence. Transactions marchandes, échanges rituels, relations personnelles: une 
ethnographie après le Grand Partage, Genèses, v. 41, dez. 2000, p. 97. 
882 “L'obligation de rendre dignement est impérative. On perd la ‘face’ à jamais si on ne rend pas, ou si on ne 
détruit pas les valeurs équivalents”. Cf. MAUSS, Marcel. Essai sur le don: forme et raison de l'échange dans 
les sociétés archaïques. Paris: PUF, 2012, p. 151. No plano jurídico, “la donation impose au gratifié un devoir 
de reconnaissance envers son bienfaiteur; ce devoir ne constitue pas, à vrai dire, une obligation juridique 
parfaite (...), mais ce serait en sousestimer l'importance que de le ramener à une obligation purement morale, 
puisqu'il comporte, à l'occasion et dans les cas extrêmes, une sanction d'ordre juridique qui est précisément 
la révocation de la donation pour cause d'ingratitude”, cf. JOSSERAND, Louis. Cours de droit civil positif 
français. t. 3. Paris: Recueil Sirey, 1940, p. 960 (marcação no original). 
883 HYLAND, Richard. Gifts: a study in comparative law. Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 515. 
884 CCF, art. 957, al. 2. “Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du 
donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait 
été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit”. Reconhece o caráter de pena civil 
da revogação por ingratidão, dentre outros, JOSSERAND, Louis. Cours de droit civil positif français. t. 3. 
Paris: Recueil Sirey, 1940, p. 960. 
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Espanha885 e Alemanha886. Na Itália, embora a ação possa ser movida pelos herdeiros do 

doador, tem-se negado esse direito aos credores887. Regra semelhante a encontrada nos 

Códigos francês e espanhol está presente no brasileiro, que no art. 560, CCB, impede a 

transmissão do direito de revogar aos herdeiros do doador888. A única exceção encontra-se 

no art. 561, CCB, que permite a revogação pelos herdeiros quando o donatário houver 

cometido homicídio doloso. Entretanto, a exceção apenas confirma a regra, já que, com o 

sucesso do ato criminoso, o doador não mais poderia revogar a doação. Do mesmo modo 

que as demais legislações citadas, o legislador brasileiro impediu no mesmo artigo que a 

revogação fosse movida contra os herdeiros do donatário. A impossibilidade de a revogação 

atingir os herdeiros é mais um indício de que o instituto permanece sendo uma pena civil 

imposta ao donatário889. 

Seja em virtude do aspecto de dever moral de gratidão (obsequium), que faz com que 

a doação seja um fenômeno mais social do que jurídico e exija do Direito apenas a 

intervenção mínima, seja pela natureza de pena civil, parece-nos que o rol apresentado no 

art. 557 do Código Civil brasileiro deve ser entendido como exaustivo, ainda que a sua 

redação difira ligeiramente daquela existente no Código Civil revogado890-891. 

As relações de amizade ou parentesco podem, portanto, ser um importante índice para 

a qualificação de um contrato como doação. A esse respeito, é interessante notar que o 

Código Civil argentino revogado apresentava um rol de situações nas quais haveria uma 

suposta presunção de intenção liberal. Segundo o art. 1.818892: 

                                                
885 CCE, art. 653. “ No se transmitirá esta acción a los herederos del donante, si éste, pudiendo, no la hubiese 
ejercitado. / Tampoco se podrá ejercitar contra el heredero del donatario, a no ser que, a la muerte de éste, 
se hallase interpuesta la demanda”. 
886 Apenas quando o doador já houver revogado a doação o direito de restituição pode ser transmitido aos 
herdeiros, cf. HYLAND, Richard. Gifts: a study in comparative law. Oxford: Oxford University Press, 2009, 
p. 533. 
887 HYLAND, Richard. Gifts: a study in comparative law. Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 531. 
888 CCB, art. 560: “O direito de revogar a doação não se transmite aos herdeiros do doador, nem prejudica os 
do donatário. Mas aqueles podem prosseguir na ação iniciada pelo doador, continuando-a contra os herdeiros 
do donatário, se este falecer depois de ajuizada a lide”. 
889 SOUZA, Sylvio Capanema de. Comentários ao novo Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. 8, 
p. 271. 
890 O art. 1.183 do Código Civil de 1916 incluía em sua redação uma restrição explícita, ao dizer que “só” 
poderiam ser revogadas as doações nos casos arrolados. 
891 Nesse sentido: SOUZA, Sylvio Capanema de. Comentários ao novo Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 
2004, v. 8, p. 250; RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 17. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 460. 
Contra: GOMES, Orlando. Contratos. 26 ed. Atualizado por Antonio Junqueira de Azevedo e Francisco Paulo 
de Crescenzo Marino. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 262;  
892 Código Civil argentino de 1869, art. 1.818. “ La donación no se presume sino en los casos siguientes: 1 - 
Cuando se hubiere dado una cosa a persona a quien hubiese algún deber de beneficiar; 2 - Cuando fuese a un 
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A doação não se presume salvo nos casos seguintes: 

1 - Quando se tiver dado uma coisa a pessoa a quem tivesse algum dever de 

beneficiar; 

2 - Quando fosse um irmão ou descendente um do outro; 

3 - Quando se tivesse dado aos pobres coisas de pouco valor; 

4 - Quando se tivesse dado a estabelecimentos de caridade. 

Não há norma semelhante no Código Civil e Comercial argentino de 2015, mas o 

antigo dispositivo demonstra a utilidade de certas relações entre as partes para a verificação 

da existência de uma doação. A esse respeito, CLÓVIS BEVILAQUA ressaltava que, 

embora a presunção de liberalidade não estivesse positivada no Brasil, não era estranha à 

nossa tradição893, citando dispositivo do Digesto Portuguez, de JOSÉ HOMEM CORRÊA 

TELLES que tinha teor semelhante ao do art. 1.818 do Código de VÉLEZ SARSFIELD894. 

Seção II - A qualificação voluntária 

As partes podem expressamente atribuir uma determinada qualificação a um bem ou a 

uma obrigação. Essa qualificação voluntária também pode se transformar em índice do tipo. 

Pode-se, por exemplo, determinar que um bem a princípio fungível será considerado, para 

os efeitos do contrato, um bem infungível895. A diferença de qualificação nesse caso, quando 

se tratar de um empréstimo, afastará o regime do mútuo, identificando o contrato como sendo 

comodato. As partes podem, ainda, transformar uma obrigação divisível em indivisível, ou 

uma outra em solidária. 

A qualificação voluntária é capaz de se referir ao contrato como um todo, ao identificá-

lo como pertencente a um certo tipo mediante uma denominação fixada pelas partes896. O 

                                                
hermano o descendiente de uno u otro; 3 - Cuando se hubiese dado a pobres, cosas de poco valor; 4 - Cuando 
se hubiese dado a establecimientos de caridad”, tradução livre. 
893 BEVILAQUA, Clovis. Direito das obrigações. 5. ed. rev. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1940, p. 227. 
894 “Mas as presumpções graves, quaes o proximo parentesco, a pequenez da quantia dada, e o silencio do 
doador por diuturno tempo, sem jámais pedir o que deu, e outras semelhantes, podem fazer julgar que elle quiz 
dar liberalmente”, cf. TELLES, José Homem Corrêa. Digesto portuguez ou tratado dos modos de adquirir a 
propriedade, de a gozar e administrar, e de a transferir por derradeira vontade. Pernambuco: M. F. de Faria, 
1839, v. 3, p.18. 
895 TERRÉ, François. Volonté et qualification. Archives de Philosophie du Droit, Paris, Sirey, t. 3, 1957, p. 106. 
896 TERRÉ, François. Volonté et qualification. Archives de Philosophie du Droit, Paris, Sirey, t. 3, 1957, 
p. 117-118. 
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nomen dado ao contrato pelos contratantes não vincula o intérprete na qualificação 

contratual 897 . Isso não significa, contudo, que a vontade das partes, ao atribuir uma 

determinada qualificação, deva ser ignorada como índice do tipo898, sobretudo quando os 

demais índices não forneçam uma resposta segura acerca do tipo ao qual pertence o contrato. 

Nesses casos, as partes podem verdadeiramente escolher mediante uma qualificação 

voluntária 899 . A escolha não é completamente livre, já que só pode ser feita entre as 

“qualificações possíveis” determinadas pelos demais índices900. 

Para GIORGIO DE NOVA, a relevância da qualificação contratual voluntária se dá 

através da interpretação do contrato, já que é indício da vontade das partes acerca da 

aplicação de um determinado regime típico901. Esse elemento deve, portanto, ser remetido à 

fase meramente recognitiva já estudada. Nada impede, no entanto, que, durante a fase 

complementar, outros índices do tipo venham a ser reconhecidos e possam conflitar com a 

denominação dada. Nesse caso, a qualificação perde importância a depender da força dos 

demais índices. 

A qualificação voluntária adquire força quando dois critérios são reunidos: (i) quando 

se constate uma concorrência pela incidência de um regime contratual oneroso e um outro 

gratuito; e (ii) os demais índices não resolvam o conflito indicando um outro regime como 

aplicável. 

No caso da doação, a qualificação voluntária pelas partes pode justificar uma 

presunção relativa acerca da natureza gratuita do contrato. Isto porque os regimes dos 

contratos gratuitos são mais rígidos do que os dos contratos onerosos em diversos aspectos, 

seja na fraude contra credores (em que se impede a proteção do adquirente de boa-fé), seja 

na regra interpretativa (que restringe as obrigações do doador face ao donatário), seja, ainda, 

nas regras referentes à revogação e à redução das liberalidades. Numa livre escolha entre a 

incidência dos regimes de contratos onerosos ou a de contratos gratuitos, as partes, se cientes 

dessa diferença, certamente optariam por uma qualificação contratual que afastasse as regras 

                                                
897 BÉNABENT, Alain. Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux. Issy-les-Moulineaux: LGDJ, 2017, 
p. 20. 
898  DUARTE, Rui Pinto. Tipicidade e atipicidade dos contratos. Coimbra: Almedina, 2000, p. 65; 
VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009, p. 136; DEL NERO, 
João Alberto Schützer. Conversão substancial do negócio jurídico. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 27. 
899 Nesse sentido, cf. TERRÉ, François. Volonté et qualification. Archives de Philosophie du Droit, Paris, 
Sirey, t. 3, 1957, p. 117; GHESTIN, Jacques; JAMIN, Christophe; BILIAU, Marc. Traité de droit civil: effets 
du contrat. 3. ed. Paris: LGDJ, 2001, p. 115. 
900 TERRÉ, François. Le rôle de la volonté individuelle sur les qualifications. Paris: LGDJ, 1957, p. 419. 
901 NOVA, Giorgio de. Il tipo contrattuale. Padova: CEDAM, 1974, p. 81. 
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pertinentes aos contratos gratuitos. Dificilmente, portanto, uma qualificação voluntária do 

contrato como doação será feita com intento fraudulento.  

Por outro lado, em princípio, a qualificação voluntária de um contrato reportando-o a 

um tipo oneroso não assume muita relevância, já que esse regime seria o mais benéfico às 

partes caso houvesse algum intento fraudulento. Nessa hipótese, deve-se verificar se outros 

índices dos contratos gratuitos estão presentes. No entanto, se a análise do conjunto de 

índices não permitir uma conclusão acerca da natureza do contrato concreto, parece ser 

preferível qualificá-lo como um contrato oneroso, ao invés de gratuito. Essa escolha 

justifica-se pelo tratamento mais equilibrado dos interesses dos contratantes na categoria dos 

contratos onerosos, em que não há prevalência do interesse de um em detrimento do de outro. 

No entanto, vale lembrar que a qualificação do contrato, mesmo como hipótese de 

doação, poderá ser descartada pelo juiz caso outros índices venham a lhe contradizer de 

maneira inconciliável, já que sempre há a possibilidade de que as partes tenham cometido 

um erro ao qualificar o contrato. 

Quando os demais índices, portanto, não fornecerem uma resposta segura e a escolha 

de qualificação, pelo intérprete competente, restar entre um tipo contratual oneroso e um tipo 

contratual gratuito, a denominação dada pelas partes deve ser levada em conta. Em primeiro 

lugar, por um respeito à liberdade contratual quanto às possíveis escolhas. Em segundo lugar, 

porque a opção pela gratuidade, por um lado, dificilmente mascara um contrato 

verdadeiramente oneroso e porque a opção pela onerosidade, por outro, privilegia um regime 

que atende aos interesses de ambos os contratantes. 

Seção III - O fim contratual e o animus donandi 

Nesta Seção, retornaremos ao tema da causa. A razão desse retorno está na 

ambiguidade do conceito. A causa possui acepções objetivas e subjetivas, sendo ora 

apresentada como “contraprestação” e, portanto, elemento qualificador dos contratos 

onerosos, ora como animus donandi902. Aqui, não retomaremos tudo o que foi discutido 

quando analisamos o conteúdo do contrato e a distinção entre contratos onerosos e gratuitos. 

Para a análise do indíce subjetivo de finalidade contratual, buscaremos na doutrina que trata 

da causa os aspectos relevantes ao desenvolvimento da causa finalis, quando nela incluso 

                                                
902  Para uma exposição sintética das diversas acepções de causa, cf. AZEVEDO, Antonio Junqueira de. 
Negócio jurídico e declaração negocial: noções gerais e formação da declaração negocial. Tese (Titularidade), 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 1986, p. 121-129. 
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um elemento subjetivo como o “motivo relevante” (les mobiles), a finalidade contratual (but) 

ou, ainda, a “causa concreta” do direito italiano. Por essa razão, embora façamos menção à 

doutrina francesa, maior atenção será dada à doutrina italiana. 

Conforme já exposto, a teoria da causa, que só possuía certos indícios fragmentados e 

incoerentes nas fontes romanas, começou a ganhar forma com a doutrina de HUGO 

GRÓCIO e SAMUEL PUFENDORF, que tentavam encontrar uma justificativa racional 

para o reconhecimento dos pactos nus. Essa teoria, adotada por JEAN DOMAT e ROBERT 

JOSEPH POTHIER, esteve ligada à distinção entre contratos onerosos e gratuitos. 

O reconhecimento da necessidade de uma causa para o contrato, de certo modo, tem a 

ver com a noção de que o ser humano, por ser racional, age movido por fins e interesses que 

justificam suas decisões903. Assim, o sentido aristotélico de causa finalis foi adotado por 

essa doutrina para fundar a juridicidade dos pactos nus diretamente na racionalidade dos 

contratantes. 

Não cabe retraçar, nesta Seção, todo o desenvolvimento pelo qual passou a teoria da 

causa no direito francês no decorrer dos séculos XIX e XX. Por ora, basta relembrar a origem 

da doutrina e o sentido de finalidade contratual que lhe é subjacente. A problemática dos fins 

contratuais se evidencia sobretudo quando os autores que tratam da causa passam a 

diferenciá-la dos meros motivos de cada contratante.  

Pode-se dizer que, mesmo com os recentes papeis reconhecidos à causa pela 

jurisprudência, a doutrina francesa majoritária continua dividindo sua classificação em uma 

bipartição baseada no papel da causa tal como apresentada pela tese de JACQUES 

MAURY904 . A causa seria objetiva e abstrata, confundindo-se com a contraprestação, 

quando importasse na avaliação de sua existência para a validade do contrato. Por outro lado, 

a causa seria subjetiva e concreta, sendo o motivo determinante que levou as partes a 

contratarem905. 

A noção abstrata seria necessária para o controle de existência da causa e teria 

fundamento legal no antigo artigo 1108 do CCF, que a exigia como uma das condições de 

                                                
903 “La volonté de celui qui contracte une obligation est toujours et nécessairement dominée par le désir 
d’arriver à une fin envisagée par lui”, cf. CAPITANT, Henri. De la cause des obligations. Paris: Dalloz, 1927, 
p. 17. 
904 MAURY, Jacques. Essai sur le rôle de la notion d'équivalence en droit civil français. Paris: Jouve & Cie., 
1920, t. 1, p. 256-258. 
905 Para uma síntese, cf., dentre outros, CARBONNIER, Jean. Droit civil.  2. ed. Paris: PUF, 2017, v. 2, p. 
2017-2018. 
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validade do contrato. Assim, ausente a causa, o contrato seria nulo. A causa abstrata teria, 

portanto, dupla função: (i) controle de validade do contrato, que mais se aproximaria de um 

controle de existência, embora reportando-se à sanção de nulidade; e (ii) qualificação do 

contrato (se oneroso ou gratuito). 

Nas doações, por exemplo, a primeira função fundamentaria a anulação por falsa 

causa, quando motivada por relação de parentesco inexistente entre doador e donatário906. A 

segunda função permitiria distinguir as doações de outros atos gratuitos, como os contratos 

mistos e os presentes costumeiros e módicos907. 

Como vimos, a doutrina francesa do século XIX, seguindo de perto as lições de JEAN 

DOMAT e ROBERT JOSEPH POTHIER, definia a causa das doações como a intenção 

liberal de realizar um enriquecimento sem correspectivo ao donatário, em geral referida por 

meio da expressão animus donandi. 

Os anticausalistas, em especial THEOPHILE HUC e MARCEL PLANIOL, atacavam 

especialmente a causa das liberalidades. Para MARCEL PLANIOL, a teoria da causa seria 

falsa e inútil. Falsa, pois, nos contratos onerosos, indicaria que uma obrigação seria a causa 

da outra quando, na verdade, ambas se originam ao mesmo tempo908. Inútil, pois a causa se 

confundiria, nos contratos onerosos, com o objeto, enquanto que, nos contratos gratuitos, 

com um controle dos motivos contrários à ordem pública909. De acordo com THÉOPHILE 

HUC, o animus donandi não se distinguiria do acordo de vontades910. 

HENRI CAPITANT, em resposta, observou que a crítica acerca da suposta falsidade 

da teoria confundia causa final com causa eficiente911. Além disso, a causa não seria inútil 

pois, nos contratos bilaterais, justificaria o sinalagma e as soluções dele decorrentes e, nos 

contratos gratuitos, se transformaria na finalidade (but) impressa no “campo contratual” 

(champ contractuel) 912 , podendo ser o interesse de gratificar ou retribuir um serviço 

prestado913. 

                                                
906  MALAURIE, Philippe; BRENNER, Claude. Droit des successions et de libéralités. 7. ed. Issy-les-
Moulineaux: LGDJ, 2016, p. 220. 
907  MALAURIE, Philippe; BRENNER, Claude. Droit des successions et de libéralités. 7. ed. Issy-les-
Moulineaux: LGDJ, 2016, p. 222. 
908 PLANIOL, Marcel. Traité élémentaire de droit civil. 2. ed. Paris: Dalloz, 1902, t. 2, p. 321. 
909 PLANIOL, Marcel. Traité élémentaire de droit civil. 2. ed. Paris: Dalloz, 1902, t. 2, p. 322-323. 
910 HUC, Théophile. Commentaire théorique et pratique du Code Civil. Paris: Dalloz, 1894, t. 6, p. 64. 
911 CAPITANT, Henri. De la cause des obligations. Paris: Dalloz, 1927, p. 48. 
912 CAPITANT, Henri. De la cause des obligations. Paris: Dalloz, 1927, p. 87. 
913 CAPITANT, Henri. De la cause des obligations. Paris: Dalloz, 1927, p. 82. 
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Na Itália, a doutrina do século XIX, seguindo os passos do Código Civil de 1865, que 

por sua vez reproduziu os dispositivos presentes no Código Civil francês914, apresentava 

lições semelhantes à da doutrina francesa da mesma época, indicando que a causa da 

obrigação, nos contratos onerosos, seria a contraprestação, ao passo que, nos contratos 

gratuitos, seria a intenção liberal915. Assim o animus donandi, como causa das liberalidades, 

ligar-se-ia à noção tradicional de causa dos contratos. 

As críticas anticausalistas, especialmente de ERNST e LAURENT, motivaram certos 

autores como GIORGIO GIORGI a reproduzirem as objeções invocadas na Bélgica e em 

França. Segundo GIORGIO GIORGI, a causa só teria um papel de reenvio aos demais 

elementos contratuais, tais como o consenso e o objeto e, ao assim fazer, o legislador teria 

acrescentado “um quarto lado ao triângulo”916. 

As críticas anticausalistas e a promulgação do Código Civil de 1942 motivaram a 

construção de uma nova teoria da causa na Itália, cujo principal autor foi EMILIO BETTI. 

Com efeito, o Código de 1942 reduziu consideravelmente o número de dispositivos 

referentes à causa. Embora tenha sido mantida como requisito do contrato, não há mais 

referência à obrigação no art. 1325917, CCIt, abrindo espaço para a transposição da causa da 

obrigação ao contrato918. O art. 1343, CCIt, por sua vez, faz menção apenas à possibilidade 

de controle da causa ilícita, quando contrária a norma cogente, ordem pública ou bons 

costumes. Sumiram, assim, as disposições referentes à causa falsa ou inexistente, que eram 

frequentemente confundidas com as hipóteses de erro e simulação e, portanto, sofriam a 

maior parte dos ataques. 

Segundo EMILIO BETTI, haveria uma “consciência social” tipificando certas 

soluções a conflitos de interesses e que, no caso da autonomia privada, exigiria o 

reconhecimento de uma “justificação” através da qual se recepcionaria uma determinada 

função econômica919. Assim, a causa do contrato seria a “função econômico-social”, típica 

                                                
914 CCIt de 1865, art. 1104. “I requisiti essenziali per la validità di un contratto sono: (...) Una causa lecita 
per obbligarsi”. Cf, igualmente, os arts. 1119 a 1122 do mesmo Código em: ITÁLIA. Codice Civile del Regno 
d'Italia. Torino: Stamperia Reale, 1865, p. 270. 
915  Nesse sentido, cf. PACIFICI-MAZZONI, Emidio. Istituzioni di diritto civile italiano. 2. ed. Firenze: 
Eugenio e Filippo Cammelli, 1873, v. 5, p. 126. 
916 GIORGI, Giorgio. Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano. v. 3. 2. ed. Firenze: Eugenio e 
Filippo Cammelli, 1885, v. 3, p. 538. 
917 CCIt, art. 1325. “I requisiti del contratto sono: (...) 2) la causa”. 
918 ROPPO, Vincenzo. Il contratto. 2. ed. Milano: Giuffrè, 2011, p. 346-347. 
919 BETTI, Emilio. Teoria generale del negozio giuridico. 2. ed. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2002, 
p. 187. 
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a cada negócio 920 . A análise tradicional, a partir da obrigação ou das atribuições 

patrimoniais, seria incorreta, por confundir o meio utilizado com a finalidade dos 

contratantes. Nos contratos gratuitos, a causa não seria a atribuição patrimonial em si mesma, 

nem a troca, como nos contratos onerosos, mas “o enriquecimento alheio sem um 

correspectivo”921. 

A causa, entendida como típica e abstrata, gera ainda maior dificuldade às doações, 

cuja causa era reconhecida como intenção de realização da liberalidade (animus donandi), 

pois parecia coincidir com o critério da gratuidade, ainda que em um sentido subjetivo922. 

Para BIONDO BIONDI, a dificuldade de se encontrar uma causa para a liberalidade típica, 

doação, residiria na evolução do próprio instituto, de causa da atribuição patrimonial 

(donandi causa) no Direito Romano clássico a contrato no direito contemporâneo. Não teria, 

portanto, perdido seu valor justificativo da atribuição patrimonial simplesmente por ter se 

convertido em contrato. Assim, falar em causa nas doações seria redundante, pois a doação 

seria causa de si própria923. Por isso, um de seus elementos, o animus donandi, embora não 

sendo tecnicamente causa, teria sido indicado por POTHIER como fazendo as vezes de 

causa924. Em um ordenamento em que a doação não é contrato típico, como ocorria no 

Direito Romano clássico, a presença do animus donandi seria importante, pois a vontade de 

qualificar a disposição patrimonial como gratuita e liberal despreender-se-ia da vontade de 

realização do próprio ato. Diferentemente seria naqueles ordenamentos que reconhecem a 

doação como contrato típico925. Nesses últimos, a utilidade do animus donandi estaria na 

identificação das liberais atípicas, também chamadas de doações indiretas. Essas, por serem 

realizadas mediante outros atos que não se confundem com a doação típica, não confundem 

o ato com a própria causa de atribuição926. O animus donandi seria, portanto, “não a intenção 

ou vontade impressa, nem vontade individual contraposta à vontade típica, mas vontade de 

concluir a atribuição donationis causa”927. 

                                                
920 BETTI, Emilio. Teoria generale del negozio giuridico. 2. ed. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2002, 
p. 180. 
921 BETTI, Emilio. Teoria generale del negozio giuridico. 2. ed. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2002, 
p. 175, tradução livre. 
922 Nesse sentido, cf. TORRENTE, Andrea. La donazione. 2. ed. Atualizado por Ugo Carnevali e Andrea Mora. 
Milano: Giuffrè, 2006, p. 223. Este Autor acredita que a gratuidade e o animus donandi são dois aspectos de 
um mesmo fenômeno, cf. Tít. II, Cap. 1, Seção I. 
923 BIONDI, Biondo. Le donazioni. Torino: UTET, 1961, p. 422. 
924 BIONDI, Biondo. Le donazioni. Torino: UTET, 1961, p. 425. 
925 BIONDI, Biondo. Le donazioni. Torino: UTET, 1961, p. 35. 
926 BIONDI, Biondo. Le donazioni. Torino: UTET, 1961, p. 427. 
927 BIONDI, Biondo. Le donazioni. Torino: UTET, 1961, p. 35. 
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Mais recentemente, a concepção da causa como função econômico-social do negócio, 

ou, ainda, como “causa abstrata”, foi contestada em favor de outra noção, reputada 

“concreta” por seus defensores, em que o que importaria seria “a função prática que 

efetivamente as partes tenham ligado ao seu acordo”928 ou “a razão que concretamente 

justifica o contrato particular em análise” 929 . A concepção concreta da causa não se 

confundiria, contudo, com aqueloutra subjetiva, mas permaneceria requerendo um substrato 

objetivo, ainda que analisado contrato a contrato930. A causa concreta teria o papel de servir 

como critério interpretativo e de qualificação do contrato931. 

RODOLFO SACCO afirma que a função do contrato é uma noção ambígua e que não 

auxilia em esclarecer o conceito de causa do contrato932. Ademais, certos autores lembram 

o contexto em que foi feita a legislação civil de 1942 na Itália, associada ao dirigismo estatal 

de um estado autoritário933. Se a função é a síntese dos elementos essenciais ou dos efeitos 

contratuais, ela não apresenta autonomia suficiente para ser indicada como requisito do 

contrato934. Pelo mesmo motivo, nunca deixaria de existir causa ao contrato, já que todo 

contrato é apto a produzir efeitos ou ter algum elemento, salvo os casos de inexistência. O 

adjetivo “econômico” não acrescentaria nada à noção, pois apenas explicitaria que o contrato 

tem por objeto interesses patrimoniais935. Por fim, a ideia de uma causa abstrata, típica, 

dificultaria a existência de contratos atípicos, além de apresentar-se inútil aos contratos 

típicos, que sempre apresentariam-na936. 

RODOLFO SACCO segue, ao invés, a doutrina desenvolvida por GINO GORLA, 

para quem a tese do consensualismo puro seria falsa, devendo sempre existir uma causa que 

                                                
928 “(...) ciò che importa sapere è la funzione pratica che effettivamente le parti hanno assegnato al loro 
accordo”, cf. BIANCA, Cesare Massimo. Diritto civile: il contratto. 2. ed. Milano: Giuffrè, 2000, v. 3, p. 453. 
929 “(...) ragione che concretamente giustifica il particolare contratto in esame”, cf. ROPPO, Vincenzo. Il 
contratto. 2. ed. Milano: Giuffrè, 2011, p. 344. 
930 ROPPO, Vincenzo. Il contratto. 2. ed. Milano: Giuffrè, 2011, p. 344. 
931 BIANCA, Cesare Massimo. Diritto civile: il contratto. 2. ed. Milano: Giuffrè, 2000, v. 3, p. 454; FERRI, 
Giovanni B. Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico. Milano: Giuffrè, 1963, p. 127. 
932 SACCO, Rodolfo. La causa. In: SACCO, Rodolfo; NOVA, Giorgio de. Il contratto. 4. ed. Torino: UTET, 
2016, p. 791. 
933 BIANCA, Cesare Massimo. Diritto civile: il contratto. 2. ed. Milano: Giuffrè, 2000, v. 3, p. 459. 
934 SACCO, Rodolfo. La causa. In: SACCO, Rodolfo; NOVA, Giorgio de. Il contratto. 4. ed. Torino: UTET, 
2016, p. 794-796. 
935 SACCO, Rodolfo. La causa. In: SACCO, Rodolfo; NOVA, Giorgio de. Il contratto. 4. ed. Torino: UTET, 
2016, p. 797. 
936 SACCO, Rodolfo. La causa. In: SACCO, Rodolfo; NOVA, Giorgio de. Il contratto. 4. ed. Torino: UTET, 
2016, p. 801; FERRI, Giovanni B. Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico. Milano: Giuffrè, 1963, 
p. 131. 
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justifique a juridicidade do contrato937. Nos negócios onerosos, essa causa seria a permuta 

entre prestações, o bargain do Common Law. Nos negócios gratuitos, a causa seria 

enfraquecida, pois a ausência de um intercâmbio de prestações seria ocupada pelos motivos 

das partes, em especial do doador. Essa causa, enfraquecida, deveria ser complementada por 

outro elemento de juridicidade do contrato, de viés objetivo, podendo constituir-se na forma 

solene ou na tradição da coisa938. Assim, haveria ou uma causa suficiente ou uma forma 

solene ou, ainda, uma confiança especial criada no promissário939. 

No Brasil, a teoria da causa não foi adotada expressamente pelo legislador de 1916. 

Em 2002, a função social do contrato foi prevista como limite para o exercício da autonomia 

privada. Não parece, contudo, que o dispositivo do art. 421 do Código Civil possa servir de 

fundamento comparativo com a noção abstrata de causa oriunda do direito italiano940 . 

Parece-nos que o desenvolvimento doutrinário e jurisprudencial da função social do contrato 

no Brasil, embora muitas vezes caótico e sem aparente unidade lógica941, alcança papéis não 

reconhecidos à causa na Itália. Assim, reconhece-se à função social do contrato uma eficácia 

interna e outra externa. A primeira seria introdutora de certos direitos fundamentais e valores 

nas relações entre as partes. A segunda justificaria a oponibilidade do contrato a terceiros942. 

Os autores brasileiros que trabalharam a noção de causa associaram-na ao contrato, 

aproximando-se da doutrina italiana. Assim, PAULO BARBOSA DE CAMPOS FILHO, 

                                                
937  GORLA, Gino. I problemi fondamentali del contratto: princípi, metodi e tecniche del civil law in 
comparazione con il common law. Tradução Antonio Di Fede, Pietro Piccioni, Manuela Giobbi, Ettore William 
Di Mauro. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 140. 
938 No mesmo sentido, cf. ROPPO, Vincenzo. Il contratto. 2. ed. Milano: Giuffrè, 2011, p. 354. 
939  GORLA, Gino. I problemi fondamentali del contratto: princípi, metodi e tecniche del civil law in 
comparazione con il common law. Tradução Antonio Di Fede, Pietro Piccioni, Manuela Giobbi, Ettore William 
Di Mauro. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 252. 
940 Contra essa posição, cf. MORAES, Maria Celina Bodin de. A causa do contrato. Civilística.com, Rio de 
Janeiro, v. 2, n. 1, abr./jun. 2013, p. 9. 
941 Acerca dos empregos da função social do contrato pelos tribunais, EDUARDO TOMASEVICIUS FILHO 
fala em um certo “uso como figura de retórica na fundamentação dos acórdãos”, cf. TOMASEVICIUS FILHO, 
Eduardo. Uma década de aplicação da função social do contrato: análise da doutrina e da jurisprudência 
brasileiras. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 940, fev. 2014, p. 49 e ss. No mesmo sentido, ANDERSON 
SCHREIBER aponta para um “emprego nominal intenso, à luz de uma explícita consagração legislativa, mas 
de conteúdo aplicativo um tanto anárquico na nossa jurisprudência por ausência de uma precisa delimitação 
conceitual”, cf. SCHREIBER, Anderson. Manual de direito civil contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 
412. Da mesma forma, CARLOS NELSON KONDER afirma que a principialização da função social, na 
primeira década de vigência do Código Civil de 2002, pode ter tido o efeito de mitigar sua eficácia, superpondo-
a a outros institutos jurídicos, sem lhe conferir autonomia: “enquanto, como observado, a resistência às 
possibilidades interpretativas da função social da propriedade se manifestaram em esforços para a delimitação 
dos seus efeitos, aquela relativa à função social do contrato produziu tendência de esvaziamento do próprio 
significado autônomo da previsão legal: no fundo, interpretada da forma sugerida, a disposição legal, na 
verdade, não produziria qualquer efeito”, cf. KONDER, Carlos Nelson. Para além da ‘principialização’ da 
função social do contrato. Revista Brasileira de Direito Civil, Belo Horizonte, v. 13, jul./set. 2017, p. 47. 
942 Cf., nesse sentido: GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Função social do contrato: os novos princípios 
contratuais. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 172. 
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para quem a causa seria “aquele interesse, material, ou moral, a cuja realização tende o 

agente e que, se conforme à ordem jurídica, legitima o resultado procurado” 943 . Para 

TORQUATO CASTRO, “a causa do contrato é a função ou escopo prático e econômico, 

que o individualiza, que o torna merecedor do amparo da lei”944 e, aproximando-se da 

doutrina de EMILIO BETTI, considera a causa como típica945. 

Talvez influenciado pelas críticas anticausalistas no direito estrangeiro 946 , 

AGOSTINHO ALVIM refutou um papel autônomo ao animus donandi, afirmando tratar-se 

de gratuidade, sob pena de se investigarem os motivos das partes947. Segundo o Autor, 

“liberalidade é gratuidade, dispensada a sondagem íntima”948. Isso não lhe impediu, contudo, 

de utilizar diversas vezes o critério do animus donandi para distinguir certas figuras 

próximas da doação. Assim, por exemplo, nas hipóteses de usucapião ou prescrição, faltaria 

o animus donandi949. Igualmente, nas vendas a preço vil950 e nas gratificações dadas pelo 

empregador ao empregado951. 

Sem concentrar a classificação da doação no critério objetivo da gratuidade, como fez 

AGOSTINHO ALVIM, mas negando também aplicação ao critério subjetivo do animus 

donandi, LUCIANO DE CAMARGO PENTEADO desenvolveu o estudo da causa no 

Brasil. O Autor, seguindo os ensinamentos de GINO GORLA, analisava o problema a partir 

da contraposição entre causa naturalis e causa civilis como causas razoáveis952. Assim, 

embora o animus donandi estivesse presente nas doações em geral, aparecendo na maior 

parte das definições legais953, e pudesse ainda ser útil para indicar a causa do contrato954, não 

se constituiria em elemento apto a ocupar o lugar de uma causa natural e suficiente955. As 

                                                
943 CAMPOS FILHO, Paulo Barbosa de. O problema da causa no direito civil brasileiro. São Paulo: Max 
Limonad, 1960, p. 125. 
944 CASTRO, Torquato. Da causa no contrato. Recife: Imprensa Universitária, 1966, p. 55. 
945 CASTRO, Torquato. Da causa no contrato. Recife: Imprensa Universitária, 1966, p. 40. 
946 O Autor chega expressamente a dizer que o “fator teleológico de 1° grau” do contrato é objeto, fazendo eco 
a um dos mais famosos argumentos anticausalistas, cf. p. 12. 
947 ALVIM, Agostinho. Da doação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1963, p. 11. 
948 ALVIM, Agostinho. Da doação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1963, p. 12. 
949 ALVIM, Agostinho. Da doação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1963, p. 13. 
950 ALVIM, Agostinho. Da doação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1963, p. 14. 
951 ALVIM, Agostinho. Da doação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1963, p. 20. 
952 PENTEADO, Luciano de Camargo. Doação com encargo e causa contratual. 2. ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 208. 
953 PENTEADO, Luciano de Camargo. Doação com encargo e causa contratual. 2. ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 211. 
954 PENTEADO, Luciano de Camargo. Doação com encargo e causa contratual. 2. ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 222. 
955 PENTEADO, Luciano de Camargo. Doação com encargo e causa contratual. 2. ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 219. 
 



 204  
 
 

doações remuneratórias e as doações cruzadas evidenciariam a possibilidade de inexistir uma 

intenção puramente liberal956. A causa da doação seria, portanto, uma causa civil, mais 

especificamente, a forma imposta pelo ordenamento para o reconhecimento do contrato957. 

A despeito dessa conclusão, a doutrina brasileira aparenta manter a exposição 

tradicional do contrato de doação, apresentando como um de seus requisitos um elemento 

subjetivo denominado animus donandi 958 . Nesse sentido, PAULO LOBO afirma, em 

dimensão oposta à tese sustentada por LUCIANO DE CAMARGO PENTEADO, que “a 

liberalidade fundamenta a falta de patrimonialidade da causa da atribuição e, 

consequentemente, da doação”959. 

Em monografia recentemente defendida, SERGIO TUTHILL STANICIA parece 

defender uma terceira corrente, com apoio em doutrina italiana desenvolvida por ALDO 

CHECCINI, VALERIA CAREDDA e CLAUDIA MANZINI, com algumas variações entre 

esses autores, segundo a qual a distinção entre doação e demais liberalidades residiria na 

natureza do interesse perseguido pelo doador. Se extrapatrimonial, o contrato seria de 

doação; se patrimonial, não960.  

SERGIO TUTHILL STANICIA refuta as críticas apresentadas por LUCIA BOZZI, 

para quem a divisão proporcionaria um retorno aos motivos961 e apenas reformularia a teoria 

da forma como causa civil962, já que a ausência de interesse patrimonial faria com que o 

contrato fosse classificado como doação e, portanto, seria necessária a obediência às 

solenidades. Segundo SERGIO TUTHILL STANICIA, os argumentos não se sustentariam. 

Quanto aos motivos, o legislador já os reconheceria e, por isso, a pesquisa sobre eles seria 

                                                
956 PENTEADO, Luciano de Camargo. Doação com encargo e causa contratual. 2. ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 216. 
957 PENTEADO, Luciano de Camargo. Doação com encargo e causa contratual. 2. ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 226. 
958 Nesse sentido, cf. GOMES, Orlando. Contratos. 26 ed. Atualizado por Antonio Junqueira de Azevedo e 
Francisco Paulo de Crescenzo Marino. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 256; SANSEVERINO, Paulo de 
Tarso. Contratos nominados II. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 70; 
RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 13 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 423; SOUZA, Sylvio 
Capanema de. Comentários ao novo Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. 8, p. 88. 
959 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Comentários ao Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, v. 6, p. 276. 
960 STANICIA, Sergio Tuthill. Liberalidade e gratuidade no âmbito da doação. Tese (Doutorado em Direito) 
- Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016, p. 175-176. Um resumo de suas ideias 
pode ser encontrado em: STANICIA, Sergio Tuthill. A liberalidade ou animus donandi como elemento 
caracterizador da doação. Revista de Direito Civil Contemporâneo, São Paulo, v. 13, n. 4, out./dez. 2017, p. 99-
138. 
961 BOZZI, Lucia. Alla ricerca del contratto gratuito atipico. Rivista di diritto civile, Padova, Cedam, mar./abr. 
2004, v. 50, n. 2, parte 2, p. 230. 
962 BOZZI, Lucia. Alla ricerca del contratto gratuito atipico. Rivista di diritto civile, Padova, Cedam, mar./abr. 
2004, v. 50, n. 2, parte 2, p. 228-229. 
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inevitável. Quanto à forma como causa civil, ela seria apenas decorrência de previsão do 

regime das doações e não da teoria defendida963.  

Parece-nos, contudo, que os argumentos apresentados por LUCIA BOZZI não são tão 

facilmente refutados. Em primeiro lugar, não é sempre que os motivos são reconhecidos pelo 

ordenamento, mas apenas quando “relevantes”. A doutrina reconhece o requisito da 

relevância como exigência de objetividade, em geral, por inclusão de motivo na declaração 

negocial mediante condição ou encargo. Não se trata, portanto, de pesquisa dos motivos dos 

agentes, mas de reconhecimento de algo que já é previsto como instituto autônomo pelo 

ordenamento, isto é, uma condição ou, ainda, um encargo. Além disso, embora a lei imponha 

a análise dos motivos quando objetivados, não exige a pesquisa em todo e qualquer caso. 

Parece-nos diverso dizer que excepcionalmente os motivos ou interesses devem ser 

investigados e, por outro lado, que sempre serão. 

Em segundo lugar, há a crítica quanto a uma suposta reformulação da doutrina da causa 

civil, cujo expoente é GINO GORLA. À primeira vista, pode-se dizer, de fato, que a crítica 

não seja merecida, já que a forma solene é imposição legal e não decorre diretamente da 

distinção entre interesses do doador. No entanto, essa resposta fica difícil de ser mantida 

diante das conclusões de SERGIO TUTHILL STANICIA, que indica como vantagem da 

distinção entre interesses patrimoniais e extrapatrimoniais o desvio quanto às regras rígidas 

do regime da doação964. Parece-nos, portanto, que a tese defendida pelo Autor tem em mente, 

embora não se explicite isso, a forma da doação e como evitá-la. Daí para a conexão feita 

entre forma, causa civil e interesse extrapatrimonial, é, de fato, preciso pouca coisa. 

Além das críticas apresentadas por LUCIA BOZZI, parece-nos que há um defeito 

ainda maior na divisão entre interesses patrimoniais e extrapatrimoniais. Reside ele na 

impossibilidade de explicar o fato de o encargo poder apresentar natureza patrimonial ou ser 

economicamente apreciável965. Há doutrina que nega a possibilidade de o encargo ter caráter 

moral. Enquanto outros admitem-na966. De qualquer forma, não se discute a possibilidade de 

                                                
963 STANICIA, Sergio Tuthill. Liberalidade e gratuidade no âmbito da doação. Tese (Doutorado em Direito) 
- Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016, p. 176-177. 
964 STANICIA, Sergio Tuthill. Liberalidade e gratuidade no âmbito da doação. Tese (Doutorado em Direito) 
- Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016, p. 191-192. 
965 Em certa medida, LUCIA BOZZI apresenta crítica análoga ao afirmar que operações negociais em sentido 
amplo podem ter interesses extrapatrimoniais. A Autora dá como exemplos a constituição de fundação e o 
contrato a favor de terceiro, cf. BOZZI, Lucia. Alla ricerca del contratto gratuito atipico. Rivista di diritto civile, 
Padova, Cedam, mar./abr. 2004, v. 50, n. 2, parte 2, p. 231. 
966  GORLA, Gino. I problemi fondamentali del contratto: princípi, metodi e tecniche del civil law in 
comparazione con il common law. Tradução Antonio Di Fede, Pietro Piccioni, Manuela Giobbi, Ettore William 
Di Mauro. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 102. 
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um encargo economicamente apreciável. Nesses casos, fugiria a doação do esquema formal 

imposto pela lei? Não é isso o que indica a doutrina e a jurisprudência, salvo casos limites, 

e muito criticados, como é o do “Grande Sino” em França. Ademais, essa jurisprudência 

parece ser movida por uma fuga do regime solene das doações, que novamente indicaria a 

relação entre a forma e a tese sustentada. 

Igualmente crítico da tese que relaciona animus donandi a um interesse 

extrapatrimonial, GUIDO BISCONTINI lembra o problema em se conciliar um suposto 

interesse extrapatrimonial do doador com aquele outro, claramente patrimonial, do 

donatário. Ainda que possível, essa comistão de interesses levaria ao reconhecimento de uma 

figura heterogênea que, argumenta o Autor, dificilmente seria reconduzida a um tipo 

homogêneo como o da doação967. 

GUIDO BISCONTINI discorda, ainda, que o animus donandi possa ser um critério 

apto a qualificar a doação em qualquer acepção já aventada. Para o Autor, a acepção positiva 

não ganha contornos claros nem mesmo nas mãos dos autores que a adotam. Por outro lado, 

a acepção negativa, que enxerga o animus donandi como ausência de obrigação que 

qualifique a atribuição patrimonial diferentemente, também se esqueceria de figuras como o 

adimplemento de obrigação natural, prescrição e usucapião, em que não haveria doação, mas 

também não se configuraria uma obrigação a justificar o enriquecimento do beneficiário968. 

As críticas ao animus donandi, entendido como critério negativo, levantadas por 

GUIDO BISCONTINI não parecem se sustentar. Com relação à obrigação natural, a análise 

dualista da obrigação já revelou tratar-se de verdadeira obrigação cuja pretensão resta 

encoberta. Há dívida (debitum ou Schuld), mas carece de responsabilidade (obligatio ou 

Haftung). Do mesmo modo, reputa-se a obrigação prescrita como espécie de obrigação 

natural. Por fim, a usucapião não é qualificada como doação, como já vimos, por ausência 

de transferência patrimonial. 

Na verdade, o critério do animus donandi, entendido em seu sentido negativo não 

como ausência de obrigação, mas como ausência de intenção liberal, pode ser útil para 

justificar hipóteses em que, caso não houvesse outra finalidade, a figura seria provavelmente 

qualificada como doação. Podemos pensar nas hipóteses de amostras de produtos 

                                                
967 BISCONTINI, Guido. Onerosità, corrispettività e qualificazione dei contratti: il problema della donazione 
mista. Napoli: Edizione Scientifiche Italiane, 1984, p. 150. 
968 BISCONTINI, Guido. Onerosità, corrispettività e qualificazione dei contratti: il problema della donazione 
mista. Napoli: Edizione Scientifiche Italiane, 1984, p. 142. 
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gratuitamente ofertadas com objetivo publicitário. Há, neste caso, uma finalidade lucrativa 

que afasta o animus donandi. Do mesmo modo, as vendas por “franco simbólico”, em que o 

trespasse do estabelecimento comercial pode abranger a cessão da empresa, de um lado, e o 

imóvel utilizado como sede, de outro. Reconhece-se que a venda do imóvel por preço 

irrisório não necessariamente descaracterizaria a sua onerosidade, entendida esta como 

decorrente da operação econômica global. Em sentido semelhante, as vendas feitas por 

retalhistas de vestuário, em que se oferta uma calça, por exemplo, na compra de outra969. 

Afasta-se a qualificação de doação pois o animus donandi estaria igualmente afastado diante 

de finalidade incompatível. Por isso, entendemos que o animus donandi é um índice 

relevante para a qualificação do contrato de doação, desde que entendido em sua acepção 

negativa970. 

A principal dificuldade da doutrina que nega aplicação ao animus donandi está em 

encontrar um critério apto a distinguir casos fronteiriços, como as doações indiretas, dádivas, 

liberalidades costumeiras e atos gratuitos com escopo comercial971-972. O problema cresce 

quando se percebe que há ordenamentos jurídicos em que muitas dessas figuras escapam do 

formalismo das doações com o apoio da doutrina, jurisprudência e, menos frequentemente, 

do legislador973. Se a forma fosse, de fato, causa civil da doação, ela não poderia faltar nas 

hipóteses de doação indireta reconhecidas em França e Itália. Conforme conclui BIONDO 

BIONDI, embora o critério do animus donandi não solucione os casos típicos da doação 

                                                
969 RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Código Civil comentado: compra e venda, troca, contrato estimatório.  
São Paulo: Atlas, 2008, v. 6, t. 1, p. 37. 
970 Nesse ponto, seguimos de perto CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA: “Para chegar à conclusão de que 
uma entrega se efectuou a título de doação, é necessário, mas suficiente, excluir todos os outros títulos, isto é, 
é necessário provar que não há outro título justificativo da entrega”, cf. ALMEIDA, Carlos Ferreira de. 
Contratos III: contratos de liberalidade, de cooperação e risco. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2015, p. 37-38. 
971  Nota-se que, na Alemanha, por exemplo, onde se recusa aplicação ao critério do animus donandi, a 
jurisprudência, mesmo sem recorrer expressamente, faz dele uso sobretudo nos casos em que se precisa 
distinguir entre gorjetas dadas por liberalidade ou por compensação, cf., nesse sentido, HYLAND, Richard. 
Gifts: a study in comparative law. Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 168-169. A discussão acerca da 
existência ou não de uma crença em um dever moral de recompensa parece, também, trazer o elemento 
subjetivo para o primeiro plano, cf. DAWSON, John P. Gifts and promises: continental and american law 
compared. New Haven: Yale University Press, 1980, p. 161-164. 
972  Reconhecendo o papel do animus donandi em distinguir a doação de outros atos gratuitos: “O que 
caracteriza a doação é o animus donandi: há outros contractos, como ella, gratuitos, mas em nenhum outro se 
observa a intenção de praticar um acto de liberalidade, ou gratificação espontânea”, cf. BEVILAQUA, Clóvis. 
Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. 6. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1943, v. 6, p. 330. 
973 CCIt, art. 809. “Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità”. 
“Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'articolo 769, sono soggette alle stesse 
norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitudine e per sopravvenienza di figli 
nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari”. 
“Questa disposizione non si applica alle liberalità previste dal secondo comma dell'articolo 770 e a quelle che 
a norma dell'articolo 742 non sono soggette a collazione”. 
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pura e simples, ele parece ser útil para a distinção daquilo que chamou de “liberalidades 

atípicas”. 

Os problemas da teoria clássica do animus donandi surgem, parece-nos, quando ele 

passa a ser associado à causa, sofrendo das mesmas críticas desta974. Em geral, a doutrina 

defensora da causa trata-a como critério suficiente para a qualificação dos contratos. Já 

vimos que a análise tipológica refuta a possibilidade de identificação de um único critério 

qualificador dos contratos. Nesse estágio da pesquisa, percebe-se que esse problema é 

recorrente. Seja quanto à gratuidade, seja quanto ao animus donandi, as deficiências parecem 

advir de uma expectativa, em geral oriunda da doutrina, de que se cumpra a tarefa impossível 

de fornecer um critério necessário e suficiente para a qualificação do contrato de doação975.  

                                                
974  Há uma outra crítica ao animus donandi que utiliza argumentos históricos para enfraquecer a sua 
importância. Essa crítica se baseia, sobretudo, na afirmação de que o Direito Romano clássico não conheceu a 
figura e que as referências ao intento liberal são interpoladas. O principal defensor dessa tese foi FRITZ 
PRINGSHEIM. De acordo com este Autor, a doutrina do animus “lay in the dissolution of the Ancient World, 
in the victory of the abstract over the concrete, in the destruction of the old unity”, cf. PRINGSHEIM, Fritz. 
Animus in Roman Law II. Law Quarterly Review, v. 49, n. 195, jul./set. 1933, p. 411. Contra, apresentando 
outras expressões que, mesmo na época clássica, se identificariam com o animus donandi, cf. BIONDI, Biondo. 
Le donazioni. Torino: UTET, 1961, p. 34. Apresentando posição intermediária, afirmando que os clássicos 
indicavam o animus como um dos elementos da doação, ao passo que os bizantinos consideravam-no o 
elemento central, cf. ZIMMERMANN, Reinhard. The law of obligations: roman foundations of the civilian 
tradition. Oxford: Oxford University Press, 1996, p. 496. 
975 A título de exemplo, ver a seguinte conclusão a respeito da suposta falha do animus donandi e o que dele 
se esperava: “Parece necessário, portanto, repensar o critério subjetivo do animus donandi como elemento 
qualificador, único e absoluto, quando se trata de analisar a causa da doação”, cf. MORAES, Maria Celina 
Bodin de. Notas sobre a promessa de doação. Cilivistica.com, Rio de Janeiro, v. 2, n. 3, jul./set. 2013, p. 6, 
destaques nossos. 
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CONCLUSÕES DO TÍTULO II 

1. A classificação dos contratos em gratuitos e onerosos foi retraçada aos 

jusnaturalistas do século XVII, sobretudo a partir das obras de HUGO GRÓCIO e SAMUEL 

PUFENDORF, que se valeram da filosofia aristotélica, em que a justiça comutativa e o 

altruísmo eram virtudes, para uma fundamentação dos contratos consensuais. Ou seja, apesar 

da ausência de um formalismo, os contratos onerosos mereciam tutela jurídica por serem 

representativos da justiça comutativa, ao passo que os gratuitos eram expressão da virtude 

aristotélica do altruísmo. 

2. No entanto, o progressivo despreendimento da filosofia aristotélica da divisão dos 

contratos em gratuitos e onerosos fez com que a doutrina posterior, sobretudo nos séculos 

XVIII e XIX, desenvolvesse a teoria da causa, apresentando uma causa para os contratos 

onerosos, qual seja, a contraprestação, e identificando a ausência de contraprestação ou a 

própria liberalidade como causa dos contratos gratuitos. Essa formulação pôde ser vista 

ainda na obra de JEAN DOMAT. Desde então, a classificação tradicional dos contratos em 

onerosos e gratuitos baseou-se na presença ou ausência de vantagens (ou sacrifícios) para 

ambos os contratantes. A doutrina do final do século XIX, no entanto, percebeu que esse 

critério era insuficiente sobretudo para a qualificação da doação quando nela se incluía um 

encargo, já que este poderia ser entendido como uma vantagem para o doador. 

3. Diversos critérios alternativos apresentados pela doutrina foram estudados. O mais 

importante foi apresentado pela doutrina italiana e conjugava, na verdade, dois elementos. 

Um primeiro elemento, objetivo, seria a ausência de um equivalente econômico ao bem 

doado (avaliação econômica). Um segundo elemento, subjetivo, seria o fato de o doador não 

considerar o encargo como equivalente à sua prestação (avaliação subjetiva). Estudamos, de 

um ponto de vista jurídico e pragmático, os inconvenientes de se analisar o valor do encargo 

sob a perspectiva dos próprios contratantes. O valor da doação, para as partes ao contrato, 

depende de fatores extrajurídicos. Um certo bem, de pouco valor econômico, pode ter grande 

valor para o donatário dependendo de quem tenha sido o doador, e vice-versa. A incerteza 

do critério, de um ponto de vista prático, não resolve a incerteza jurídica na qualificação do 

contrato. 

4. Outros critérios que não alcançaram uma grande adesão da doutrina também foram 

estudados. Em França, mais recentemente, JUDITH ROCHFELD apresentou o critério da 

racionalidade. Os contratos gratuitos teriam uma causa contratual irracional, pois a 
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existência e o valor da contraprestação seriam incertos. A verificação da irracionalidade era 

realizada pela autora através de uma série de indícios e presunções. A existência de laços de 

parentesco ou de amizade, por exemplo, indicariam gratuidade. Por outro lado, a 

equivalência econômica do bem doado e do encargo indicariam onerosidade. No entanto, o 

encargo não adquire contornos seguros para a qualificação do contrato no modelo da Autora, 

pois ROCHFELD indica que tudo dependerá de ser, ele, a finalidade principal do contrato 

de doação, supondo portanto uma pesquisa dos motivos dos contratantes. A principal 

dificuldade de qualificação do contrato de doação permaneceu sem solução. A Autora 

conseguiu, no entanto, ressaltar indícios importantes para a gratuidade, mas dificultou a 

resolução do problema ao incluí-los, todos, em um único critério qualificador da doação, 

qual seja, a gratuidade. 

5. Após analisarmos as doutrinas brasileira, francesa, italiana e portuguesa, 

concluímos que nenhuma alternativa ao critério tradicional da ausência de vantagem permite 

esclarecer a distinção entre contratos gratuitos e onerosos. Na verdade, a crítica principal ao 

critério tradicional só tem sentido se assumirmos o pressuposto de que a qualificação do 

contrato deva ser feita através do método conceitual-subsuntivo, ou seja, considerando que 

um único elemento deva ser necessário e suficiente para o reconhecimento da doação. 

6. Mesmo os autores que salientam a necessidade de se trabalhar com indícios e 

presunções, recorrem, ao fim e ao cabo, a um único critério. Foi o caso de JUDITH 

ROCHFELD, em França, ANTUNES VARELA, em Portugal, e AGOSTINHO ALVIM, no 

Brasil. Portanto, parece ser preferível encarar os indícios apresentados pela doutrina como 

índices do contrato de doação independentes e tão relevantes quanto a gratuidade, mas que 

com ela não devem ser confundidos. Na dúvida, caso os demais índices de qualificação não 

permitam uma solução, a opção entre onerosidade e gratuidade deve ser feita em benefício 

da primeira, por apresentar um regime jurídico mais equilibrado para ambos os contraentes. 

7. Após o estudo da gratuidade, analisamos o objeto do contrato como possível índice 

de qualificação da doação. Em um plano de teoria geral do contrato, verificamos as doutrinas 

que tentaram classificá-los exclusivamente de acordo com o objeto. Nesse grupo encaixava-

se MARCEL PLANIOL, que identificou três classes de contratos (contratos de trabalho, de 

direitos e de coisas). Percebemos a dificuldade em se encaixar certos tipos contratuais nessa 

classificação, sobretudo contratos mistos e policausais (que admitem a qualificação de 

diversos tipos para uma mesma operação, como a cessão de crédito, que pode ser onerosa 

ou gratuita). Com o mesmo objetivo, ANNE-SOPHIE LUCAS-PUGET também tentou 
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classificar os contratos de acordo com o objeto, mas teve de redefini-lo como interesse 

contratual e acabou desnaturando o conceito jurídico de objeto, abrangendo a causa 

contratual. A própria Autora chegou a reconhecer que os casos tradicionalmente reputados 

como aplicações da causa passavam, com a redefinição do objeto do contrato, a serem 

abarcados por este último. 

8. A análise dessas doutrinas conduziu-nos à conclusão de que o objeto também não 

pode ser esse elemento essencial que o método conceitual-subsuntivo procura para 

qualificação dos contratos. No entanto, pode vir a ser útil como índice de qualificação, 

sobretudo para distinguir subtipos de doações. A distinção entre doação de bens móveis e 

imóveis é baseada no objeto e permite uma separação de regimes com relação à forma 

contratual necessária. Igualmente, a doação mediante subvenções periódicas permite afastar 

a necessidade de transferência patrimonial imediata, caracterizando um contrato consensual. 

9. Além disso, o objeto do contrato de doação deve ligar-se à noção de transferência 

patrimonial definitiva. É a ideia de irrevogabilidade (donner et renetir ne vaut), que 

tradicionalmente esteve atrelada ao regime da doação e que permite distingui-la do mútuo e 

do mandato. O índice da transferência patrimonial também possibilita distanciar a doação 

das hipóteses de prescrição e usucapião. À primeira vista, a indagação parece não ter 

cabimento, haja vista que ambas as hipóteses nem sequer são espécies contratuais. Contudo, 

sabendo que alguns dos exemplos apresentados pela doutrina como doações indiretas não 

são contratos (e.g. pagamento de dívida alheia e remissão de dívida), é natural que a dúvida 

possa surgir em relação a outros atos supostamente prejudiciais ao titular de um direito e que 

beneficiam uma terceira pessoa, como a prescrição e a usucapião. 

10. Partindo novamente da premissa de que o método conceitual-subsuntivo possa ser 

aplicado, tentamos verificar se a forma poderia ser considerada elemento essencial do 

contrato, permitindo, por si só, sua identificação como doação. Na doutrina, encontramos as 

posições sobretudo de GINO GORLA na Itália, GEORGES ROUHETTE em França, e 

LUCIANO DE CAMARGO PENTEADO no Brasil. Todos os três acreditavam que a forma 

seria causa categorial da doação, distinguindo-a dos contratos onerosos. 

11. Uma análise histórica dos motivos pelos quais a doação é um contrato solene nos 

permitiu concluir que a formalidade das doações é um atributo de política legislativa e, 

portanto, discricionária, dependendo das necessidades de certa época e sociedade. As 

primeiras solenidades, ainda no Império Romano, a começar pela lex Cincia de numeribus 
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(204 a.C.), indicam que as formalidades foram inicialmente uma forma de impedir doações 

a patronos e oradores, que deveriam supostamente advogar gratuitamente pelas causas de 

seus clientes. Era uma forma de controle do fluxo patrimonial. Outras razões mais efêmeras 

também são apontadas pelos historiadores, como as Guerras Púnicas e a tentativa de se 

controlar o dispêndio de patrimônio durante períodos de escassez de recursos. 

12. O formalismo contemporâneo das doações teve seu germe na Ordonnance de 1731 

de D'AGUESSEAU, em França. Documentos históricos registram que o objetivo do próprio 

Chanceler ao dar contornos solenes à doação era o de garantir a irrevogabilidade da 

transferência patrimonial. Atualmente, a doutrina majoritária, mesmo no Brasil, afirma que 

a formalidade do contrato de doação é para acautelar o doador acerca de um ato 

potencialmente prejudicial a seu patrimônio. Vê-se que as razões para as formalidades 

variaram muito e não garantem um elemento constante o suficiente para qualificar o 

contrato. Além disso, diversos ordenamentos passaram a “desolenizar” a doação. No Brasil, 

a exigência de instrumento escrito é mitigada por diversas exceções e ela é tida como ato de 

pequena formalidade. Em França, a categoria das doações indiretas serviu de fuga ao regime 

rígido dos atos autênticos. Percebe-se, portanto, uma tendência à flexibilização da forma 

solene para as doações. 

13. Verificamos, em seguida, que o tempo pode vir a ser um índice importante da 

doação em conjunto com outros mais relevantes. A qualificação do subtipo de doação por 

subvenções periódicas, por exemplo, depende dessa regularidade nas prestações marcadas 

pelo fator temporal. Ademais, a irrevogabilidade das doações demonstra que a transferência 

é definitiva e imediata, salvo na hipótese das subvenções peiódicas. Assim, o fator temporal 

permite distinguir a doação de contratos que tenham por objeto cessão temporária de uso, 

como o mútuo e o comodato. 

14. Indicada por alguma doutrina como indício de gratuidade, a qualidade das partes 

pode ser relevante na qualificação da doação quando existentes laços de parentesco ou 

amizade. É difícil estabelecê-la como critério suficiente para a qualificação. Deve-se lembrar 

que o método aplicado não é conceitual-subsuntivo, mas tipológico, exigindo portanto um 

conjunto de índices. Nos casos em que haja dúvida entre gratuidade e onerosidade, o índice 

de qualidade das partes poderá servir para escolher entre ambas as categorias. Nesse ponto, 

há subsídios inclusive da antropologia, cujos estudos acerca da doação tiveram grande 

impulso a partir de MARCEL MAUSS, que apontou para uma necessidade de retribuição 

dos presentes e outros bens doados ainda em sociedades primitivas. A análise de regimes 
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jurídicos do contrato de doação ocidentais confirma essa visão, notadamente com relação às 

hipóteses de ingratidão do donatário e revogação por ingratidão da doação. Por isso, o ato 

de doar, mesmo primitivamente, era visto como criador de vínculos entre doador e donatário 

que ultrapassavam a liberalidade e permaneciam entre as partes. 

15. A denominação dada pelas partes ao contrato é tradicionalmente subestimada pela 

doutrina. Em hipóteses de difícil qualificação, quando todos os demais índices falharem, não 

parece haver razão para ignorar a qualificação voluntária. No caso da doação, a qualificação 

pelas partes pode justificar uma presunção relativa acerca da natureza gratuita do contrato. 

Isto porque os regimes dos contratos gratuitos são mais rígidos do que os dos contratos 

onerosos em diversos aspectos. Seja na fraude contra credores, em que se impede a proteção 

do adquirente de boa-fé, seja na regra interpretativa que restringe as obrigações do doador 

face ao donatário, seja ainda nas regras referentes à revogação e à redução das liberalidades, 

diante de uma livre escolha entre a incidência dos regimes de contratos onerosos ou gratuitos, 

as partes, quando cientes dessa diferença, certamente optariam por uma qualificação 

contratual que afastasse as regras pertinentes aos contratos gratuitos. Dificilmente, portanto, 

uma qualificação voluntária do contrato como doação será feita com intento fraudulento. 

16. Quando os demais índices, portanto, não fornecerem uma resposta segura e a 

escolha de qualificação, pelo intérprete competente, restar entre um tipo contratual oneroso 

e um tipo contratual gratuito, a denominação dada pelas partes deverá ser levada em conta. 

Em primeiro lugar, por um respeito à liberdade contratual quanto às possíveis escolhas. Em 

segundo lugar, porque a opção pela gratuidade, por um lado, dificilmente mascara um 

contrato verdadeiramente oneroso e, ainda, porque a opção pela onerosidade, por outro, 

privilegia um regime que atende aos interesses de ambos os contratantes. 

17. A doutrina que nega papel relevante ao animus donandi tem dificuldade em 

qualificar certas figuras contratuais. AGOSTINHO ALVIM, por exemplo, afirmava que 

apenas a gratuidade era suficiente. Isso não lhe impediu, contudo, de utilizar diversas vezes 

o critério do animus donandi para distinguir certas figuras próximas da doação. Assim, por 

exemplo nas hipóteses de usucapião ou prescrição, indicava faltar animus donandi. 

Igualmente, nas vendas a preço vil e nas gratificações dadas pelo empregador ao empregado. 

A principal dificuldade da doutrina que nega aplicação ao animus donandi está em encontrar 

um critério apto a distinguir casos fronteiriços, como as doações indiretas, dádivas, 

liberalidades costumeiras e atos gratuitos com escopo comercial. O problema cresce quando 

se percebe que há ordenamentos em que muitas dessas figuras escapam do formalismo das 
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doações com o apoio da doutrina, jurisprudência e, menos frequentemente, do legislador. Se 

a forma fosse, de fato, causa civil da doação, ela não poderia faltar nas hipóteses de doação 

indireta reconhecidas em França e Itália. Embora o critério do animus donandi não solucione 

os casos típicos da doação pura e simples, parece ser útil para a distinção das “liberalidades 

atípicas”. 

18. Se há dificuldade em definir o animus donandi sem que aparente tratar-se de 

tautologia, pode-se utilizá-lo com índice negativo. Dessa forma, quando afastada a 

possibilidade de existir animus donandi no contrato em concreto, como nas compras e 

vendas a preço menor com escopo lucrativo, não haverá semelhança do negócio com o tipo 

da doação.  
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TÍTULO III. TIPOLOGIA DAS LIBERALIDADES ATÍPICAS 

A categoria das liberalidades atípicas não costuma ser objeto de atenção da doutrina 

brasileira976. Em geral, admite-se a aplicação das normas pertencentes ao regime da doação 

àqueles atos que possuem intento liberal mas que se concretizem por meio diverso do 

contrato de doação 977 . Para SERGIO TUTHILL STANICIA, a facilidade da doutrina 

brasileira em reconhecer essa extensão das normas típicas da doação a outras figuras deve-

se a dois fatores. Primeiro, a diminuta importância das solenidades impostas à doação pelo 

ordenamento brasileiro, que frequentemente contenta-se com um escrito particular. 

Segundo, a separação entre o plano obrigacional e dos direitos reais permitiria o 

reconhecimento de uma causa donandi de atribuição patrimonial a justificar a incidência das 

normas da doação a outros atos978. 

Se essas são razões suficientes para o reconhecimento da aplicação das normas do 

contrato típico da doação, elas não justificam a ausência de interesse em catalogar e 

desenvolver as diversas figuras pertencentes ao grupo das “doações indiretas” ou das 

“liberalidades atípicas”. 

Em França e Itália, a jurisprudência 979  e a doutrina, ainda no século XIX, 

interessaram-se por inventariar as hipóteses das doações indiretas. De fato, esse movimento 

foi parcialmente impulsionado pela vontade de se atestar a validade de figuras que, diante 

do rígido formalismo imposto ao contrato de doação, seriam reconhecidas nulas, não fosse 

a tese de que as exigências formais da doação não precisariam ser aplicadas quando o efeito 

liberal era atingido indiretamente por outro ato. Daí adveio a denominação de doações 

“indiretas”. 

                                                
976 No mesmo sentido, cf. STANICIA, Sergio Tuthill. Liberalidade e gratuidade no âmbito da doação. Tese 
(Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016, p. 126. 
977 Em termos próximos, ver a definição de “doação indireta” apresentada em: GOMES, Orlando. Contratos. 
26 ed. Atualizado por Antonio Junqueira de Azevedo e Francisco Paulo de Crescenzo Marino. Rio de Janeiro: 
Forense, 2007, p. 261. Ainda, definindo a doação indireta sem tratar de seu regime jurídico, cf. GAGLIANO, 
Pablo Stolze. O contrato de doação: análise crítica do atual sistema jurídico e os seus efeitos no Direito de 
Família e das Sucessões. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 130. 
978 STANICIA, Sergio Tuthill. Liberalidade e gratuidade no âmbito da doação. Tese (Doutorado em Direito) 
- Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016, p. 130. 
979 Em França, a jurisprudência do Antigo Regime já aceitava a validade das doações sem forma, sobretudo 
das doações manuais. Mesmo após a aprovação do Código Civil francês e o formalismo imposto pelo art. 931, 
do CCF, a jurisprudência manteve-se firme. Há julgados da Corte de Cassação de 1809 que reafirmavam a 
posição. Cf. TERRÉ, François; LEQUETTE, Yves; GAUDEMET, Sophie. Droit civil: les successions, les 
libéralités. Paris: Dalloz, 2013, p. 485, nota 5. Vale ressaltar, contudo, que durante o Antigo Regime havia uma 
dissidência entre a Seção de Recursos e a Seção Civil do Tribunal de Cassação, cf. MONTREDON, Jean-
François. La désolennisation des libéralités. Paris: LGDJ, 1989, p. 31. 
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No entanto, para além desse motivo, sempre houve uma importância em se reconhecer 

em quais hipóteses as demais normas típicas do contrato de doação seriam aplicáveis. 

Sobretudo porque elas comumente impunham ao doador restrições inabituais, não só de 

forma, mas igualmente à sua liberdade de dispor. Não por outra razão, a referência às 

doações indiretas já aparecia no Código Civil italiano de 1865 no dispositivo que impunha 

o dever de colação das liberalidades feitas “diretamente, assim como indiretamente”980-981. 

Com a aprovação do Código Civil italiano de 1942, surgiu um dispositivo, o art. 809, 

que, em termos gerais, apresenta algumas normas da doação como aplicáveis a “outros atos 

de liberalidade” (ad altri atti di liberalità): 

As liberalidades, ainda quando resultem de atos diversos daqueles previstos 

no artigo 769, são sujeitas às mesmas normas que regulam a revogação das 

doações por ingratidão e por superveniência de filhos, bem como àquelas de 

redução das doações para recompor a quota devida aos herdeiros necessários. 

Esta disposição não se aplica às liberalidades previstas pela segunda alínea 

do artigo 770 e àquelas que, por força do artigo 742, não são sujeitas a 

colação982. 

Da leitura do artigo, percebe-se a extensão das normas de revogação, redução e 

colação a toda e qualquer liberalidade, mesmo quando não revista a forma de uma doação 

típica tal como definida pelo artigo 769 do Codice. A aplicação das normas da colação 

                                                
980  CCIt/1865, art. 1001. Il figlio o discendente il quale venga alla successione, ancorchè con beneficio 
d'inventario, insieme coi suoi fratelli o sorelle o loro discendenti, deve conferire ai suoi coeredi tutto ciò che 
ha ricevuto dal defunto per donazione sì direttamente, come indirettamente, eccettuato il caso che il donante 
abbia altrimenti disposto. 
981  Nesse sentido, interpretando a menção a meio indireto de doar como alusão às doações indiretas, 
cf. PACIFICI-MAZZONI, Emidio. Istituzioni di diritto civile italiano. 2. ed. Firenze, Eugenio e Filippo 
Cammelli, 1872, v. 3, p. 377; GABBA, Carlo Francesco. Della donazione larvata sotto forma di un contratto 
oneroso mancante delle formalità dell’atto pubblico. In: _______. Nuove questioni di diritto civile. v. 2. Torino: 
Fratelli Bocca, 1906, p. 82-83. Contra, acreditando a referência às atribuições indiretamente feitas de modo 
gratuito à vedação à fraude à lei, cf. STANICIA, Sergio Tuthill. Liberalidade e gratuidade no âmbito da 
doação. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016, 
p. 131. A objeção não nos parece suficiente, tendo em vista que a vedação à fraude à lei é reconhecida como 
princípio geral do direito e a ausência de dispositivo especificamente voltado para a colação não impediria a 
nulidade do negócio.  
982 CCIt, art. 809 (Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità). Le liberalità, anche se risultano 
da atti diversi da quelli previsti dall'articolo 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione 
delle donazioni per causa d'ingratitudine e per sopravvenienza di figli nonché a quelle sulla riduzione delle 
donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari. 
Questa disposizione non si applica alle liberalità previste dal secondo comma dell'articolo 770 e a quelle che 
a norma dell'articolo 742 non sono soggette a collazione. 
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encontra-se a contrario sensu na parte final do artigo, ao dizer que o dispositivo não seria 

aplicável às liberalidades que não estivessem sujeitas ao procedimento de colação983. 

A colação, juntamente com as operações de imputação e redução das liberalidades984, 

permite manter íntegra a legítima dos herdeiros necessários. Por essa razão, esses institutos 

e as normas que os regulam são de Direito cogente, não podendo ser afastados pelo doador. 

Assim sendo, o conhecimento das figuras sujeitas à colação é essencial. 

Percebe-se, portanto, que, embora a doutrina brasileira dedicada aos contratos não se 

importe muito com a categoria, os autores que trabalharam a colação interessam-se, com 

frequência, pelos atos sujeitos ao procedimento e, por exclusão, por aqueles que dele 

escapam. 

Nessa linha, PONTES DE MIRANDA afirmava serem sujeitos à colação os atos que 

prestassem “o que seria doável”. O Autor incluía nessa categoria a renúncia abdicativa, o 

pagamento de dívida alheia por terceiro, o mútuo feneratício com juros excessivamente 

baixos, a renúncia à herança, dentre outros 985 . CARLOS MAXIMILIANO também 

apresentava rol semelhante, afirmando que “o descendente é obrigado a conferir até as 

liberalidades indiretas e as dissimuladas”986. 

Em comentário ao art. 2.002 do CCB, ZENO VELOSO ressalta que, embora o 

dispositivo fale apenas em “doações”, o termo precisaria ser entendido de maneira larga, 

abarcando ainda as “doações indiretas” 987 - 988 . No mesmo sentido, em monografia 

                                                
983 Nesse sentido, cf. CICU, Antonio. La divisione ereditaria. Milano: Giuffrè, 1947, p. 164. 
984 Para uma distinção entre esses procedimentos conexos, cf. MOZOS, Jorge Luis de los. La colación. Madrid: 
REUS, 1965, p. 123-152; VALLET DE GOYTISOLO, Juan. Apuntes de derecho sucesorio III: distinción de 
la colación con respecto a la computación, la imputación ex se y la reducción por inoficiosidad en los 
principales ordenamientos del occidente europeo. Anuario de Derecho Civil, Madrid, fasc. 2, p. 269-460, 1955. 
985 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 
1972, t. 55, p. 350-351. 
986 MAXIMILIANO, Carlos. Direito das sucessões. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1958, v. 3, p. 421. 
987 VELOSO, Zeno. Comentários ao Código Civil: da sucessão testamentária; do inventário e da partilha. São 
Paulo: Saraiva, 2003, v. 21, p. 412. No mesmo sentido: FACHIN, Luiz Edson; PIANOVSKI, Carlos Eduardo. 
Sucessão hereditária e colação: novo Código Civil e velhas polêmicas. Revista Brasileira de Direito 
Comparado, Rio de Janeiro, n. 30, jan./jun. 2006, p. 72. 
988 De modo semelhante, a doutrina portuguesa dá a mesma atenção ao art. 940.° do Código Civil português, 
notando que a expressão “doação” deve ser entendida em sentido amplo. Exemplificativamente, cf. RAMIREZ, 
Paulo Nuno Horta Correia. O cônjuge sobrevivo e o instituto da colação. Coimbra: Almedina, 1997, p. 25. 
Também a doutrina espanhola, no relato de JORGE LUIS DE LOS MOZOS: “Nuestro Código no contiene 
una norma como la de otros Códigos extranjeros (Cc. it. 1942, art. 737; Cc. it. 1865, artículo 1.001; Cc. fr. 
art. 843) en la que se indique expresamente que las llamadas donaciones indirectas se hallan sujetas a 
colación, ni siquiera normas particularizadas, en las que se acoja algún supuesto concreto de donación 
indirecta (Cc. suízo, art. 626-2; Cc. fr., art. 854, a contrario sensu; Cc. it. 1865, art. 1.011, idem.), salvo la 
aludida en el artículo 816 Cc., o las comprendidas en el 1.043 Cc., pero, no obstante, la doctrina, ha acogido 
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especificamente dedicada à colação, NELSON PINTO FERREIRA admite estar sujeita ao 

procedimento “qualquer liberalidade com que direta ou indiretamente se gratifique 

descendente herdeiro, ou pessoa que o represente”989, tratando em seguida de algumas 

doações indiretas específicas, notavelmente o seguro de vida. 

Em decorrência do desenvolvimento da categoria das doações indiretas, percebeu-se 

que o contrato de doação, embora paradigmático em relação ao conjunto de atos cujo efeito 

seja uma atribuição gratuita, não o esgota. Notou-se, portanto, que as liberalidades seriam 

gênero, do qual o contrato de doação constituir-se-ia uma espécie. Entretanto, em virtude da 

ausência de um regramento geral dedicado a essa categoria, o regime típico da doação teria 

de lhe ser, em parte, estendido. O fenômeno não é novo. Já ocorreu nas codificações 

modernas com a compra e venda, quando as regras de evicção, vício redibitório e exceção 

de contrato não cumprido eram previstas apenas para esse contrato, mas foram aplicadas 

extensivamente aos demais contratos onerosos990. 

As liberalidades alcançam, contudo, uma implicação ainda maior, pois não requerem 

como substrato a presença de um contrato. Têm por característica típica o enriquecimento 

de uma pessoa em detrimento de outra, sem correspectivo, acrescido de alguns dos índices 

do contrato de doação. O foco está, portanto, no efeito do ato, mais do que na sua fonte. Por 

isso, é significativa a redação do art. 809 do CCIt, ao falar em liberalidades que “resultem 

de atos diversos”. A liberalidade passa a ser vista, portanto, como efeito de um determinado 

ato jurídico em sentido amplo991. De certa forma, retornamos ao modelo romano992-993 e que 

era adotado igualmente por FRIEDRICH KARL VON SAVIGNY994, segundo o qual a 

doação deveria ser vista, em verdade, como causa de atribuição patrimonial, não como 

                                                
la colación de estas donaciones con criterio de gran amplitud”, cf. MOZOS, Jorge Luis de los. La colación. 
Madrid: REUS, 1965, p. 236-237. 
989 FERREIRA, Nelson Pinto. Da colação no direito civil brasileiro e no direito civil comparado. São Paulo: 
Juarez de Oliveira, 2002, p. 152 
990 Isso ocorreu, por exemplo, nas codificações francesa e italiana do século XIX. 
991 “Il termine liberalità assume, infatti, un’accezione tecnica precisa, indicativa di un « tipo » di effetto, che, 
in prima approssimazione, si può definire equivalente a quello derivante dal contratto di donazione e, dunque, 
in senso lato, meramente vantaggioso in favore di una sola delle parti e produttivo per l’altra di una mera 
decurtazione patrimoniale.” Cf. GATT, Lucilla. Onerosità e liberalità. Rivista di Diritto Civile, Padova, n. 49, 
2003, p. 663. 
992 “Com efeito, até Constantino, a doação não possuía estrutura jurídica própria — ela não era um negócio 
jurídico típico, mas, apenas, causa de vários atos abstratos, no campo patrimonial”, cf. MOREIRA ALVES, 
José Carlos. Direito romano. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 559. 
993 O paralelo entre Direito Romano e a acepção de liberalidade atípica adotada pelo art. 809 do CCIt é notado 
por BIONDO BIONDI, cf. BIONDI, Biondo. Le donazioni. Torino: UTET, 1961, p. 939. 
994 “Mais il est des cas où ce cactère manque absolument, c'est-à-dire où il n'est pas nécessaire que le donataire 
ait connaissance du fait qui l'enrichit et prête son consentement; d'où il résulte que même dans les cas où la 
donation nous apparait comme un contrat, cela ne tient pas à son essence, mais à la nature spéciale des actes 
juridiques qui servent à la réaliser”, cf. SAVIGNY, Friedrich Karl von. Traité de droit romain. 2. ed. Tradução 
Ch. Genoux. Paris: Firmin Didot Frères, 1856, t. 4, p. 146.  
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contrato propriamente dito. A diferença encontra-se, contudo, na abordagem do problema. 

Enquanto, para SAVIGNY, todo o fenômeno deveria ser reconduzido do plano contratual 

para o da atribuição patrimonial, reconhecem-se atualmente planos diversos de atuação, 

ainda que complementares, do contrato de doação e das demais liberalidades. 

Assim sendo, passaremos a analisar algumas figuras elencadas pela doutrina como 

hipóteses de doações indiretas. Cabem, antes de mais, duas observações. Primeiro, quanto à 

terminologia, preferimos adotar a das “liberalidades atípicas”. O termo “doação indireta” 

parece estar muito ligado à figura do negócio jurídico indireto. Entretanto, conforme 

veremos a seguir, a análise tipológica permite descartar qualquer utilidade de recurso dessa 

figura doutrinária para a construção do regime aplicável às liberalidades atípicas, com a 

vantagem, ainda, de escaparmos das críticas em relação à unidade conceitual do negócio 

indireto. Segundo, algumas das figuras às vezes elencadas como espécies de doações 

indiretas não serão aqui tratadas por serem facilmente descartadas com base no que já 

escrevemos acima em relação aos índices do contrato de doação. É o caso, por exemplo, da 

renúncia à herança, que não é translativa e, portanto, não preenche o índice da transferência 

patrimonial. Igualmente, as hipóteses de mútuo, comodato e usucapião. Todas citadas no 

Título anterior. 

Destarte, concentraremos nossos esforços na análise da figura paradigmática das 

liberalidades atípicas, qual seja, o negotium mixtum cum donatione. Esse é de maior 

relevância, pois ressalta o conflito, presente na própria estrutura do contrato, entre 

onerosidade e gratuidade. Permite, portanto, demonstrar de maneira bastante clara como a 

construção do regime das liberalidades atípicas deve ser feito, tendo em vista os índices do 

contrato de doação e a compatibilização com normas aplicáveis aos contratos onerosos. 

Por fim, um segundo capítulo irá apresentar outras figuras frequentemente indicadas 

como hipóteses de liberalidade atípica995. Não iremos dar a mesma atenção à construção de 

seu regime pois, de um lado, o conflito entre onerosidade e gratuidade, não está tão presente 

e, de outro, o problema maior consiste em saber como essas figuras podem ser reconduzidas 

às normas do contrato de doação. Como premissa desse estudo, a análise será tipológica, 

tendo sempre presente, portanto, a verificação dos índices do contrato de doação e das 

parcelas do regime típico que lhes são atinentes.  

                                                
995 O presente estudo não pretende esgotar o tratamento das liberalidades atípicas, sobretudo tendo em vista 
que, escapando dos esquemas formais da doação, são potencialmente infinitas as configurações que podem ter 
causa donandi atributiva. Nesse sentido, cf. BIONDI, Biondo. Le donazioni. Torino: UTET, 1961, p. 938. 
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CAPÍTULO 1 - NEGOTIUM MIXTUM CUM DONATIONE 

Seção I - Origem 

A figura do negotium mixtum cum donatione não foi uma descoberta recente. Na 

verdade, os juristas romanos já faziam menção ao negotium mixtum cum donatione. A 

expressão é encontrada em fragmento do Digesto (D. 39, 5, 18, pr.)996, em que se cogita a 

hipótese de um negotium em que esteja imiscuída uma donatio. Há a contraposição, portanto, 

da doação face aos negotii, oriunda da concepção que vê na doação apenas uma causa de 

atribuição patrimonial, da qual não se extrai qualquer obligatio997. 

O exemplo dado no fragmento é atribuído a ARISTÃO, jurista que supostamente 

viveu na época de TRAJANO, e considerava não existir obrigação quando um escravo 

tivesse sido entregue para que, decorridos cinco anos, fosse manumitido (D. 39, 5, 18, 1)998. 

Entendia-se, portanto, que o período de uso do escravo antes que fosse manumitido era uma 

doação e, por isso, a obrigação de manumitir não poderia ser executada enquanto não 

adviesse esse termo999. Enquanto houvesse doação, não haveria obrigação1000. O contraste 

                                                
996 D. 39, 5, 18, pr. “IDEM libro septuagesimo primo ad edictum. Aristo ait, cum mixtum sit negotium cum 
donatione, obligationem non contrahi eo casu, quo donatio est, et ita et Pomponius eum existimare refert” , 
cf. MOMMSEN, Theodor; KRÜGER, Paul. Corpus iuris civilis. 15. ed. Berlin: Weidmann, 1928, v. 1, p. 653. 
Tradução: “Disse Aristão que, quando com a doação se encontrar imiscuído um negócio, não se contrai 
obrigação nesse caso, pois há doação. Pompônio segue a opinião de Aristão”. (tradução baseada na versão 
espanhola encontrada em: GARCÍA DEL CORRAL, Ildefonso L. Cuerpo de derecho civil romano: digesto. 
Barcelona: Jaime Molinas, 1897, v. 3, p. 194) 
997 PENTEADO, Luciano de Camargo. Doação com encargo e causa contratual. 2. ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 362-363. 
998 D. 39, 5, 18, 1: “Denique refert aristonem putare, si servum tibi tradidero ad hoc, ut eum post quinquennium 
manumittas, non posse ante quinquennium agi, quia donatio aliqua inesse videtur: aliter atque, inquit, si ob 
hoc tibi tradidissem, ut continuo manumittas: hic enim nec donationi locum esse et ideo esse obligationem. 
Sed et superiore casu quid acti sit, inspiciendum Pomponius ait: potest enim quinquennium non ad hoc esse 
positum, ut aliquid donetur”, cf. MOMMSEN, Theodor; KRÜGER, Paul. Corpus iuris civilis. 15. ed. Berlin: 
Weidmann, 1928, v. 1, p. 653. Tradução: “É dito, ainda, que Aristão pensava que se um particular tivesse 
entregue a outro um escravo sob a condição que ele o manumitisse em cinco anos, ele não poderia agir antes 
do quinquênio, porque se considera que teria, aí, uma doação. Não seria a mesma coisa, diz ele, se eu tiver lhe 
entregado um escravo precisamente para que devesse libertá-lo imediatamente; pois, então, não haveria 
nenhuma doação em seu benefício,  e não restaria nada além da obrigação. Mas, mesmo na primeira hipótese, 
disse Pompônio que se tem de verificar qual o ato que foi feito, pois o quinquênio pode ter sido imposto por 
outro motivo que não o de fazer uma doação” (tradução baseada nas versões espanhola e francesa encontradas 
em: GARCÍA DEL CORRAL, Ildefonso L. Cuerpo de derecho civil romano: digesto. Barcelona: Jaime 
Molinas, 1897, v. 3, p. 195; HULOT, Henri Marie Joseph. Les cinquantes livres du Digeste ou des Pandectes 
de l'empereur Justinien. Metz: Behmer et Lamort, 1804, t. 6, p. 93). 
999 BIONDI, Biondo. Le donazioni. Torino: UTET, 1961, p. 941. 
1000 “tra donatio e negotium intercede quella medesima contrapposizione che intercede tra liberalità ed affare. 
I due concetti sono incompatibili: dove c'è affare non ci può essere liberalità: il negotium incomincia laddove 
finisce la liberalità. Il negotium mixtum cum donatione importa dunque non mescolanza di tali rapporti 
contradittori, ma successione nel tempo, pur essendo uno il rapporto: al negotium si innesta un elemento di 
liberalità attuale, ma il rapporto resta sempre negotium, cioè affare. Entro il quinquennio c'è liberalità e non 
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entre a natureza jurídica da doação e as fontes obrigacionais reconhecidas pelo Direito 

Romano clássico fica claro nessa passagem: obligationem non contrahi eo casu, quo donatio 

est. Mas, para POMPÔNIO, a questão só se resolveria verificando quid acti sit, pois o 

quinquênio poderia não ter sido concedido donandi causa. 

Claro que após o reconhecimento da doação como contrato, o exemplo cogitado pelos 

juristas romanos seria qualificado como hipótese de doação com encargo e fugiria da ideia 

atualmente presente de negotium mixtum cum donatione. Importa notar, contudo, que a 

expressão romana permaneceu, ainda que a noção tenha se modificado, tendo em vista a 

modificação do próprio conceito de doação1001. 

Por isso, a expressão negotium mixtum cum donatione só tem sentido intrínseco 

quando compreendida a distinção do Direito Romano clássico entre donatio e negotium, hoje 

superada. Atualmente, a expressão não tem um significado coerente com a doutrina que se 

desenvolveu sobre o tema. No entanto, pela tradição da expressão, parece ser preferível a 

manutenção do emprego terminológico1002. 

A solução romana para as hipóteses de negotium mixtum cum donatione era, portanto, 

a recondução, seja à doação, seja a um negócio. Não havia, propriamente, reconhecimento 

de uma figura híbrida. No mesmo sentido, mas indicando haver compra e venda, pode-se 

citar o fragmento já estudado em momento anterior (D. 18, 1, 38), em que a compra e venda 

a preço vil era qualificada como compra e venda pura e simples, por não ter sido feita 

donationis causa, já que o preço existia, ainda que pequeno1003. 

                                                
sorge obbligazione; successivamente prende vigore il negotium e conseguentemente diventa attuale 
l'obbligazione”, cf. BIONDI, Biondo. Le donazioni. Torino: UTET, 1961, p. 941-942. 
1001 BIONDI, Biondo. Le donazioni. Torino: UTET, 1961, p. 942-943. 
1002 BIONDI, Biondo. Le donazioni. Torino: UTET, 1961, p. 943-944. 
1003 D. 18, 1, 38. “Ulpianus libro septimo disputationum. Si quis donationis causa minoris vendat, venditio 
valet: totiens enim dicimus in totum venditionem non valere, quotiens universa venditio donationis causa facta 
est: quotiens vero viliore pretio res donationis causa distrahitur, dubium non est venditionem valere. Hoc inter 
ceteros: inter virum vero et uxorem donationis causa venditio facta pretio viliore nullius momenti est.“Si quis 
donationis causa minoris vendat, venditio valet: totiens enim dicimus in totum venditionem non valere, quotiens 
universa venditio donationis causa facta est. Quotiens vero viliore pretio res donationis causa distrahitur, 
dubium non est venditionem valere. Hoc inter ceteros; inter virum vero et uxorem donationis causa venditio 
facta pretio viliore nullius momenti est”, cf. MOMMSEN, Theodor; KRÜGER, Paul. Corpus iuris civilis. 15. 
ed. Berlin: Weidmann, 1928, v. 1, p. 265. Tradução: “Se, por motivo de doação, se vender uma coisa por um 
preço menor, é valida a venda; porque a venda só é absolutamente nula quando feita toda inteira por motivo de 
doação. É incontestável, todavia, ser válida quando a coisa é vendida abaixo de seu valor, no caso do vendedor 
querer fazer uma doação ao comprador. Isso se dá em referência a estranhos, porque, tratando-se de uma venda 
feita por baixo preço entre marido e mulher por motivo de doação, essa venda será de nenhum valor” (tradução 
para o português de: VASCONCELLOS, Manoel da Cunha Lopes e (Conselheiro Vasconcellos) et alii. Digesto 
ou Pandectas do Imperador Justiniano. v. 3. São Paulo : YK, 2018,  p. 245). 
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Portanto, havia sido consagrada, no Direito Romano, a posição em favor da unidade 

do negotium mixtum cum donatione, ora mediante reconhecimento de uma doação pura e 

simples, ora afastando tal qualificação1004. 

Seção II - Qualificação 

§ 1. Negócio jurídico indireto 

O negotium mixtum cum donatione costuma ser qualificado pela doutrina como 

espécie de negócio jurídico indireto1005. Este último se verifica quando há uma disparidade 

entre os motivos ulteriores dos contratantes e a finalidade típica (ou causa) do negócio1006. 

Assim, os efeitos típicos do negócio são utilizados pelos contratantes para finalidades que 

não são as comumente empregadas. Percebe-se, portanto, a semelhança do negotium mixtum 

cum donatione com a categoria do negócio jurídico indireto. Assim como este, aquele utiliza-

se de um instrumento oneroso para realizar, ainda que parcialmente, uma liberalidade1007. 

A qualificação do negotium mixtum cum donatione como espécie de negócio indireto 

costuma, também, ser apontada como fundamento para a composição de seu regime. O 

negócio indireto não se distingue dos demais negócios típicos do ponto de vista estrutural e, 

                                                
1004 GENNARO, Gino de. I contratti misti: delimitazione, classificazione e disciplina. Negotia mixta cum 
donatione. Padova: CEDAM, 1934, p. 48. 
1005 Nesse sentido, entre outros, DOMENICO RUBINO apresenta o negotium mixtum cum donatione como 
hipótese de negócio jurídico indireto. Cf. RUBINO, Domenico. Il negozio giuridico indiretto. Milano: Giuffrè, 
1937, p. 15. Mais adiante, refutando outras teorias, aproxima novamente as duas figuras, cf. RUBINO, 
Domenico. Il negozio giuridico indiretto. Milano: Giuffrè, 1937, p. 61. Mais recentemente, cf. TORRENTE, 
Andrea. La donazione. 2. ed. Atualizado por Ugo Carnevali e Andrea Mora. Milano: Giuffrè, 2006, p. 34-39. 
1006 “Indiretto è quel negozio que le parti vogliono realmente porre in essere, con conseguente assoggetamento 
alla sua disciplina formale e sostanziale; ma non in quanto esse vogliano, come scopo ultimo, lo scopo al quale 
il negozio attuato è tipicamente rivolto, sibbene in quanto esso sia necessario per il raggiungimento di uno 
scopo ulteriore, distinto da quello”, cf. GENNARO, Gino de. I contratti misti: delimitazione, classificazione e 
disciplina. Negotia mixta cum donatione. Padova: CEDAM, 1934, p. 72. Em sentido semelhante, 
cf. ASCARELLI, Tullio. Negócio jurídico indirecto. Lisboa: Jornal do Foro, 1965, p. 10; SBORDONE, 
Francesco. La donazione mista come negozio giuridico indiretto. In: PERLINGIERI, Pietro; POLIDORI, 
Stefano (org.). Domenico Rubino: interesse e rapporti giuridici. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2009, 
p. 831; BETTI, Emilio. Teoria generale del negozio giuridico. 2. ed. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 
2002, p. 319-320; PENTEADO, Luciano de Camargo. Doação com encargo e causa contratual. 2. ed. rev., 
atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 371. 
1007 Não se deve confundir o negotium mixtum cum donatione com uma hipótese de doação dissimulada, seja 
através de preço irrisório, que se considera inexistente, seja através de ausência de pagamento efetivo do preço 
mediante acordo simulatório entre os contratantes. No negotium mixtum cum donatione o preço é 
desproporcional em relação ao valor da coisa, mas não deixa de existir nem de dever ser pago. Nesse sentido, 
cf. GENNARO, Gino de. I contratti misti: delimitazione, classificazione e disciplina. Negotia mixta cum 
donatione. Padova: CEDAM, 1934, p. 210; MONTREDON, Jean-François. La désolennisation des libéralités. 
Paris: LGDJ, 1989, p. 123. 
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portanto, rege-se pelas normas pertencentes ao tipo correspondente1008. No entanto, admite-

se a incidência de determinadas normas pertencentes a tipos diversos que estejam em 

sintonia com o motivo último perseguido pelos contratantes. 

Discorda dessa posição GINO DE GENNARO, para quem a incidência de certas 

normas, a despeito do regime típico ser diverso, não seria consequência da qualificação do 

contrato em concreto como negócio juridico indireto, mas da necessidade de aplicação de 

normas de ordem pública, sem embargo da inobservância de formalidades ou outros 

elementos pertencentes ao tipo do qual são oriundas1009. O Autor parte da premissa de que 

qualquer distinção categorial entre negócios jurídicos deve partir da causa do negócio1010. 

Entretanto, como o negócio jurídico indireto não apresenta causa diversa daquela típica e a 

finalidade dos contratantes permanece sendo mero motivo, o negócio jurídico indireto não 

seria uma categoria dogmática, mas meramente econômica. A qualificação de determinado 

contrato como negócio jurídico indireto não apresentaria, por conseguinte, efeitos jurídicos 

que justificassem a utilidade dessa fundamentação para o negotium mixtum cum donatione. 

O fundamento apontado por GINO DE GENNARO é semelhante ao apresentado por 

TULLIO ASCARELLI. Este último, no entanto, correlacionava a distinção entre normas 

aplicáveis ou não à qualificação do contrato como negócio jurídico indireto. Para TULLIO 

ASCARELLI, haveria normas que disciplinariam certos resultados práticos, pouco 

importando a forma em que eles se manifestassem1011 . Por isso, os negócios jurídicos 

indiretos cujo fim perseguido pelas partes fosse um resultado proibido por determinada 

norma seriam considerados nulos. Do mesmo modo, as normas que cuidassem de imputar 

consequências a certos resultados que fossem obtidos pelas partes mediante um negócio 

jurídico indireto também seriam aplicáveis. Em síntese: 

O negócio indirecto fica, portanto, subordinado, quer quanto à validade, quer 

quanto à disciplina, a duas ordens de normas jurídicas: as que dizem respeito 

ao tipo de negócio adoptado e as que concernem à função deste no caso 

                                                
1008 “A razão da referência do negócio indirecto ao negócio directo e, portanto, da sua sujeição, em princípio, 
à disciplina jurídica deste último é justamente o desejo consciente das partes de se afastarem o menos possível 
do terreno conhecido dos negócios típicos, aproveitando a disciplina jurídica já elaborada para essas hipóteses”, 
cf. ASCARELLI, Tullio. Negócio jurídico indirecto. Lisboa: Jornal do Foro, 1965, p. 24. 
1009 GENNARO, Gino de. I contratti misti: delimitazione, classificazione e disciplina. Negotia mixta cum 
donatione. Padova: CEDAM, 1934, p. 102. 
1010 GENNARO, Gino de. I contratti misti: delimitazione, classificazione e disciplina. Negotia mixta cum 
donatione. Padova: CEDAM, 1934, p. 86. 
1011 ASCARELLI, Tullio. Negócio jurídico indirecto. Lisboa: Jornal do Foro, 1965, p. 39. 
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concreto. No que diz respeito ao primeiro problema, é preciso ter em conta as 

normas que respeitam a um determinado negócio, independemente dos fins 

ulteriores visados pelas partes; no que se refere ao segundo problema, 

cumpre, ao contrário, ter em conta as normas que respeitam a um determinado 

efeito, qualquer que seja o negócio adoptado pelas partes, e isso, justamente, 

para evitar o recurso ao negócio com fim fraudulento1012. 

Como exemplo da aplicação de certas normas a negócios jurídicos indiretos, TULLIO 

ASCARELLI apontava exatamente as doações indiretas e algumas normas do Código Civil 

italiano de 1865 que determinavam a incidência de parte do regime típico da doação a essas 

figuras1013. Notadamente, a aplicação do instituto da colação, não só às doações diretas, mas 

igualmente às indiretas, conforme indicava o art. 1001 de referido Código1014. Igualmente, a 

norma acerca das reduções inoficiosas (CCIt/1865, art. 1091), ao determinar a incidência às 

doações “de qualquer natureza”. 

DOMENICO RUBINO também considerava o negotium mixtum cum donatione como 

negócio indireto. Entretanto, discordava que essa categoria deveria tomar emprestado os 

métodos de composição do regime aplicável aos negócios mistos e coligados. Para o Autor, 

dever-se-ia partir de um novo procedimento que denominou “construção”. A construção 

seria semelhante à analogia. Porém, enquanto a analogia modifica a própria norma, num 

processo de indução e dedução, de modo a ampliar seu âmbito de incidência para abranger 

novas situações, a construção modificaria o próprio fato para fazê-lo compatível com o 

suporte fático de determinada norma1015. Assim, a analogia operaria mediante “aplicação do 

direito ao fato”, ao passo que a construção seria feita por “subsunção da fattispecie à 

norma”1016. O procedimento de construção do regime deveria seguir dois “pontos cardinais”: 

(i) a avaliação dos interesses das partes e como satisfazê-los mediante o negócio celebrado; 

e (ii) as “exigências lógico-formais do sistema”, impondo limites à satisfação desses 

interesses1017. Por isso, a construção ocorreria em duas etapas. Em um primeiro momento, o 

                                                
1012 ASCARELLI, Tullio. Negócio jurídico indirecto. Lisboa: Jornal do Foro, 1965, p. 40. 
1013 ASCARELLI, Tullio. Negócio jurídico indirecto. Lisboa: Jornal do Foro, 1965, p. 38. 
1014 CCIt/1865, art. 1001. Il figlio o discendente il quale venga alla successione, ancorchè con beneficio 
d'inventario, insieme co'suoi fratelli o sorelle o loro discendenti, deve conferire a'suoi coeredi tutto ciò che ha 
ricevuto dal defunto per donazione sì direttamente come indirettamente, eccettuato il caso che il donante abbia 
altrimenti disposto. 
1015 RUBINO, Domenico. Il negozio giuridico indiretto. Milano: Giuffrè, 1937, p. 63. 
1016  “Alla analogia è più appropriata la frase applicazione del diritto al fatto, alla costruzione la frase 
sussunzione della fattispecie sotto la norma”, cf. RUBINO, Domenico. Il negozio giuridico indiretto. Milano: 
Giuffrè, 1937, p. 63-64, itálicos no original, tradução livre. 
1017 RUBINO, Domenico. Il negozio giuridico indiretto. Milano: Giuffrè, 1937, p. 66. 
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negócio deveria ser adaptado de modo a coincidir com o tipo contratual mais próximo dos 

interesses prevalentes. Em um segundo momento, caso houvesse ainda interesses 

secundários não satisfeitos, normas pertencentes a outro tipo contratual poderiam ser 

aplicadas, desde que compatíveis com o tipo prevalente1018.  

DOMENICO RUBINO desenvolveu sua tese com base nos pressupostos 

metodológicos da corrente da “jurisprudência dos interesses”, assumindo essa escolha 

expressamente1019. Por isso, tentava conciliar supostos interesses em conflito quando da 

construção do regime aplicável ao negócio indireto. Para além das críticas à corrente 

filosófica adotada, o Autor partia da premissa de que o intérprete poderia encontrar uma 

relação de prevalência de certos interesses face a outros. Não se sabe, contudo, qual seria o 

critério para que essa prevalência fosse identificada. A simples escolha de vestir o contrato 

como compra e venda indicaria a prevalência desse tipo? Desconhecemos, ainda, o papel do 

conceito de interesse para se chegar a essa conclusão, sobretudo considerando que o método 

da absorção já apresenta resultados semelhantes sem recorrer à essa noção. 

Percebe-se, portanto, que a qualificação do negotium mixtum como hipótese de 

negócio indireto não garante uma solução tranquila para a composição de seu regime. Se 

alguns autores recorrem às teorias já conhecidas aplicáveis aos contratos mistos e coligados, 

outros tentam desenvolver distinções em relação à natureza das normas ou de seus fins. Há 

ainda quem indique um procedimento novo, de “construção” do regime, com base nos 

interesses subjacentes ao negócio, sem, contudo, indicar critérios seguros. A própria noção 

de negócio jurídico indireto também não é segura, havendo quem dispute sua unidade como 

categoria dogmática e sua utilidade1020. 

Diante desse contexto, há autores que refutam a qualificação de negócio indireto para 

o negotium mixtum cum donatione. Para CESARE MASSIMO BIANCA, as doações 

indiretas em geral não seriam espécie de negócio indireto, pois o fim perseguido por elas 

não seria estranho ao negócio empregado1021. No entanto, parece-nos que o conjunto de 

                                                
1018 RUBINO, Domenico. Il negozio giuridico indiretto. Milano: Giuffrè, 1937, p. 67. 
1019 “Nè in questi criteri deve scorgersi una applicazione dei principi della scuola del diritto libero: il giudice 
non crea la norma ma, con un suo atto di volontà, dà la prevalenza all'uno o all'altro interesse, e dal diritto 
positivo ricava poi la norma a questo corrispondente”. Cf. RUBINO, Domenico. Il negozio giuridico indiretto. 
Milano: Giuffrè, 1937, p. 67. 
1020 “Al di fuori di una prospettiva storica, il fenomeno del negozio indiretto non si presta facilmente ad una 
cassificazione sistematica”, cf. BIANCA, Cesare Massimo. La vendita e la permuta.  2. ed. Torino: UTET, 
1993, t. 1, p. 67. 
1021 BIANCA, Cesare Massimo. Diritto civile: il contratto. v. III. 2. ed. Milano: Giuffrè, 2000, p. 486. 
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doações indiretas reúne realidades distintas que dificilmente atingem um grau de 

características comuns suficientes para defini-lo como categoria jurídica homogênea. 

A crítica levantada por GINO DE GENNARO é, até certo ponto, válida. O negotium 

mixtum cum donatione não apresenta caráter parcialmente gratuito apenas no motivo último, 

mas igualmente na própria estrutura do sinalagma negocial. Sem essa desproporção de 

equivalência material entre as prestações, não se encontra critério que permita identificar o 

negotium mixtum cum donatione. LUCIANO DE CAMARGO PENTEADO, igualmente 

crítico do enquadramento do negotium mixtum no grupo dos negócios indiretos, observava 

que o ponto de partida para a qualificação e o reconhecimento de um negotium mixtum cum 

donatione deveria ser a verificação de “um sinalagma ou a sua ausência”1022. Em seguida, à 

luz do caso concreto, outros elementos deveriam ser levados em conta para que não houvesse 

uma tarifação que transformasse o sinalagma em mero cálculo matemático1023. 

Como já vimos, o animus donandi não é índice suficiente, por si só, para a 

identificação do contrato de doação. A fortiori, não será para a identificação de negócios 

parcialmente gratuitos, como o negotium mixtum cum donatione. Na maior parte das vezes, 

o animus donandi funciona como índice negativo. Dificilmente verificável em concreto, sua 

ausência pode ser sentida quando outras finalidades encontram-se presentes no contrato1024. 

Assim, quando verificada a ausência de animus donandi, afasta-se a qualificação de doação 

ou a aplicação, ainda que por analogia, de suas regras típicas. 

Por essa razão a jurisprudência francesa1025 identifica como onerosa a compra e venda 

por preço simbólico quando faça parte de uma operação econômica maior, notavelmente nas 

                                                
1022 PENTEADO, Luciano de Camargo. Doação com encargo e causa contratual. 2. ed. rev., atual. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 379. 
1023 PENTEADO, Luciano de Camargo. Doação com encargo e causa contratual. 2. ed. rev., atual. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 379. 
1024 SCHIZZEROTTO, Giovanni. Il collegamento negoziale. Napoli: Jovene Editore, 1983, p. 67. 
1025 Em um julgamento proferido pela Terceira Câmara Civil de 3 de março de 1993 (Civ. 3e, 3 mars 1993; 
Bull. civ. III, n° 28; RTDciv. 1994, p. 124, obs. P.-Y. Gautier), a Corte de Cassação reconheceu uma causa 
obrigacional verdadeira para a transferência de imóvel em que uma fábrica foi construída em troca do 
pagamento de um franco, mas concomitante a uma transferência de ações da empresa proprietária da fábrica 
por um preço de 1.750.000 francos e 1.880.500 francos de recuperação de dívidas. De acordo com a Corte de 
Cassação, o vendedor “tinha grande interesse em sua realização, tanto a título pessoal, para evitar ações de seus 
credores, quanto como um acionista da empresa, cujas ações o vendedor e sua esposa possuíam quase metade”. 
De modo que “o Tribunal de Recurso foi capaz de deduzir que, no contexto da estrutura geral do contrato, a 
venda do imóvel teve causa e uma contrapartida reais”. Como o Sr. Gautier aponta, a decisão foi notável na 
época, uma vez que cada contrato foi compreendido como causa do outro (GAUTIER, Pierre-Yves. La cause 
du transfert de propriété, dans les ventes d'entreprises en difficulté, Revue Trimestrielle de Droit Civil, Paris, 
Dalloz, 1994, p. 124 e ss.). Em 2006, a Primeira Câmara Civil (Civ. 1re, 13 juin 2006, Bull. civ. I, n° 306; D. 
2007, p. 277, obs. J. Ghestin.) censurou um acórdão do Tribunal de Versalhes por não ter investigado se um 
contrato de compra das trilhas sonoras, com uma “cessão material de músicas e direitos similares de reprodução 
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hipóteses de trespasse de empresa com um passivo alto, que vem a se constituir em 

verdadeira contraprestação, integrando materialmente o preço do negócio global1026-1027. 

Nesse caso, pode-se falar em uma coligação entre os negócios que garanta um sinalagma e 

que evidencie um fim último econômico e especulativo que afasta a possibilidade de 

existência de intento liberal. 

No entanto, em todas as hipóteses em que não seja possível afastar peremptoriamente 

o animus donandi, a desproporção entre prestações mantém sobre o negócio a aura de 

suspeição no que diz respeito à sua qualificação como negotium mixtum cum donatione. Por 

isso, não basta a finalidade última dos contratantes — elemento determinante para a 

qualificação de um negócio indireto — ser um intento liberal, já que frequentemente esse 

indício é difícil de ser verificado. 

A qualificação pela doutrina do negotium mixtum cum donatione como espécie de 

negócio indireto parece ser motivada pela necessidade de justificar a aplicação, reconhecida 

pelas jurisprudências italiana e francesa, das normas de fundo da doação às liberalidades 

atípicas, com exclusão das normas acerca da forma do contrato. 

A razão, contudo, para esse afastamento dos requisitos formais do contrato de doação 

em benefício das liberalidades atípicas já havia sido, ao menos parcialmente, evidenciada 

por GINO DE GENNARO e TULLIO ASCARELLI. Trata-se, na verdade, da natureza das 

normas que compõem o tipo da doação. Conforme vimos, cada índice de um tipo contratual 

remete a uma parcela do regime típico e nela encontra a razão de sua incidência. Por isso, 

figuras fronteiriças que possuam determinados índices de um certo tipo contratual podem 

ver a aplicação analógica das normas que fundamentam esses índices. As liberalidades 

                                                
por uma soma simbólica de um franco (...) não fazia parte de uma operação econômica que constituiria um 
todo contratual indivisível”. 
1026 “La technique se conçoit tout d'abord lorsque le bien cédé a une valeur quasiment nulle. C'est le cas de la 
cession d'une entreprise en difficultés ou des titres servant à son contrôle. Aucune évaluation objective des 
biens transmis n'est opérée ; c'est leur valeur d'exploitation, leur rentabilité qui est prise en compte. Le cédant 
transmet la propriété d'un ensemble de biens qui sont devenus des éléments négatifs de son patrimoine; le 
cessionnaire considère la reprise comme une potentialité de gains”. Cf. GARRIGUES, Brigitte. La contre-
prestation du franc symbolique. Revue Trimestrielle de Droit Civil, Paris, Dalloz, 1991, p. 459 e ss. 
1027  No Brasil, a doutrina também reconhece essa possibilidade: “No Brasil, os retalhistas de artigos de 
vestuário muita vez oferecem uma camisa ou uma calça por determinado valor, equivalente ao preço de 
mercado do produto, e, pela segunda peça idêntica, recebem em pagamento o ‘real simbólico’. Mais uma vez, 
não há ruptura da comutatividade. Deve-se levar em consideração essa venda como uma espécie de alienação 
em bloco. A única dificuldade é que se for caracterizada a existência de uma ‘venda casada’, o alienante poderá 
incorrer em sanções da legislação de consumo”, cf. RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Código Civil 
comentado: compra e venda, troca, contrato estimatório.  São Paulo: Atlas, 2008, v. 6, t. 1, p. 37. 
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atípicas são contratos atípicos que, por possuírem certos índices do contrato de doação, 

atraem a incidência, por analogia, de certas regras pertencentes a esse tipo contratual.  

Quando analisamos a forma do contrato, percebemos que ela não poderia vir a ser um 

índice do contrato de doação pois não há qualquer razão, salvo histórica e de política 

legislativa, para a imposição de formalidades à celebração do contrato. De sorte que as 

liberalidades atípicas, como um todo, não precisam observar qualquer solenidade imposta à 

doação pura e simples. Adotando a análise tipológica para a qualificação das liberalidades 

atípicas, vê-se que o recurso ao negócio jurídico indireto é desnecessário para justificar o 

afastamento das solenidades típicas da doação. 

Em resumo, o negotium mixtum cum donatione não é espécie de negócio indireto, mas 

sim de liberalidade atípica e, por isso, atrai para si a incidência das normas materialmente 

relacionadas aos índices do contrato de doação. Distingue-se das demais liberalidades 

atípicas pela presença de um índice particular, qual seja, a desproporção entre as prestações 

numa operação econômica de troca.  

Percebe-se, conforme já havia afirmado LUCIANO DE CAMARGO PENTEADO, 

que “o correto enquadramento dos temas atinentes ao negotium mixtum cum donatione é 

realmente o tema do tipo contratual”1028. Ao trabalharmos com os índices do tipo, o recurso 

ao negócio indireto torna-se artifício inútil, já que tem por função apenas afastar a incidência 

das regras formais da doação e aproximar as de fundo. 

§ 2. Doação com encargo 

O negotium mixtum cum donatione também não se confunde com uma doação com 

encargo. Conforme expôs TULLIO ASCARELLI, são figuras verdadeiramente opostas. 

Enquanto, em uma doação com encargo, realiza-se uma atribuição gratuita com um escopo 

oneroso, pelo negotium mixtum cum donatione o escopo torna-se gratuito e a atribuição 

                                                
1028 PENTEADO, Luciano de Camargo. Doação com encargo e causa contratual. 2. ed. rev., atual. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 380. 
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onerosa 1029 - 1030 . BIONDO BIONDI dizia que, naquela, a onerosidade é acessória à 

gratuidade, ao passo que, neste, a gratuidade é acessória à onerosidade1031. 

Além disso, a doação com encargo é verdadeira doação, submetida ao regime típico 

da doação como um todo, salvo derrogações expressamente previstas. Não há, portanto 

diferentemente do negotium mixtum, problema em se encontrar o regime da doação com 

encargo. 

Por fim, a doação com encargo é uma doação em que, na terminologia de PONTES 

DE MIRANDA, acrescenta-se uma determinação anexa1032. Há, dessa maneira, um plus 

quando comparado com a doação pura e simples. Por outro lado, o negotium mixtum cum 

donatione em sua espécie paradigmática de compra e venda a preço vil não requer a 

celebração de negócio acessório ou a inclusão de estipulação especial no instrumento de 

compra e venda. O escopo gratuito é obtido mediante a estrutura típica da compra e venda, 

através da variação do preço face ao valor da coisa1033. 

A doutrina que distingue o negotium mixtum cum donatione da doação com encargo 

procura apresentar alguns critérios. Um deles centra-se na causa do contrato. Enquanto na 

doação modal a causa seria donandi, de modo que o intento liberal preponderaria, no 

negotium mixtum cum donatione a causa seria mista1034. Outro critério utilizado é o da 

prevalência da onerosidade ou gratuidade. Segundo ele, na doação com encargo a gratuidade 

seria prevalente, ao passo que no negotium mixtum a onerosidade teria papel mais 

relevante1035. Por fim, apresenta-se ainda o critério da relevância da prestação em relação à 

estrutura do negócio jurídico. De acordo com esse critério, o encargo é elemento acessório 

                                                
1029 ASCARELLI, Tullio. Contrato misto, negócio indireto, ‘negotium mixtum cum donatione’. Revista dos 
Tribunais, ano 101, v. 925, nov. 2012, p. 42. 
1030  De modo semelhante: “nel negotium mixtum cum donatione è l'onere che prevale fino ad essere il 
corrispettivo della prestazione, e la liberalità è una conseguenza od un negozio accessorio: nella donazione 
modale la liberalità constituisce il contenuto principale, e l'onere è un accessorio od in generale una 
limitazione”, cf. SCUTO, Carmelo. Il modus nel diritto civile italiano. Palermo: Orazio Fiorenza, 1909, p. 187. 
1031 BIONDI, Biondo. Le donazioni. Torino: UTET, 1961, p. 947. 
1032 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 
1970, t. 5, p. 216. 
1033 ASCARELLI, Tullio. Contrato misto, negócio indireto, ‘negotium mixtum cum donatione’. Revista dos 
Tribunais, ano 101, v. 925, nov. 2012, p. 43. 
1034 Nesse sentido, cf. VARELA, João de Matos Antunes. Das obrigações em geral. v. 1. Coimbra: Almedina, 
2011, p. 295, nota 3. 
1035 Nesse sentido, cf. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: contratos. 16. ed. rev. e 
atualizado por Regis Fichtner. Rio de Janeiro: Forense, 2012, v. 3, p. 216. 
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ao contrato de doação, ao passo que o preço, na compra pretio viliore, ainda que mínimo, é 

tido como elemento essencial do contrato1036. 

Para LUCIANO DE CAMARGO PENTEADO, do ponto de vista funcional, o 

negotium mixtum cum donatione seria uma figura intermediária entre a troca e a doação com 

encargo. Não seria igualmente um contrato misto, mas espécie de liberalidade atípica. Caso 

a contraprestação fosse nula ou irrisória, haveria nulidade do contrato. A conversão, nesse 

caso, para a doação só seria possível caso a forma necessária para esta tivesse sido 

observada1037. O negotium mixtum teria, na visão do Autor, um sinalagma enfraquecido em 

comparação ao contrato de permuta1038. Por outro lado, a correspectividade ainda existiria a 

ponto de persistir, juntamente com a liberalidade, como causa final do contrato. Por essa 

razão, não seria uma doação com encargo. 

§ 3. Contrato misto 

Essa posição foi historicamente sustentada por alguns autores que acreditavam tratar-

se o negotium mixtum cum donatione de um contrato com causa “mista”, simultaneamente 

onerosa e gratuita. Era o caso de ROBERT-JOSEPH POTHIER. Ao fazer a distinção entre 

os contratos gratuitos e onerosos, o Autor indicava poder haver “contratos mistos” quando 

“aquele dos contratantes que beneficia o outro exige deste qualquer coisa que tenha valor 

abaixo daquela que é dada”1039. No entanto, o Autor dava como exemplo a hipótese de 

doação com encargo, parecendo confundir as figuras. 

A mesma posição apresenta FRIEDRICH KARL SAVIGNY, segundo o qual o 

negotium mixtum cum donatione seria um contrato misto em que parte deveria ser 

                                                
1036 Nesse sentido, cf. RAMALHO, Maria do Rosário Palma. Sobre a doação modal. O Direito, Lisboa, ano 
122, n. 3/4, jul./dez. 1990, p. 740. 
1037 PENTEADO, Luciano de Camargo. Doação com encargo e causa contratual. 2. ed. rev., atual. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 380. 
1038 A ideia de sinalagma imperfeito também é defendida, na Itália, por FELICE MAURIZIO D'ETTORE: “La 
liberalità, infatti, indipendentemente dalla sola considerazione dell’effetto economico rilevante, può 
sovrapporsi alla corrispettività patrimoniale che realizza, in concreto, uno scambio ‘imperfetto’ (non 
proporzionalità delle prestazioni reciproche) e pur tuttavia oneroso, tenuto conto della presenza dei correlativi 
vantaggi e sacrifici per le parti che risultano decisivi ai fini dell’individuazione dei caratteri identificativi della 
fattispecie negoziale”, cf. D'ETTORE, Felice Maurizio. Gratuità, liberalità e scambio. In: LIPARI, Nicolò; 
RESCIGNO, Pietro (dir.). Diritto civile: successioni, donazioni, beni. Le successioni e le donazioni. v. 2. t. 1. 
Milano: Giuffrè, 2009, p. 496. 
1039 “Les contrats par lesquels celle des parties qui fait un bienfait à l'autre, exige d'elle quelque chose qui est 
au dessous de la valeur de ce qu'elle lui donne, sont des contrats mixtes”, cf. POTHIER, Robert Joseph. Traité 
des obligations. Paris: Debure, 1764, t. 1, p. 24. 
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considerada como doação, atraindo, portanto, as regras desse contrato 1040 . O Autor 

exemplificava com uma venda de uma casa que valia cinco mil por três mil. Haveria, nesse 

exemplo, uma venda por três mil de parte da casa e a doação do restante equivalente a dois 

mil1041 . Assim como ROBERT-JOSEPH POTHIER, SAVIGNY também enquadrava a 

doação como encargo como espécie de doação mista1042. 

Mais recentemente, CESARE MASSIMO BIANCA, com respaldo em FRIEDRICH 

KARL VON SAVIGNY1043, adota a tese do negotium mixtum como espécie de contrato 

misto. Para MASSIMO BIANCA, a figura seria um contrato misto cujas causas, onerosa e 

gratuita, não permitiriam a fusão em uma única causa, fazendo com que tanto a incidência 

do regime da compra e venda, quanto a do regime da doação, fosse incompatível. CESARE 

MASSIMO BIANCA sugere a cisão do contrato, no que tange à aplicação desses regimes, 

no limite de sua gratuidade e onerosidade1044. 

Essa abordagem do negotium mixtum foi criticada por GINO DE GENNARO, para 

quem a consideração de uma causa mista como sendo composta por uma estrutura 

parcialmente onerosa e gratuita é equivocada 1045 . Em primeiro lugar, onerosidade e 

gratuidade seriam características dos contratos em geral e só poderiam ser levadas em conta 

como uma primeira etapa de classificação, não como critério definitivo. Em segundo lugar, 

considerando a causa intimamente ligada ao objeto do contrato, se houvesse diversas causas 

parciais no negotium mixtum, seria necessário encontrar diversas prestações respectivas, o 

que não parecia ser o caso para o Autor. 

Criticando o ensinamento de VON SAVIGNY, LUDWIG ENNECCERUS e 

HEINRICH LEHMANN acreditavam que a cisão do negotium mixtum em aplicação do 

método da combinação de regimes só seria possível caso as partes expressamente dissessem 

                                                
1040 “Celui qui reçoit une chose, et ne rend une d'une valeur moindre, se trouve enrichi de la différence. Si telle 
est l'intention de l'autre partie, ce fait constitue une donation véritable. L'acte juridique renferme une donation 
partielle, et, pour cette partie, le droit que l'acte confère doit être regardé comme donation”. Cf. SAVIGNY, 
Friedrich Karl von. Traité de droit romain. 2. ed. Tradução Ch. Genoux. Paris: Firmin Didot Frères, 1856, t. 4, 
p. 99. 
1041 Cf. SAVIGNY, Friedrich Karl von. Traité de droit romain. 2. ed. Tradução Ch. Genoux. Paris: Firmin 
Didot Frères, 1856, t. 4, p. 99-100. 
1042 Cf. SAVIGNY, Friedrich Karl von. Traité de droit romain. 2. ed. Tradução Ch. Genoux. Paris: Firmin 
Didot Frères, 1856, t. 4, p. 103. 
1043 BIANCA, Cesare Massimo. Diritto civile: il contratto. 2. ed. Milano: Giuffrè, 2000, v. 3, p. 481, nota 117. 
1044 BIANCA, Cesare Massimo. Diritto civile: il contratto. 2. ed. Milano: Giuffrè, 2000, v. 3, p. 481. 
1045 GENNARO, Gino de. I contratti misti: delimitazione, classificazione e disciplina. Negotia mixta cum 
donatione. Padova: CEDAM, 1934, p. 111. 
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que as prestações seriam distintas1046. Mesmo assim, salientavam que nesse caso não se 

estaria diante de um negócio misto e sim de contratos coligados, cada um regido pelas regras 

de seu regime típico1047. Em edição posterior da mesma obra1048, entretanto, comentando 

uma decisão do Tribunal do Reich que recusava a possibilidade de separação do negotium 

mixtum cum donatione para aplicação, à parte gratuita, das regras da doação e, à parte 

onerosa, das regras da compra e venda, os Autores abrandaram sua posição. De acordo com 

eles, o problema seria resolvido à luz do “resultado melhor condizente com a vontade das 

partes”. Frequentemente, o negotium mixtum seria melhor regido mediante aplicação da 

teoria da separação. 

Como se vê, a qualificação do negotium mixtum cum donatione como espécie de 

contrato misto sempre veio acompanhada do pressuposto de que o único método possível de 

ser aplicado seria o da combinação. Não seria, ainda, uma combinação de normas com 

incidência no contrato como um todo, mas uma combinação que operaria mediante cisão do 

fenômeno contratual em dois negócios, um gratuito, outro oneroso.  

No entanto, ao analisarmos os índices apresentados anteriormente1049, veremos que o 

negotium mixtum é, de fato, um negócio único, não sendo possível configurar-se como uma 

coligação contratual. 

Primeiramente, embora haja a intenção dos contratantes de, mediante o negócio, 

atribuir de modo parcialmente gratuito algo, essa intenção incorpora-se à causa do negócio, 

tornando-a mista. Não há uma pluralidade de causas a evidenciar uma coligação. Por outro 

lado, os regimes dos contratos onerosos e dos contratos gratuitos não são compatíveis, sendo 

essa compatibilidade um forte indício para a coligação. Em geral, não há pluralidade de 

instrumentos negociais. O exemplo clássico de negotium mixtum cum donatione, a compra 

e venda a preço vil, é celebrado como uma compra e venda comum, sem qualquer pacto 

adicional ou acessório. Por fim, o reconhecimento de uma coligação contratual exigiria 

                                                
1046 CARMELO SCUTO parecia apresentar opinião semelhante. O Autor criticava a cisão quando não fosse 
expressa. Mas a sua tese de que o negotium mixtum cum donatione poderia ser enxergado como coligação 
unilateral, de um negócio oneroso, principal, e um negócio gratuito, acessório, também partilha do mesmo 
inconveniente. Cf. SCUTO, Carmelo. Il modus nel diritto civile italiano. Palermo: Orazio Fiorenza, 1909, 
p. 184-185. 
1047 ENNECCERUS, Ludwig; LEHMANN, Heinrich. Derecho de obligaciones. v. 2. Tradução e comentários 
Blas Pérez Gonzalez e José Alguer. Barcelona: BOSCH, 1935, p. 126. 
1048 A tradução do trecho da obra e a mudança de posição são apresentadas em: VAZ SERRA, Adriano Paes 
da Silva. União de contratos. Contratos mistos. Separata do Boletim do Ministério da Justiça, n. 91, Lisboa, 
1960, p. 48. 
1049 Cf. Tít. I, Cap. 2, Seção II, § 3, item 3.2.  
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igualmente a identificação de uma pluralidade de prestações. Para tanto, a coisa teria de ser 

mentalmente cindida com referência ao preço acordado e a outro valor de referência superior 

ao valor daquele mesmo preço1050. Surge, assim, o problema de se saber qual o valor de 

referência a ser utilizado para a cisão das prestações. Poder-se-ia argumentar em favor da 

ideia de preço justo ou de mercado. No entanto, essa escolha contraria o regime típico da 

compra e venda, que não se preocupa com a igualdade de valores entre as prestações para o 

reconhecimento do sinalagma1051. A equivalência considerada é subjetiva e só é considerada 

rompida quando manifestamente desproporcional, sendo tutelada geneticamente pela lesão 

e funcionalmente pela alteração das circuntâncias. Além disso, a consideração do justo preço 

é arbitrária e fictícia, pois assume que tenha havido um acordo entre as partes quanto ao 

preço necessariamente justo e que o restante tenha sido dado em doação1052. 

No entanto, apesar de ser possível afastar a conclusão em favor da coligação 

contratual, a unidade do negotium mixtum não garante que ele seja um contrato misto cujo 

regime deva resultar do método da combinação1053. Isso porque tal método levaria à procura 

de uma pluralidade de prestações que não existe e que só seria obtida mediante a cisão 

artificial da coisa vendida com base em um valor de referência arbitrário que não aquele 

estabelecido pelas partes como a contraprestação pecuniária1054-1055. Pelas razões acima 

expostas, conclui-se que o negotium mixtum cum donatione é um contrato unitário e a 

                                                
1050 Para GINO DE GENNARO, qualquer cisão das prestações seria arbitrária e contrária à vontade das partes, 
cf. GENNARO, Gino de. I contratti misti: delimitazione, classificazione e disciplina. Negotia mixta cum 
donatione. Padova: CEDAM, 1934, p. 218-219. 
1051  Nesse sentido, cf. SBORDONE, Francesco. La donazione mista come negozio giuridico indiretto. 
In: PERLINGIERI, Pietro; POLIDORI, Stefano (org.). Domenico Rubino: interesse e rapporti giuridici. 
Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2009, p. 839-840. 
1052 “L'arbitrio diventa qui ancora più forte, e la teoria assume l'aspetto di un gioco di fantasia: supposizione 
di una vendita, conclusa al giusto prezzo (che chi sa poi qual sia); supposizione, sopratutto, di un concenso 
volto alla remissione della quale consiste la liberalità... E permangono tutte le difficoltà pratiche già descritte”, 
cf. GENNARO, Gino de. I contratti misti: delimitazione, classificazione e disciplina. Negotia mixta cum 
donatione. Padova: CEDAM, 1934, p. 221. 
1053 ASCARELLI, Tullio. Contrato misto, negócio indireto, ‘negotium mixtum cum donatione’. Revista dos 
Tribunais, ano 101, v. 925, nov. 2012, p. 29. 
1054 Esse procedimento arbitrário fica evidente na explicação de MASSIMO BIANCA: “La donazione attiene 
alla quota del bene che le parti hanno voluto in attribuzione gratuite e che, in mancanza di altre indicazioni, 
deve ritenersi corrispondente alla quota di riduzione del prezzo convenuto rispetto al prezzo che l'alienante 
avrebbe potuto presumibilmente realizzare sul mercato. Se il donatario è alienante, la quota di prezzo donata 
deve ritenersi corrispondente alla differenza rispetto al prezzo che in relazione alla situazione di mercato 
sarebbe stato presumibilmente pagato per il bene”, cf. BIANCA, Cesare Massimo. La vendita e la permuta.  
2. ed. Torino: UTET, 1993, t. 1, p. 73. 
1055  “Enfin, l'acte analysé ou requalifié est considéré comme un tout cohérent, sans qu'il soit besoin de 
l'envisager en tranches, artificiellement découpées, ici vente, là libéralité; à titre onéreux à 60 %, à titre gratuit 
à hauteur de 40 %. L'acte est considéré dans son ensemble, en fonction de l'esprit en vertu duquel il a été 
conçu, à la différence du régime juridique de l'acte lésionnaire, du moins en droit français.” Cf. NAJJAR, 
Ibrahim. Prix « sous-évalué » et intention libérale. Recueil Dalloz, Paris, Dalloz, 2003, p. 2591 e ss. 
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aplicação da teoria da combinação mediante cisão seria impossível sem a desnaturação do 

negócio.  

Para GINO DE GENNARO, o negotium mixtum seria uma compra e venda pura e 

simples mas que, possuindo um resultado econômico equivalente ao de uma doação, atrairia 

a incidência de certas normas do regime típico desse contrato1056. A posição de GINO DE 

GENNARO deve ser entendida, contudo, à luz de sua perspectiva em relação aos contratos 

atípicos. O Autor considerava que essa categoria seria residual e a qualificação de um 

contrato como atípico deveria ser recurso de ultima ratio1057. Assim, preferiu reconduzir a 

figura ao regime típico da compra e venda, abrindo exceção para as normas de fundo da 

doação com fundamento em um resultado econômico equivalente. 

Do ponto de vista tipológico, o negotium mixtum cum donatione possui uma 

comutatividade defeituosa pois o desequilíbrio entre as prestações não tem por causa uma 

equivalência subjetiva, isto é, um acordo entre os contratantes a respeito da utilidade 

respectiva das prestações. Pelo contrário, a desproporção é motivada pela intenção liberal, 

ou animus donandi, reputado índice característico da doação. Por esse desvio, que atrai em 

certa medida o regime típico da doação, ou parte dele, a qualificação do negotium mixtum 

cum donatione como espécie de negócio misto parece ser acertada. 

Contudo, como já salientamos no Título I, o reconhecimento de um determinado 

negócio como atípico misto não é suficiente para a determinação do método de composição 

de seu regime. Como tanto a atribuição patrimonial gratuita quanto a onerosa são queridas 

pelas partes e uma relação de acessoriedade parece ser artificial, sob pena de transmutar o 

contrato qualificando-o como doação com encargo, o método da absorção, em favor de um 

regime gratuito ou oneroso, não soluciona a questão. 

Apenas a combinação das regras também não resolve o problema, pois os regimes dos 

contratos onerosos e dos contratos gratuitos conflitam em diversos pontos: (i) na 

interpretação complementar; (ii) na responsabilidade pelo vícios redibitórios e pela evicção; 

(iii) nos requisitos para o exercício da ação pauliana; (iv) na sujeição à redução e à colação; 

e (v) na revogação do contrato. 

                                                
1056 GENNARO, Gino de. I contratti misti: delimitazione, classificazione e disciplina. Negotia mixta cum 
donatione. Padova: CEDAM, 1934, p. 230-231. 
1057 “Ma è esatto che solo alcuni contratti sono assolutamente nuovi, risultanti esclusivamente da fattispecie 
completamente ignote alla legge”, cf. GENNARO, Gino de. I contratti misti: delimitazione, classificazione e 
disciplina. Negotia mixta cum donatione. Padova: CEDAM, 1934, p. 11. 
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Por essa razão, o método adequado parece ser aquele da analogia, adaptando as regras 

dos regimes típicos dos contratos onerosos e gratuitos à realidade estrutural do negotium 

mixtum cum donatione. Como recurso principal para a identificação das regras incidentes da 

doação, utilizaremos os índices do contrato de doação e a respectiva parcela do regime típico 

que lhes é relacionada1058 . Em um segundo momento, para a adaptação do regime ao 

negotium mixtum, como se trata de criar um regime jurídico, não há, a priori, uma única 

solução. No entanto, o intérprete deve se pautar por uma máxima de que a construção do 

regime não poderá operar uma repartição do contrato, de modo a aplicar uma tarifação da 

prestação, como no caso do preço justo. Isso significa dizer que as normas que digam 

respeito à própria fonte contratual, sobretudo aquelas de extinção (anulação, resolução, 

revogação), devem ser aplicadas no contrato como um todo. Por outro lado, as normas acerca 

das atribuições patrimoniais podem, em último caso, ser aplicadas apenas na parte gratuita 

ou onerosa. Sempre que possível, contudo, uma norma única para todos os efeitos do 

contrato, que não desrespeite a mitigação do sinalagma, será preferível. 

Seção III - Regime jurídico 

Como vimos, críticos à noção do negotium mixtum como espécie de contrato misto, 

LUDWIG ENNECCERUS e HEINRICH LEHMANN consideravam que a figura deveria 

ser tratada como um negócio jurídico unitário e seu regime obtido mediante a composição 

das normas da compra e venda e da doação. Dessa forma, o negotium mixtum teria de 

obedecer à formalidade mais rígida, mas o defeito formal seria sanado pelo cumprimento da 

obrigação pelo doador-vendedor. O direito de revogar a doação seria igualmente aplicável 

ao contrato como um todo. Em edição posterior, contudo, os Autores passaram a adotar a 

teoria da separação e combinação de regimes para o contrato analisado. A questão 

permanece sendo, no entanto, a de saber se poderia ser feita essa combinação. 

Para KARL LARENZ, nenhuma das teses, seja da separação ou da unidade do 

contrato, resolveria de maneira satisfatória o problema acerca do regime jurídico do 

negotium mixtum. O Autor apresentava um outro critério pautado pela divisibilidade ou 

                                                
1058 Mutatis mutandis, essa era a posição de PONTES DE MIRANDA: “O contrato é negócio jurídico unitário 
e incidem as regras concernentes à doação e as regras atinentes ao outro contrato, ou dos outros contratos, 
conforme o que se refere a eles, desde que não se choquem com o contrato unitário. Chama-se a essa explicação 
teoria da incidência respectiva, para que se distinga do que sustentam a teoria da unidade, que põem como 
básico o contrato de doação (ANDREAS VON TUHR, Der Allgemeine Teil, III, 77) e a teoria da doação 
consumada”, cf. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. Atualizado por 
Bruno Miragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, t. 46, p. 288. 
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indivisibilidade das prestações. Caso divisíveis, dever-se-ia considerar cada parte como um 

contrato separado de doação e compra e venda (ou permuta). Caso indivisíveis, seria preciso 

combinar os regimes típicos dos contratos tendo em vista “o seu sentido” e à medida em que 

“se adaptem ao caso concreto, levando em consideração o caráter total do negócio”1059. No 

entanto, em seguida, o Autor afirmava que a prestação indivisível deveria combinar os 

regimes da compra e venda e da doação, ao passo que sobre o preço incidiria o regime da 

compra e venda1060. A solução apresentada por KARL LARENZ parece estar em contradição 

com o método de composição do regime por ele indicado em sequência, já que este seria 

obtido à luz do caso concreto e do “caráter total do negócio” mas a incidência seria 

fragmentada, prestação a prestação. Além disso, ignora que o contrato não é formado apenas 

por seu objeto prestacional, mas igualmente composto por cláusulas acessórias. A questão 

concernente ao regime também importa para estas, não apenas para as prestações. 

Em Portugal, quando dos estudos para a redação do Código Civil de 1966, ADRIANO 

PAES DE LIMA VAZ SERRA chegou a apresentar em seu Projeto um artigo dedicado ao 

que chamou de “doação mista” 1061 . O dispositivo tratava do assunto de maneira 

pormenorizada e buscava uma solução conciliadora das principais correntes doutrinárias 

acerca da natureza do negotium mixtum cum donatione: 

Art. 4.° — Doação mista 

1. Quando, mediante uma venda por preço inferior ao valor do objecto 

vendido, se faz uma doação ao comprador, o contrato cinde-se em duas partes, 

uma onerosa e outra gratuita, ou é um único contrato (misto), consoante o que 

resultar da intenção dos contraentes. 

2. As regras de forma das doações são aplicáveis à parte gratuita, mas a 

nulidade desta determinará a de todo o contrato, nos termos do art.°... 

(nulidade parcial de negócios jurídicos). 

3. As normas sobre revogação das doações são aplicáveis a todo o contrato 

ou só à sua parte gratuita, conforme o critério do § 1.°. Se o contrato for 

                                                
1059 LARENZ, Karl. Derecho de obligaciones. Tradução Jaime Santos Briz. Madrid: EDERSA, 1959, t. 2, 
p. 191. 
1060 LARENZ, Karl. Derecho de obligaciones. Tradução Jaime Santos Briz. Madrid: EDERSA, 1959, t. 2, 
p. 191-192. 
1061 VAZ SERRA, Adriano Paes da Silva. União de contratos. Contratos mistos. Separata do Boletim do 
Ministério da Justiça, n. 91, Lisboa, 1960, p. 129-130. 
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totalmente revogável, pode o donatário evitar a revogação, completando a sua 

prestação até ao valor da prestação da outra parte. Tratando-se de impugnação 

pauliana, observa-se o disposto no art.° 14.°, § 6.° (da responsabilidade 

patrimonial). 

4. Conforme o critério do § 1.°, se a coisa tiver vícios, o alienante não 

responde segundo as regras da compra e venda, na medida do enriquecimento 

gratuito do donatário, limitando-se essa responsabilidade à medida, em que o 

valor da coisa doada se mostre, em virtude do vício, inferior ao da 

contraprestação, ou só responde segundo tais regras em relação à parte 

onerosa, mas sem exclusão da aplicabilidade do art.°... (nulidade parcial de 

negócios jurídicos). 

5. Consoante o mesmo critério, se o vendedor responder por culpa leve e o 

doador só responder por culpa lata, o vendedor-doador, cuja culpa seja leve, 

responde unicamente na medida, em que o valor da coisa doada se mostre, 

em razão da culpa, inferior ao da contraprestação, ou responde apenas em 

relação à parte onerosa. 

6. Se existir direito de preferência para o caso da venda de certo objecto, não 

pode o referido direito ser exercido no caso de doação mista. 

7. Os princípios enunciados neste artigo são aplicáveis, com as devidas 

adaptações, aos demais contratos que contiverem, ao mesmo tempo, um 

negócio a título oneroso e uma doação. 

Como dito, da leitura do dispositivo proposto, percebe-se que o projetista português 

definiu de maneira ampla a doação mista, podendo ela configurar-se tanto como um negócio 

unitário quanto mediante coligação de negócios onerosos e gratuitos. Ora, como vimos, a 

doação mista ou negotium mixtum cum donatione não permite a qualificação como coligação 

contratual por faltarem os critérios necessários à sua identificação. Além disso, a solução 

que opta por enxergar uma pluralidade de contratos foge ao problema, pois retorna aos 

regimes típicos da doação e da compra e venda e não identifica uma nova figura contratual. 

Se houvesse coligação contratual, seria entre doação e compra e venda, contratos típicos e 

não existiria propriamente uma “doação mista”.  
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ADRIANO PAES DE LIMA VAZ SERRA inconscientemente percebeu a incoerência 

da ampla definição dada à doação mista. Nas alíneas posteriores fez sempre a ressalva de se 

observar o critério apresentado na primeira alínea. A ressalva indica que o regime 

apresentado apenas se aplicaria aos casos de contrato único, em que, de fato, seria necessária 

a conciliação entre os regimes típicos da doação e da compra e venda. 

A despeito da ampla definição dada por ADRIANO PAES DE LIMA VAZ SERRA, 

algumas posições adotadas pelo seu Projeto são interessantes. Primeiramente, reputou tratar-

se de contrato misto, mas a construção do regime apresentado não é baseada na separação 

de uma parte onerosa, de um lado, e gratuita, de outro. Ao contrário, o projeto preferia tratar 

da figura construindo um regime único aplicável a todo o contrato. Em segundo lugar, o 

dispositivo apresentava a compra e venda a preço vil como caso paradigmático da doação 

mista, mas sua última alínea estendia o regime para outros negócios. Pretendia-se, portanto, 

regular de maneira ampla as liberalidades atípicas, semelhantemente ao art. 809 do CCIt. 

Por fim, o regime sugerido atentava-se para alguns dos problemas de compatibilização da 

compra e venda com a doação (fraude contra credores, forma das doações, responsabilidade 

por evicção e vício redibitório, direito de preferência), mas omitia uma solução em relação 

à sujeição ou não das liberalidades atípicas à colação. 

O artigo proposto por VAZ SERRA não foi, contudo, incorporado à versão 

promulgada do Código Civil português de 1966; provavelmente, por fazer parte de um 

conjunto de dispositivos que tratavam dos contratos mistos e que não foram mantidos na 

versão final do diploma legal. 

§ 1. Incidência das regras aplicáveis aos contratos onerosos 

1.1. - Fraude contra credores 

No que tange aos negócios jurídicos celebrados em fraude contra credores, há uma 

diferença significativa com relação aos requisitos para o exercício da ação pauliana, a 

depender de o negócio ser gratuito ou oneroso. De acordo com o art. 158 do CCB, “os 

negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida” realizados pelo devedor 

insolvente ou por eles tornado insolvente poderão ser objeto de anulação pelos credores 

quirografários quando lesados. Basta, portanto, que o negócio gratuito tenha ocasionado a 

insolvência ou agravado-a para que o credor possa exercer a ação pauliana.  
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Diferentemente, o art. 159 do CCB determina serem “igualmente anuláveis os 

contratos onerosos (...) quando a insolvência for notória, ou houver motivo para ser 

conhecida do outro contratante”. A doutrina identifica, portanto, dois requisitos para que um 

negócio oneroso possa ser objeto de ação pauliana1062. De um lado, um requisito objetivo, 

que consiste no eventum damni, isto é, na insolvência do devedor ou no agravamento desse 

estado. De outro, um requisito subjetivo, concilium fraudis, que implica no conhecimento, 

efetivo ou presumido 1063 , pelo terceiro, desse estado de insolvência ou de seu 

agravamento1064. 

A razão para o tratamento distinto está em que, nos negócios onerosos, o adquirente 

figura em situação similar à dos demais credores, preocupando-se em evitar um dano 

(certant ambo de damno vitando), ao passo que, nos negócios gratuitos, o adquirente não 

teria prejuízos efetivos, já que só extraiu benefícios do negócio celebrado, diferentemente 

dos demais credores, que buscam evitar um prejuízo maior. Além disso, o negócio oneroso 

em tese não altera profundamente o patrimônio do devedor, ao passo que o gratuito importa 

uma diminuição patrimonial1065. 

A aplicação do instituto da fraude contra credores ao negotium mixtum cum donatione 

não se discute. Parte da doutrina faz-lhe, inclusive, referência expressa ao tratar do tema1066. 

Além disso, o art. 160, parágrafo único, do CCB estipula que o adquirente poderá conservar 

os bens quando ofereça o suplemento do preço correspondente ao valor real do bem. O 

dispositivo faz alusão à compra e venda a preço menor. No entanto, discute-se se incidiria o 

art. 158, CCB, dispensando a prova do concilium fraudis, ou o art. 159, CCB, que a exige. 

Nessa hipótese, costuma-se considerar aplicável a disciplina referente ao contrato 

oneroso. Mas se considera presumido o concilium fraudis quando haja uma compra e venda 

a preço vil1067. Paradoxalmente, portanto, a doutrina qualifica como oneroso o negotium 

                                                
1062 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da validade. 8. ed., rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2008, p. 208-209. 
1063 A presunção é, contudo, relativa (iuris tantum). Cf. AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 7. ed. 
rev., mod. e aum. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 521. 
1064 AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 7. ed. rev., mod. e aum. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, 
p. 520. 
1065 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 24. ed. rev. e atual. por Maria Celina Bodin 
de Moraes. Rio de Janeiro: Forense, 2011, v. 1, p. 450-451. 
1066 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de (coord.). Código 
Civil interpretado conforme a Constituição da República. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, v. 
1, p. 305. 
1067 Nesse sentido, cf. TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de 
(coord.). Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 
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mixtum cum donatione para efeitos de fraude contra credores e considera presumido o 

elemento subjetivo tal como se o contrato fosse considerado gratuito, em aplicação do art. 

158 do CCB. Distanciando-se dessa posição, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR prefere 

a aplicação do art. 158 ao negotium mixtum, fazendo “a ineficácia incidir tão-somente sobre 

a porção em que a liberalidade operou”1068. PONTES DE MIRANDA repudiava essa solução 

por considerar que a ação pauliana seria anulatória do negócio e a anulabilidade atingiria 

todo o negócio, salvo se possível a separação em virtude de nulidade parcial1069. 

Como vimos, o tratamento unitário do fenômeno não permite, de fato, uma análise 

que recorte o contrato para fazer incidir a anulação apenas na parte gratuita com requisitos 

mais brandos do que aqueles de um negócio oneroso. Por outro lado, a posição majoritária 

da doutrina parece ser artificial, remetendo de maneira indireta aos requisitos exigidos para 

um negócio gratuito, em virtude de um suposto concilium fraudis evidenciado pela simples 

celebração de uma compra e venda a preço menor. 

A redação do art. 159 do CCB não deixa dúvidas quanto à restrição de seu âmbito de 

aplicação. O dispositivo incide sobre os contratos onerosos1070. O negotium mixtum cum 

donatione é figura atípica que apresenta onerosidade mitigada. Dificilmente, portanto, o 

art. 159 poderia ser-lhe aplicável. Por outro lado, o art. 158 do CCB apresenta redação que 

pode ser útil para alargar a sua incidência, abrangendo igualmente as hipóteses de 

liberalidades atípicas1071. 

Com efeito, enquanto o art. 159 do CCB faz menção a “contratos onerosos”, o art. 158 

indica ser aplicável a “negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida”. 

Percebe-se que o âmbito de incidência é maior. Primeiro, não se trata apenas da doação, mas 

igualmente de remissão de dívida, indicando abranger também outras liberalidades. 

Segundo, não se fala em contratos gratuitos, mas em negócios em que haja atribuição 

patrimonial gratuita. A referência, portanto, não é em relação à estrutura do negócio jurídico, 

                                                
Renovar, 2007, v. 1, p. 306. PENTEADO, Luciano de Camargo. Doação com encargo e causa contratual. 2. 
ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 395. 
1068 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Comentários ao novo Código Civil: dos defeitos do negócio jurídico 
ao final do Livro III. Rio de Janeiro: Forense, 2003, v. 3, t. 1, p. 337. 
1069 “A sentença anulatória apanha todo o ato jurídico, salvo se há parte separável a que o excesso ou défice 
corresponda”, cf. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. Atualizado por 
Marcos Bernardes de Mello e Marcos Ehrhardt Jr. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, t. 4, p. 597. 
1070  CCB, art. 159. “Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente, quando a 
insolvência for notória, ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante”, grifos nossos. 
1071 CCB, art. 158. “Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor 
já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores 
quirografários, como lesivos dos seus direitos”, grifos nossos. 
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mas ao resultado com ele obtido. No negotium mixtum cum donatione, sua estrutura é mista, 

parcialmente onerosa e gratuita, havendo atribuições patrimoniais causa solvendi et donandi. 

Por isso, é possível argumentar pela aplicação direta do art. 158 do CCB às liberalidades 

atípicas. Não há necessidade de se falar em presunção de concilium fraudis em negócio 

oneroso. 

Assim, no ordenamento jurídico brasileiro não haveria necessidade de regra 

específica, tal como aquela proposta por VAZ SERRA para Portugal. Ademais, o instituto 

nos moldes dados pelo Código Civil de 2002 já prevê solução análoga a preservar o negócio 

jurídico quando for oferecido suplemento do preço, por força do art. 160, parágrafo único. 

A doutrina aponta que o valor real a ser considerado é aquele de mercado1072. 

 1.2. - Lesão 

Embora o art. 157 do CCB não o diga explicitamente, o instituto da lesão é aplicável 

aos contratos onerosos. A redação do artigo leva a essa conclusão ao afirmar haver lesão 

quando alguém “se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da 

prestação oposta”1073. CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA frisava que “o instituto da lesão 

visa à comutatividade, à equivalência das prestações”1074. O Autor chegava a restringir a 

aplicação do instituto aos contratos comutativos1075-1076. Autores mais recentes, contudo, 

tendem a admitir a aplicação aos contratos aleatórios, quando “a vantagem que obtém uma 

das partes é excessiva, desproporcional em relação à álea normal do contrato”1077-1078.  

A lesão e o negotium mixtum cum donatione possuem um ponto em comum. Tanto 

um quanto outro tem por critério central a desproporção entre as prestações oriundas de um 

contrato comutativo. Sendo a lesão um vício ao qual comina-se a sanção de anulabilidade e 

o negotium mixtum cum donatione uma figura reconhecida como válida a priori, cabe 

                                                
1072 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. v. 1. 24. ed. rev. e atualizado por Maria Celina 
Bodin de Moraes. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 453. 
1073 CCB, art. 157. “Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se 
obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta”. 
1074 PEREIRA, Caio Mário da Silva. A lesão nos contratos. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 159. 
1075 “É evidente, porém, que os contratos aleatórios não podem ser anulados por lesão. Neles não há falar em 
equivalência das prestações. Um dos contratantes tomou a si o risco de não virem a existir as coisas futuras, ou 
de virem a existir em qualquer quantidade”, cf. PEREIRA, Caio Mário da Silva. A lesão nos contratos. 6. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 174. 
1076 No mesmo sentido, cf. RODRIGUES, Silvio. Direito civil: parte geral. 34. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, 
v. 1, p. 224. 
1077 AZEVEDO, Antonio Junqueira de.  Negócio jurídico e declaração negocial: noções gerais e formação da 
declaração negocial. Tese (Titularidade), Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986, 
p. 208. 
1078 BECKER, Anelise. Teoria geral da lesão nos contratos. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 98. 
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distinguir os âmbitos de incidência de cada um desses institutos. Pode-se afirmar, portanto, 

que o reconhecimento de um negotium mixtum cum donatione afasta a lesão devido ao fato 

de a desproporção entre as prestações justificar-se pela liberalidade parcialmente realizada 

através do negócio1079 - 1080 - 1081 . Além disso, a aceitação da lesão no negotium mixtum 

sujeitaria o contrato a uma eventual anulação durante os quatro anos após a sua conclusão, 

praticamente retirando, portanto, a irrevogabilidade da transferência patrimonial, importante 

índice do contrato de doação1082. 

Utilizando apenas o critério da desproporção, CARLO FRANCESCO GABBA 

afirmava haver negotium mixtum cum donatione sempre que o preço acordado fosse inferior 

ao justo mas superior à sua metade (ultra dimidium)1083. A razão para a escolha da metade 

do preço justo estava em que o critério quantitativo era utilizado pelo Código Civil italiano 

de 1865 para permitir a rescisão do contrato de compra e venda de bens imóveis1084. O 

critério ultra dimidium iusti pretii é histórico e tem como origem remota uma interpolação a 

certas constituições dos Imperadores DIOCLECIANO e MAXIMILIANO1085 - 1086 . Para 

                                                
1079 “Provada a sua intenção de fazer a liberalidade, desaparece a lesão, porque esta pressupõe um negócio em 
que ambas as partes devem receber o equivalente do que dão. Mas, se um dos contratantes quis, na verdade, 
doar ao outro o excedente, como podia doar o todo, não há falar em lesão”, cf. PEREIRA, Caio Mário da Silva. 
A lesão nos contratos. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 175. 
1080 Para ANDREA TORRENTE, há uma incompatibilidade entre o animus donandi e a situação objetiva de 
necessidade ou inexperiência, cf. TORRENTE, Andrea. La donazione. 2. ed. Atualizado por Ugo Carnevali e 
Andrea Mora. Milano: Giuffrè, 2006, p. 56. No mesmo sentido, cf. BIONDI, Biondo. Le donazioni. Torino: 
UTET, 1961, p. 952. 
1081 A esse respeito, é interessante um julgado da Corte de Cassação francesa, de acordo com o qual “l'action 
en rescision ne peut jouer en dehors de l'existence d'une vente d'immeuble et d'une lésion, celle-ci ne pouvant 
se concevoir dans le transfert d'une propriété uniquement déterminé par une intention libérale” (Cass. Civ. 6 
mars 1951, Bull. civ. I, n° 83). 
1082 MONTREDON, Jean-François. La désolennisation des libéralités. Paris: LGDJ, 1989, p. 128. 
1083 GABBA, Carlo Francesco. Della donazione larvata sotto forma di un contratto oneroso mancante delle 
formalità dell’atto pubblico. In: _______. Nuove questioni di diritto civile. v. 2. Torino: Fratelli Bocca, 1906, 
p. 85. 
1084 CCIt/1865, art. 1529. “Il venditore che è stato leso oltre la metà nel giusto prezzo di un immobile, ha diritto 
di chiedere la rescissione della vendita, ancorchè nel contratto avesse rinunziato espressamente alla facoltà 
di domandare una tale rescissione, ed avesse dichiarato di donare il di più del valore”. O critério quantitativo 
foi mantido no Código Civil italiano de 1942, ganhando contornos gerais (CCIt, art. 1448, al. 2). 
1085 C. 4, 44, 2. “Imperatores Diocletianus, Maximianus . Rem maioris pretii si tu vel pater tuus minoris pretii, 
distraxit, humanum est, ut vel pretium te restituente emptoribus fundum venditum recipias auctoritate 
intercedente iudicis, vel, si emptor elegerit, quod deest iusto pretio recipies. Minus autem pretium esse videtur, 
si nec dimidia pars veri pretii soluta sit * DIOCL. ET MAXIM. AA. AURELIO LUPO. *<A 285 PP. V K. 
NOV. DIOCLETIANO A. II ET ARISTOBULO CONSS.>”. Imperadores Diocleciano e Maximiliano, 
Augustos, a Lupo. Se você ou seu pai tiver vendido por preço menor uma coisa de preço maior, é justo que 
possa recuperar o imóvel vendido restituindo aos compradores o preço pago, com a presença do juiz, ou, ainda, 
se o comprador assim preferir, que receba o que falta para atingir o preço justo. Considera-se que o preço é 
menor do que aquele que deveria ter sido pago caso quando inferior à metade do preço verdadeiro” (tradução 
livre baseada nas versões espanhola e francesa encontradas em: GARCÍA DEL CORRAL, Ildefonso L. Cuerpo 
de derecho civil romano: Código. Barcelona: Jaime Molinas, 1892, v. 4, p. 508; TISSOT, Pascal-Alexandre. 
Les douzes livres du Code de l'Empereur Justinien. Metz: Behmer, 1807, t. 2, p. 132). 
1086 O mesmo critério (ultra dimidium iusti pretii) era seguido pelas Ordenações Filipinas (Ord. Fil. 4, 13, pr.) 
mas, a partir da abolição da lesão pelo Código Civil de 1916, não apareceu mais no ordenamento jurídico 
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GABBA, se o preço fosse superior à metade, o negócio seria mixtum cum donatione, 

preponderando o caráter oneroso e incidindo, no que fosse compatível, as regras da doação. 

Caso o preço fosse inferior à metade do justo, o negócio poderia ser uma doação nula por 

defeito de forma, se o juiz considerasse que o preço havia sido irrisório. Ou, ainda, o negócio 

poderia ser misto, mas a doação teria prevalência, fazendo com que suas regras incidissem 

prioritariamente, incluindo para análise de observância dos requisitos formais1087. Para as 

demais regras, contudo, a teoria da separação era aplicada pelo Autor1088. 

A utilização do critério de separação levando em consideração a tarifação da lesão 

não é, contudo, adequada. No Brasil, não há mais emprego da laesio ultra dimidium iusti 

pretii. Atualmente, exige-se apenas que haja uma desproporção manifesta entre as 

prestações assumidas1089. Com isso, supera-se igualmente a noção de preço justo utilizada 

anteriormente como padrão de referência para a verificação da lesão1090. A noção de preço 

justo não era própria do Direito Romano clássico. Começou a ser desenvolvida pelos 

glosadores e ganhou centralidade na filosofia de SÃO TOMÁS DE AQUINO1091. Segundo 

SÃO TOMÁS DE AQUINO (S. T. II-II, 77, 1):  

A compra e venda parecem ter sido estabelecidas no interesse comum do 

comprador e do vendedor, no sentido de que um necessita da coisa 

pertencente ao outro, e reciprocamente, como se vê em Aristóteles (Pol. liv. 

I, cap. 6). Portanto, aquilo que foi estabelecido como útilidade comum não 

deve ser mais oneroso a um do que a outro. Faz-se mister, portanto, que se 

estabeleça entre o comprador e o vendedor um contrato fundado sobre a 

igualdade da coisa. A quantidade das coisas das quais o homem faz uso mede-

se de acordo com o preço que lhe é dado, e é por essa razão que a moeda foi 

                                                
brasileiro. Cf. PORTUGAL. Código Philippino ou Ordenações e leis do Reino de Portugal recompiladas por 
mandado d’El-Rey D. Philippe I. Anotações de Cândido Mendes de Almeida. 14. ed. Rio de Janeiro: 
Typographia do Instituto Philomathico, 1870, p. 793. 
1087 GABBA, Carlo Francesco. Della donazione larvata sotto forma di un contratto oneroso mancante delle 
formalità dell’atto pubblico. In: _______. Nuove questioni di diritto civile. v. 2. Torino: Fratelli Bocca, 1906, 
p. 86. 
1088 GABBA, Carlo Francesco. Della donazione larvata sotto forma di un contratto oneroso mancante delle 
formalità dell’atto pubblico. In: _______. Nuove questioni di diritto civile. v. 2. Torino: Fratelli Bocca, 1906, 
p. 87. 
1089 RODRIGUES JUNIOR, Otavio. Otavio Luiz. Revisão judicial dos contratos: autonomia da vontade e 
teoria da imprevisão. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2006, p. 108-109. 
1090 Para ANELISE BECKER, o preço justo poderia ser utilizado como critério, desde que não fosse equiparado 
ao valor de mercado da coisa e levasse em consideração outros elementos circunstanciais. Cf. BECKER, 
Anelise. Teoria geral da lesão nos contratos. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 113.  
1091 Nesse sentido, cf. GALLO, Paolo. Soppravvenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto. 
Milano: Giuffrè, 1992, p. 115. 
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inventada, como afirma o filósofo (Eth., liv. V, cap. 5). Por essa razão, se o 

preço excede em relação à sua quantidade o valor da coisa, ou se, ao contrário, 

a coisa excede o preço, a igualdade da justiça encontra-se destruída. É o que 

faz com que seja injusto ou ilícito vender uma coisa por mais do que ela valha, 

ou de comprá-la por menos1092. 

De difícil aferimento1093, o preço justo não é sequer requisito essencial para a validade 

da compra e venda1094. Mesmo SÃO TOMÁS DE AQUINO fazia a reserva de que o dano 

causado pela desigualdade entre as prestações deveria ser “notável” (si sit notabile damnum), 

pois o preço justo “consiste, mais propriamente, em uma certa apreciação, de sorte que um 

aumento e uma diminuição ligeiros não parecem prejudicar a igualdade da justiça”1095. Por 

isso, a doutrina contemporânea considera prevalecer, ainda que de maneira mitigada, a 

equivalência subjetiva entre as prestações1096-1097. Assim, o legislador brasileiro optou por 

um conceito jurídico indeterminado para qualificar a desproporção existente entre as 

prestações. 

Ademais, a transposição da tarifação da lesão para a verificação da validade do 

negotium mixtum cum donatione implica em novamente tentar separar partes onerosa e 

gratuita do contrato, aplicando a teoria da separação. No entanto, como vimos, a postura 

                                                
1092 “A ce point de vue l'achat et la vente paraissent avoir été établis dans l'intérêt commun de l'acheteur et du 
vendeur; en ce sens que l'un a besoin de la chose de l'autre, et réciproquement, comme on le voit dans Aristote 
(Pol. lib. I, cap. 6). Or, ce qui a été établi pour l'utilité commune ne doit pas être plus onéreux à l'un qu'à 
l'autre. Il faut donc que l'on établisse entre l'acheteur et le vendeur un contrat fondé sue l'égalité de la chose. 
La quantité des choses don l'homme fait usage se mesure d'après le prix qu'on en donne, et c'est pour cela que 
l'argent a été inventé, comme le dit le philosophe (Eth. lib. V, cap. 5). C'est pourquoi si le prix excède sous le 
rapport de la quantité la valeur de la chose, ou si c'est au contraire la chose qui excède le prix, l'égalité de la 
justice se trouve détruite. C'est ce qui fait qu'il est injuste ou illicite en soi de vendre une chose plus qu'elle ne 
vaut, ou de l'acheter moins”, cf. D'AQUIN, Saint Thomas. La Somme théologique de Saint Thomas. Tradução 
Frade Drioux. Paris: Eugène Belin, 1855, t. 8, p. 487, tradução livre. 
1093 CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA considerava complexa a noção de preço justo. Cf. PEREIRA, Caio 
Mário da Silva. A lesão nos contratos. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 164. 
1094 “Revela-se inadequada a noção de preço justo à complexidade dos tempos contemporâneos. A sutileza 
econômica nas operações negociais ultrapassa a simples comparação objetiva entre valor e custo de produção”. 
Cf. RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Código Civil comentado: compra e venda, troca, contrato estimatório.  
São Paulo: Atlas, 2008, v. 6, t. 1, p. 35. 
1095 “Celui qui a trop est tenu de récompenser celui qui a été dupe, s'il a subi un dommage notable. J'emploi 
cette expression, parce que le prix juste des objets n'a pas été ponctuellement déterminé. Il consiste plutôt dans 
une certaine appréciation, de sorte qu'une augmentation et une diminution légère ne paraît pas troubler 
l'égalité de la justice”, cf. D'AQUIN, Saint Thomas. La Somme théologique de Saint Thomas. Tradução Frade 
Drioux. Paris: Eugène Belin, 1855, t. 8, p. 487, tradução livre. 
1096 BECKER, Anelise. Teoria geral da lesão nos contratos. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 99. 
1097 A representação do sinalagma como equivalência subjetiva não é, contudo, ideia recente. Já havia sido 
proposta por ARISTÓTELES. Cf. DESPOTOPOULOS, Constantin. La notion de synallagma chez Aristote. 
Archives de Philosophie du Droit, Paris, Sirey, n. 13, 1968, p. 123-124. 
 



 246  
 
 

adequada consiste em considerar o contrato como um todo unitário sobre o qual incide um 

regime único, ainda que atípico. 

A distinção entre os âmbitos de aplicação da lesão e da validade do negotium mixtum 

cum donatione não parte da repartição das prestações em consideração de padrões objetivos 

de referência para o valor do preço ou da coisa. Antes, deve-se verificar se a compra e venda 

celebrada é, na verdade, hipótese de doação mista. Para tanto, a desproporção manifesta pode 

igualmente servir como critério para a identificação de uma gratuidade parcial1098.  

A dificuldade passa a ser encontrar critérios para aferir uma desproporção manifesta 

de valores. Embora o valor de mercado não possa ser utilizado para a repartição do negócio 

em dois contratos de modo arbitrário, parece ser um elemento a ser considerado para a 

verificação da desproporção. Nesse ponto, é interessante a construção apresentada por 

LUCILLA GATT. A Autora entende que a desproporção manifesta é o critério a ser utilizado 

para que se encontre um negotium mixtum cum donatione. Para tanto, define a desproporção 

manifesta como sendo uma quantia intermediária entre o preço irrisório e o preço 

conveniente. O preço irrisório seria aquele praticamente inexistente quando comparado com 

o valor de mercado da coisa. O preço conveniente é um valor real e verossímil, pois 

representa uma congruência minimamente aceitável com o valor de mercado da coisa1099. 

Discordamos da Autora, contudo, quando indica a desproporção manifesta como 

critério suficiente para a identificação do negotium mixtum. Conforme já apontado acima, a 

desproporção manifesta, por si só, não afasta a possibilidade de se estar diante de uma 

compra e venda lesiva. Ademais, também não explica situações nas quais, ainda que exista 

uma desproporção manifesta, o negócio é reputado oneroso tendo em vista uma coligação 

contratual ou outras finalidades lucrativas que afastem o animus donandi. Assim, 

diferentemente da hipótese de um contrato oneroso viciado por lesão, o negotium mixtum 

deve apresentar outros índices de gratuidade que correspondam àqueles já estudados para a 

doação típica. 

Por essa razão, em adição à desproporção entre prestações, deve-se verificar se há 

uma relação de parentesco ou amizade entre os contratantes. Além disso, se não há outro 

elemento que permita evidenciar uma finalidade onerosa apta a afastar o animus donandi. 

Por fim, se se trata de fato de uma prestação com transferência patrimonial imediata e 

                                                
1098 Nesse sentido, cf. GATT, Lucilla. Onerosità e liberalità. Rivista di Diritto Civile, Padova, n. 49, 2003, 
p. 679-680. 
1099 GATT, Lucilla. La liberalità. Torino: G. Giappichelli, 2002, v. 1, p. 264-265. 
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definitiva. Estando presentes todos ou alguns desses índices, será possível chegar à 

conclusão em favor do afastamento da lesão e da qualificação do contrato como sendo um 

negotium mixtum cum donatione. 

Em síntese, não é a desproporção que distingue o negotium mixtum cum donatione de 

um contrato lesivo. Na verdade, são os demais índices da doação que se encontram presentes 

naquele e ausentes neste. 

1.3. - Vícios redibitórios 

Diversas foram as teorias desenvolvidas na busca de um fundamento para o regime 

específico dos vícios redibitórios1100. Foge ao escopo da presente pesquisa analisar todas 

elas. Por essa razão, adotaremos aqui, desde já, o fundamento que acreditamos ser o mais 

adequado para justificar o regime, apresentando as razões para nossa escolha. De todo modo, 

cabe notar que a discussão persiste e que o fundamento ora apresentado pode ser 

                                                
1100 Para uma breve exposição das principais teorias e das objeções que lhes foram levantadas, cf. SIMÃO, 
José Fernando. Vícios do produto no novo Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: 
Atlas, 2003, p. 81-86; ROISIN, Christopher Alexander. Vícios redibitórios. São Paulo: YK, 2018, p. 87-108; 
MORENO, Antonio Manuel Morales. El alcance protector de las acciones edilicias. Anuario de Derecho Civil, 
Madrid, fasc. 3, 1980, p. 661-682. 
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contestado1101. Mesmo assim, a razão principal para a sua adoção merece ser acolhida, pois 

diz respeito ao âmbito de aplicação do regime, qual seja, os contratos comutativos1102-1103. 

Fruto da prática comercial de escravos no direito romano, as ações edilícias, cujo 

nome é um tributo aos seus criadores, os ediles curules 1104 , consistem em remédios 

acionados quando a coisa recebida possui vício oculto que (i) a torne imprópria ao uso a que 

se destina; ou (ii) diminua-lhe o valor. Resultado da atividade pretoriana, portanto, o regime 

dos vícios redibitórios, vício da coisa, provavelmente não teria sido criado, tal como o 

conhecemos, caso fosse desenvolvido ex nihilo pelas doutrinas moderna e 

                                                
1101 Mesmo nas monografias mais recentes não se atinge um consenso. JOSÉ FERNANDO SIMÃO acredita 
que o melhor fundamento seja a boa-fé, reconhecendo um “dever de informar qualificado” como espécie de 
dever anexo. Cf. SIMÃO, José Fernando. Vícios do produto no novo Código Civil e no Código de Defesa do 
Consumidor. São Paulo: Atlas, 2003, p. 86. Em Portugal, EMIDIO PIRES DA CRUZ também defendeu ser 
esse o fundamento, cf. CRUZ, Emidio Pires da. Dos vícios redibitórios no direito português. Lisboa: 
Portugália, 1942, p. 33. Não nos parece, contudo, que esse dever exista, já que o regime incide mesmo quando 
o alienante desconheça o vício. Por outro lado, CHRISTOPHER ALEXANDER ROISIN adota, seguindo de 
perto a posição de RICCARDO FUBINI (cf. FUBINI, Riccardo. La teoria dei vizi redibitorii nel diritto civile 
e commerciale italiano. Torino: Fratelli Bocca Editori, 1906, p. 151-156), a teoria da pressuposição como 
fundamento do regime dos vícios redibitórios. Cf. ROISIN, Christopher Alexander. Vícios redibitórios. São 
Paulo: YK, 2018, p. 107. Este Autor não concorda com as objeções de que a teoria da pressuposição de 
BERNARD WINDSCHEID seria excessivamente subjetiva (cf. KHOURI, Paulo R. Roque A. A revisão 
judicial dos contratos no novo Código Civil, Código do Consumidor e Lei n° 8.666/93: a onerosidade excessiva 
superveniente. São Paulo: Atlas, 2006, p.18). Para ele, há que se distinguir entre mero motivo e “causa eficiente 
da contratação”, que seriam pressupostos “capazes de atingir a finalidade que fez nascer o móvel” (cf. ROISIN, 
Christopher Alexander. Vícios redibitórios. São Paulo: YK, 2018, p. 106). Não nos parece que essa resposta 
seja suficiente para afastar as críticas. Em primeiro lugar, o motivo pode se tornar relevante e alcançar o status 
de causa, mas isso é exceção à regra da irrelevância dos motivos (CCB, art. 140). Supor que em todo e qualquer 
contrato comutativo haveria uma causa eficiente com esse conteúdo parece ser artificial. Além disso, a teoria 
da pressuposição foi construída para sustentar a alteração das circunstâncias, mas foi abandonada na Alemanha 
devido à insegurança que atraía (cf. RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Revisão judicial dos contratos: 
autonomia da vontade e teoria da imprevisão. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2006, p. 45). Por fim, 
tendo em mente este último dado histórico, seria difícil identificar uma separação clara entre vícios redibitórios 
e alteração das circunstâncias se o mesmo fundamento pudesse ser utilizado para ambos os institutos. 
1102 CCB, art. 441. “A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou 
defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.”  
1103 Há ordenamentos, no entanto, que optaram pela onerosidade ao invés da comutatividade. Parece-nos, pelas 
razões que iremos apresentar adiante, que a escolha do legislador brasileiro foi a mais adequada. 
1104 Razões históricas, como a importância do tráfico de escravos para Roma, e a segurança dessas transações, 
parecem ter motivado os pretores a criarem essas ações. Nesse sentido, cf. FUBINI, Riccardo. La teoria dei 
vizi redibitorii nel diritto civile e commerciale italiano. Torino: Fratelli Bocca Editori, 1906, p. 33-34. Essas 
razões estão explicitadas em D. 21, 1, 1, 2: “Causa huius edicti proponendi est, ut occurratur Fallaciis 
vendentium et emptoribus succurratur, quicumque decepti a venditoribus fuerint: dummodo sciamus 
venditorem, etiamsi ignoravit ea quae aediles praestari iubent, tamen teneri debere. Nec est hoc iniquum: 
potuit enim ea nota habere venditor: neque enim interest emptoris, cur fallatur, ignorantia venditoris an 
calliditate”. Tradução: “A razão que motivou esse Edito foi a necessidade de se opor às fraudes dos vendedores 
e de vir ao auxílio dos compradores sempre que eles tenham sido enganados por aqueles. Observemos sempre 
que o vendedor estará igualmente obrigado mesmo quando ignorava a disposição dos ediles; e isso não é 
injusto, pois o vendedor pode se informar do vício. Com efeito, pouco importa ao comprador que foi enganado, 
se o foi por ignorância do vendedor ou por sua má-fé” (tradução baseada na versão francesa em: HULOT, 
Henri Marie Joseph. Les cinquantes livres du Digeste ou des Pandectes de l'empereur Justinien. Metz: Behmer 
et Lamort, 1804, t. 3, p. 144). 
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contemporânea1105. No entanto, a tradição manteve-se e alargou-se. Inicialmente restrita ao 

comércio de escravos, estendeu-se para toda compra e venda, alcançando em seguida todos 

os contratos onerosos ou comutativos, a depender do ordenamento que se estuda. 

Deve haver, portanto, uma razão que justifique a manutenção desse regime, bem como 

sua expansão para o tipo contratual geral dos contratos comutativos. Para nós, a razão 

encontra-se exatamente na comutatividade exigida como elemento do suporte fático de 

incidência. Há a necessidade de se preservar o sinalagma contratual tal como pactuado pelas 

partes. Para tanto, a coisa deve ter valor correspondente àquele que o programa contratual 

reputou, tendo em mente sua utilidade ou seu valor de mercado1106. 

Nesse sentido, DOMENICO RUBINO sustenta que o fundamento, não só dos vícios 

redibitórios, mas igualmente da evicção, é a necessidade de o ordenamento manter o 

sinalagma íntegro. Tanto o sinalagma genético quanto o funcional são importantes. A função 

econômico-social do contrato oneroso, o escambo de vantagens e sacrifícios, deveria manter-

se durante a execução do contrato1107. 

ANTONIO MANUEL MORALES MORENO discorda de DOMENICO RUBINO. 

Para aquele Autor, há um problema inicial em se identificar se a equivalência a ser 

considerada deve ser a objetiva ou a subjetiva1108. Em segundo lugar, haveria uma confusão 

entre o plano estrutural, representado pelo sinalagma, e o sancionador, do inadimplemento. 

Além disso, para MORENO, por essa construção, os vícios originários confundir-se-iam 

com a responsabilidade pré-contratual ou com vícios da vontade, como o erro1109. 

                                                
1105 “Il est fort probable que, si on avait aujourd'hui à construire de toutes pièces, et sans avoir à suivre aucun 
précédent historique, une théorie de la matière, on ne se rencontrerait pas de tous points avec la théorie 
romaine des actions édiliciennes”, cf. SALEILLES, Raymond. Étude sur la théorie générale de l'obligation 
d'après le premier projet de Code Civil pour l'Empire Allemand. 3. ed. Paris: LGDJ, 1914, p. 231. 
1106 A relação entre a disciplina dos vícios redibitórios e a economia do contrato era já sentida pelos romanos, 
que previam a exclusão da garantia nos casos de venda simplarii, isto é, aquelas vendas feitas “no estado” do 
produto, tal como está. Assim esta disposto em D. 21, 1, 48, 8: “Simplariarum venditionum causa ne sit 
redhibitio, in usu est”. Tradução: “É costume serem feitas vendas simples, sem dar direito à redibição” 
(tradução baseada nas versões para o francês e o espanhol de: HULOT, Henri Marie Joseph. Les cinquantes 
livres du Digeste ou des Pandectes de l'empereur Justinien. Metz: Behmer et Lamort, 1804, t. 3, p. 183; 
GARCÍA DEL CORRAL, Ildefonso L. Cuerpo de derecho civil romano: digesto. Barcelona: Jaime Molinas, 
1892, v. 2, p. 58). Para uma interpretação do fragmento citado no sentido ora adotado, cf. FUBINI, Riccardo. 
La teoria dei vizi redibitorii nel diritto civile e commerciale italiano. Torino: Fratelli Bocca Editori, 1906, p. 
45. 
1107 RUBINO, Domenico. La compravendita. Milano: Giuffrè, 1952, p. 501. 
1108 MORENO, Antonio Manuel Morales. El alcance protector de las acciones edilicias. Anuario de Derecho 
Civil, Madrid, fasc. 3, 1980, p. 668. 
1109 MORENO, Antonio Manuel Morales. El alcance protector de las acciones edilicias. Anuario de Derecho 
Civil, Madrid, fasc. 3, 1980, p. 669. 
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As críticas levantadas não parecem cuidar, no entanto, da distinção entre sinalagma 

genético e sinalagma funcional. A segunda noção estava, inclusive, mais presente no 

conceito de sinalagma, tal como adotado por ARISTÓTELES, para quem a justiça 

comutativa significava estabelecer uma variação equivalente entre os patrimônios1110. A 

atenção não estava voltada, portanto, para o aspecto obrigacional, mas para o da execução. 

Os vícios redibitórios representam a discordância do sinalagma genético quando da execução 

do contrato. Por isso, não se confundem com a responsabilidade pré-contratual, nem com os 

vícios da vontade. Por fim, a opção do sistema jurídico é em prol da equivalência subjetiva 

e pode ser sentida em outros institutos, como o da lesão, em que se requer uma desproporção 

manifesta, e o da compra e venda, em que o preço justo não é um requisito de validade do 

contrato. 

JORGE CESA FERREIRA DA SILVA também acredita que seja esse o fundamento, 

segundo ele, axiológico da disciplina dos vícios redibitórios. O Autor esquematiza a 

situação: “é o fato de que alguém pagou A tendo recebido B (sendo B < A) que justifica a 

existência da proteção legal”1111. 

Além de sustentar que o regime dos vícios redibitórios seja uma aplicação da boa-fé 

objetiva, JOSÉ FERNANDO SIMÃO acompanha JORGE CESA FERREIRA DA SILVA, 

acrescentando como segundo fundamento a preservação do sinalagma. O legislador teria por 

objeto, portanto, “evitar o desequilíbrio entre a prestação e a contra-prestação, desequilíbrio 

esse estranho aos contratos comutativos”1112. 

A relação entre a disciplina dos vícios redibitórios e o sinalagma torna-se evidente 

quando se discute qual o método de cálculo para a ação estimatória, que tem por objeto a 

redução do preço pago (art. 442, CCB). RAYMOND SALEILLES apresenta três possíveis 

métodos. A redução poderia levar em conta: (i) a depreciação objetiva do valor do bem em 

virtude do vício; (ii) a diferença entre o preço pago pela coisa e o valor que ela possui com 

o vício; e, por fim, (iii) a proporção entre a diminuição de valor do bem e o preço 

acordado1113. O primeiro método transforma a ação em indenizatória, pois considera a 

                                                
1110 DESPOTOPOULOS, Constantin. La notion de synallagma chez Aristote. Archives de Philosophie du 
Droit, Paris, Sirey, n. 13, p. 115-127, 1968, p. 123-124. 
1111 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. A boa-fé e a violação positiva do contrato. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, 
p. 200. 
1112 SIMÃO, José Fernando. Vícios do produto no novo Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. 
São Paulo: Atlas, 2003, p. 86. 
1113 SALEILLES, Raymond. Étude sur la théorie générale de l'obligation d'après le premier projet de Code 
Civil pour l'Empire Allemand. 3. ed. Paris: LGDJ, 1914, p. 241. 
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depreciação objetiva da coisa e, portanto, a soma como compensação por um dano sofrido 

pelo adquirente. O segundo método desnatura o acordo celebrado, pois estabelece um novo 

preço como sendo aquele de mercado da coisa viciada. Nada garante, contudo, que o preço 

original tenha sido estabelecido seguindo esse critério. O Autor opta, então, pelo terceiro 

método, pois, diz ele, permite conservar a “fisionomia do contrato”1114. 

Ora, a redução proporcional nada mais é do que respeitar a relação sinalagmática 

estabelecida entre o preço e a coisa. Não à toa, a doutrina majoritária segue esse critério 

justificando a sua adoção na manutenção do sinalagma1115-1116. 

Devido ao fundamento do regime ser a preservação do sinalagma, há a restrição de 

sua aplicação aos contratos comutativos1117. Só em casos excepcionais poderia incidir sobre 

contratos gratuitos1118. Por isso, o Código Civil italiano permite a extensão do regime dos 

vícios redibitórios às doações com encargo apenas quando houver expressa pactuação nesse 

sentido1119. De modo semelhante, dispõe o Código Civil português, no art. 957.°1120. O 

regime, portanto, seria mais “moderado” do que aquele aplicável aos contratos 

comutativos1121. 

No Brasil, desde o Código Civil de 1916, a disciplina dos vícios redibitórios é 

aplicável às doações com encargo, mesmo a despeito de pactuação. Isso ocorreu pois 

                                                
1114 SALEILLES, Raymond. Étude sur la théorie générale de l'obligation d'après le premier projet de Code 
Civil pour l'Empire Allemand. 3. ed. Paris: LGDJ, 1914, p. 242. 
1115 Nesse sentido, CHRISTOPHER ALEXANDER ROISIN adota o terceiro método e salienta que a redução 
do preço “visa a recuperação do sinalagma”, cf. ROISIN, Christopher Alexander. Vícios redibitórios. São 
Paulo: YK, 2018, p. 159. 
1116  JOSÉ FERNANDO SIMÃO também adota o terceiro método, embora não faça expressa menção à 
manutenção do sinalagma. Cf. SIMÃO, José Fernando. Vícios do produto no novo Código Civil e no Código 
de Defesa do Consumidor. São Paulo: Atlas, 2003, p. 100. Igualmente, cf. PONTES DE MIRANDA, Francisco 
Cavalcanti. Tratado de direito privado. Atualizado por Claudia Lima Marques e Bruno Miragem. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012, t. 38, p. 420. 
1117  “A garantia dada pela lei ao contratante prejudicado constitui um dos efeitos diretos dos contratos 
comutativos, cuja função econômica consiste em posisbilitar a circulação da riqueza”, cf. GOMES, Orlando. 
Contratos. 26 ed. Atualizado por Antonio Junqueira de Azevedo e Francisco Paulo de Crescenzo Marino. Rio 
de Janeiro: Forense, 2007, p. 112. 
1118 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. A boa-fé e a violação positiva do contrato. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, 
p. 200. 
1119 CCIt, art. 798: (Responsabilità per vizi della cosa). “Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si 
estende ai vizi della cosa, a meno che il donante sia stato in dolo”. 
1120 CCP, art. 957. (Ónus ou vícios do direito ou da coisa doada). “1. O doador não responde pelos ónus ou 
limitações do direito transmitido, nem pelos vícios da coisa, excepto quando se tiver expressamente 
responsabilizado ou tiver procedido com dolo.” 
1121 LIMA, Fernando Andrade Pires de. ANTUNES VARELA, João de Matos. Código Civil anotado. 2. ed. 
rev. e actual. Coimbra: Coimbra Editora, 1987, v. 2, p. 251. 
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CLOVIS BEVILAQUA entendia haver uma descaraterização da doação ao ser acrescentado 

um encargo. Para ele, o contrato tornar-se-ia bilateral1122. 

No entanto, não há correspectividade entre as prestações na doação com encargo. O 

encargo permanece sendo prestação que decorre de determinação anexa1123. Tem, portanto, 

importância secundária. Daí resulta, como salienta PONTES DE MIRANDA, que o encargo 

depende da higidez da doação, mas não o contrário1124. Caso contrário, não se trata de 

verdadeira doação, mas de contrato oneroso, que pode se constituir em permuta, compra e 

venda ou contrato atípico. Mas não é, propriamente, doação com encargo. Por isso, fez bem 

o legislador ao prever norma expressa que aplicasse à doação com encargo o regime dos 

vícios redibitórios. Fosse mesmo a doação com encargo espécie de contrato comutativo, o 

dispositivo seria inútil. Não o é, pois não se trata de contrato comutativo. Pode-se até 

reconhecer certa onerosidade à figura, mas não há como identificar um sinalagma entre as 

prestações, sob pena de desnaturar o contrato. 

Pode-se argumentar, como fazia CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, que o 

reconhecimento da incidência do regime dos vícios redibitórios nas doações com encargo é 

em decorrência do art. 540 do CCB 1125 . De acordo com esse dispositivo, continuam 

apresentando caráter de liberalidade: (i) as doações feitas em contemplação de merecimento 

do donatário; (ii) as doações remuneratórias; e (iii) as “gravadas”, naquilo que exceder ao 

valor dos serviços ou do encargo1126. 

A norma presente no art. 540 do Código Civil confunde conceitos diversos e baseia-

se em uma teoria ultrapassada. Em primeiro lugar, confunde liberalidade com gratuidade. 

Na parte inicial afirma não perderem “o caráter de liberalidade”. A liberalidade distingue-se 

da gratuidade. A liberalidade tem a ver com o animus donandi, a intenção de beneficiar 

alguém sem correspectivo. A gratuidade, por sua vez, está relacionada à estrutura do 

contrato. Por essa razão, há contratos gratuitos, como o mandato, que não são liberalidades. 

                                                
1122 BEVILAQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil commentado. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Francisco Alves, 1943, v. 4, p. 265. 
1123 “Determinação anexa é a determinação que se apõe ao lado de outra manifestação de vontade. (...). O modus 
ou encargo é a mais típica das determinações anexas”, cf. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. 
Tratado de direito privado. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970, t. 5, p. 216. 
1124 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 
1970, t. 5, p. 216. 
1125 A referência ao dispositivo é indireta. O Autor faz remissão ao parágrafo de sua obra em que trata dessa 
norma. Cf. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: contratos. 16. ed. rev. e atualizado por 
Regis Fichtner. Rio de Janeiro: Forense, 2012, v. 3, p. 107. 
1126 CCB, art. 540. “A doação feita em contemplação do merecimento do donatário não perde o caráter de 
liberalidade, como não o perde a doação remuneratória, ou a gravada, no excedente ao valor dos serviços 
remunerados ou ao encargo imposto”. 
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No entanto, na parte final do dispositivo, o legislador parece querer fazer referência à 

gratuidade ao impor como critério de repartição do contrato o “excedente ao valor dos 

serviços remunerados ou ao encargo imposto”. Faz-se, aqui, menção a uma relação entre 

benefícios e sacrifícios, própria da estrutura contratual e da classificação dos contratos em 

gratuitos ou onerosos.  

Se interpretada como aplicável às liberalidades, a norma não possui qualquer relação 

com a disciplina dos vícios redibitórios, que se fundamenta em uma classificação estrutural 

do negócio. Por outro lado, se tomada como concernente ao aspecto gratuito das doações 

remuneratórias e “gravadas”, perfilha uma teoria segundo a qual a doação com encargo seria 

espécie de contrato misto. Já vimos que essa teoria teve como principal exponente 

FRIEDRICH KARL VON SAVIGNY e alcançou relativo sucesso numa época em que a 

classificação dos contratos mistos ainda não estava bem desenvolvida. SAVIGNY 

aproximava as figuras do negotium mixtum cum donatione e da doação com encargo, 

considerando que em ambas estaria presente uma causa mista, simultaneamente onerosa e 

gratuita. Por isso, o regime aplicável seria o da combinação, incidindo as regras do contrato 

oneroso na “parte onerosa” e as do contrato gratuito na outra. Como já foi ressaltado, essa 

teoria confunde doação com encargo e contratos mistos1127 e identifica a combinação como 

único método a ser utilizado para estes últimos, fazendo uma cisão artificial do negócio 

jurídico a partir de critérios como o do preço justo. 

Interessante notar a presença de dispositivo parecido no Código Civil português de 

1867 1128 . Criticado por ANTUNES VARELA e PIRES DE LIMA por sua “redacção 

enganadora”, que havia sido “inspirada na teoria savignyana das duas causas”, o Código de 

1966 não apresentou norma semelhante. 

De qualquer forma, manteve-se a norma no Código Civil de 2002 e deve ser aplicada 

restritivamente para a hipótese dos vícios redibitórios quanto ao bem doado e gravado com 

                                                
1127 Isso sem falar na referência às doações remuneratórias e ao “valor dos serviços prestados”, quando se sabe 
que esse subtipo de doação não se confunde com o contrato de prestação de serviços exatamente por não existir 
sinalagma entre as prestações. Essa confusão era evitada no Projeto de FELICIO DOS SANTOS, em que só 
era feita menção à “doação onerosa” (art. 2.382). Cf. SANTOS, Joaquim Felício dos. Projecto do Código Civil 
brazileiro e commentário. Rio de Janeiro: Laemmert, 1887, t. 5, p. 50. O Projeto Primitivo, de CLOVIS 
BEVILAQUA, também não se equivocava nesse ponto (art. 1.306). Cf. BRASIL. Código Civil brasileiro: 
trabalhos relativos à sua elaboração. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1917, v. 1, p. 247. A confusão iniciou-
se com uma emenda na Câmara dos Deputados. O dispositivo correspondente no Projeto Revisto (art. 1.327) 
já assimilava a doação remuneratória à doação com encargo. Cf. BRASIL. Código Civil brasileiro: trabalhos 
relativos à sua elaboração. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1917, v. 1, p. 824. 
1128 CCP/1867, art. 1.455. “A doação onerosa só pode ser considerada como doação na parte em que exceder o 
valor dos encargos impostos”. 
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encargo, em que a incidência foi escolha legislativa positivada no parágrafo único do art. 441 

do CCB. Assim, o “preço”, para efeitos de ação estimatória cujo objeto seja uma doação 

com encargo, deve ser reputado como sendo o valor despendido para a execução do encargo, 

conforme determina a parte final do art. 540 do Código Civil. Trata-se de norma excepcional 

e que contradiz a estrutura da doação com encargo. Por essa razão, não acreditamos que o 

regime da evicção possa incidir sem previsão legislativa nesse sentido. 

No que diz respeito ao negotium mixtum cum donatione, cabe notar, como já 

acentuamos, que sua estrutura está a meio caminho entre a doação com encargo e um 

contrato comutativo puro. Como salienta LUCIANO DE CAMARGO PENTEADO, há um 

sinalagma mitigado pela inserção de uma atribuição patrimonial gratuita com intento liberal 

que advém do próprio efeito do contrato oneroso1129. Por isso, diferentemente da doação com 

encargo, não há maiores problemas em se reconhecer a aplicação do regime dos vícios 

redibitórios nessa figura, uma vez que o fundamento desse regime, e o pressuposto de fato 

para a sua aplicação, é a existência de um contrato comutativo. 

Ademais, se, por previsão expressa do legislador — reconheçamos —, a doação com 

encargo também está inclusa no regime, a fortiori estará o negotium mixtum cum donatione, 

que diferentemente daquela, possui um nexo de interdependência entre as suas prestações. 

Some-se a isto o fato de o art. 540 do Código Civil adotar a teoria da causa mista de 

FRIEDRICH KARL VON SAVIGNY, concebida tendo em mente não só a doação com 

encargo, mas também o negotium mixtum cum donatione. 

Assim, para aplicação do regime dos vícios redibitórios, permite-se a cisão do 

negotium mixtum de sorte a possibilitar a redução do preço pela ação estimatória. No entanto, 

parece ser razoável adotar o critério apresentado por VAZ SERRA para o direito português. 

Parte da atribuição patrimonial é gratuita, mas não sabemos qual é o valor que corresponde 

a essa gratuidade, sob pena de a avaliação acerca da equivalência das prestações feita pelas 

partes ser desprezada. Por isso, apenas quando o valor da coisa viciada for inferior àquele da 

contraprestação é que será possível a redução do preço pago. O método para o cálculo 

permanece sendo aquele proporcional e não contraria o sinalagma genético, tal como 

                                                
1129 “Há, no negócio misto com doação, apesar da liberalidade nele entranhada, uma situação de igualdade 
(ainda que não absoluta) entre as partes. Dessa maneira, o atribuinte é responsável pelos vícios redibitórios e 
pela evicção, garantia limitada na doação com encargo. O fato de haver um ato gratuito, em meio ao contrato, 
em nada afeta a disciplina de reciprocidade, ínsita ao negócio contratual”, cf. PENTEADO, Luciano de 
Camargo. Doação com encargo e causa contratual. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013, p. 400. 
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estabelecido pelas partes, pois a proporção original leva em consideração tanto a parte 

gratuita quanto a onerosa. 

Por outro lado, naquilo que pertine à ação redibitória, a restituição deve levar em 

consideração o preço integralmente pago, assim como a coisa entregue. Isso se dá pois a 

redibição opera no plano da eficácia, resolvendo o negócio com eficácia ex tunc1130. Há, 

portanto, o desaparecimento da própria causa de atribuição patrimonial, seja da parte 

gratuita, seja da onerosa, com a extinção do contrato. 

1.4. - Evicção 

Vício do direito1131, a evicção é objeto de uma garantia legal na perda da coisa 

recebida por contrato oneroso em decorrência de direito de terceiro. Compreende-se, 

portanto, que, diferentemente dos vícios redibitórios, a garantia contra evicção estenda-se 

para todos os contratos onerosos1132. Sendo vício que atinge o próprio direito, pessoal ou 

real, a evicção afeta não só a execução do sinalagma genético, mas também a estrutura do 

contrato em que há transferência de vantagens e sacrifícios de ambas as partes. 

Em geral, no entanto, não se aplica a evicção aos contratos gratuitos. Quanto às 

doações, o art. 552 do CCB é expresso nesse sentido1133. Há uma única exceção prevista no 

mesmo dispositivo: a doação propter nuptias. A exceção explica-se pelo fato desse subtipo 

de doação possuir um motivo alçado à posição de causa do contrato. O animus donandi é, 

por conseguinte, afastado. Do mesmo modo, outra exceção expressa, já por nós tratada 

alhures, é encontrada no art. 441, parágrafo único, do CCB, quando admite a aplicação da 

garantia contra vícios redibitórios igualmente às doações “onerosas”1134. 

                                                
1130 Nesse sentido, ROISIN, Christopher Alexander. Vícios redibitórios. São Paulo: YK, 2018, p. 156. JOSÉ 
FERNANDO SIMÃO considera hipótese de rescisão a ação redibitória. Cf. SIMÃO, José Fernando. Vícios do 
produto no novo Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Atlas, 2003, p. 97. Seguimos, 
aqui, a orientação de OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR, reputando a rescisão como causa de extinção 
contratual não recepcionada pelo Código Civil, cf. RODRIGUES JUNIOR, p. 79, nota 37. 
1131 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: contratos. 16. ed. rev. e atualizado por Regis 
Fichtner. Rio de Janeiro: Forense, 2012, v. 3, p. 115. 
1132 CCB, art. 447. “Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia ainda 
que a aquisição se tenha realizado em hasta pública”. 
1133 CCB, art. 552. “O doador não é obrigado a pagar juros moratórios, nem é sujeito às conseqüências da 
evicção ou do vício redibitório. Nas doações para casamento com certa e determinada pessoa, o doador ficará 
sujeito à evicção, salvo convenção em contrário”. 
1134 Como afirmava PONTES DE MIRANDA, a terminologia adotada é equívoca e foi fruto de proposta de 
RUI BARBOSA, cf. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. Atualizado 
por Bruno Miragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, t. 46, p. 289. Doação com encargo não passa a 
ser onerosa simplesmente pela adição da declaração anexa, que remanesce secundária face à liberalidade. 
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No entanto, posto que não haja norma expressa, a doutrina costuma apresentar a 

doação com encargo igualmente como uma exceção à regra contida no art. 552 do CCB. 

Para CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, fundamenta-se a exceção pois as doações com 

encargo, embora não perdessem o aspecto liberal, seriam semelhantes aos contratos onerosos 

devido ao encargo existente1135. SYLVIO CAPANEMA DE SOUZA lembra do ditado 

popular de que “a cavalo dado não se olham os dentes”, mas reconhece as doações com 

encargo como exceções a essa máxima, fundando-a na norma contida no art. 540 do Código 

Civil1136.  

Pelas razões que já expusemos, fundamentar a aplicação da garantia dos vícios 

redibitório e da evicção às doações com encargo no art. 540 do Código Civil é problemático 

devido aos equívocos conceituais e às teorias que influenciaram sua redação. Por essa razão, 

concluímos que o dispositivo possui uma eficácia restrita às doações com encargo e apenas 

naquilo que concerne à garantia contra vício redibitório, já que há norma expressa 

estendendo esse regime a esse subtipo de doação. Assim sendo, a garantia contra evicção 

não se aplicaria às doações com encargo sem previsão normativa expressa nesse sentido. A 

única exceção parece ser a doação propter nuptias, por força da parte final do art. 552 do 

CCB1137. 

Ao negotium mixtum cum donatione, contudo, não há o mesmo problema em se 

reconhecer a aplicação da garantia. A figura não é contrato de doação propriamente dito, em 

qualquer de seus subtipos. Como vimos, é figura atípica, em modalidade mista, que permite 

a aplicação analógica das regras dos contratos onerosos e dos contratos gratuitos em virtude 

da concorrência de causas donandi e credendi que possui a atribuição patrimonial que é 

objeto do contrato. 

                                                
Onerosidade e gratuidade não são conceitos absolutos, mas extremos, que admitem uma certa variação. O que 
importa é que a doação prevaleça e, com ela, o aspecto gratuito da atribuição patrimonial. 
1135 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: contratos. 16. ed. rev. e atualizado por Regis 
Fichtner. Rio de Janeiro: Forense, 2012, v. 3, p. 117. 
1136 SOUZA, Sylvio Capanema de. Comentários ao novo Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. 8, 
p. 231. 
1137 Nesse sentido, na doutrina brasileira, CUSTODIO DA PIEDADE UBALDINO MIRANDA demonstra 
relutância em admitir a doação com encargo como exceção ao art. 552 do CCB. Indica não ser “inconcebível 
nas doações com encargo” a garantia por evicção (cf. MIRANDA, Custódio da Piedade Ubaldino. Comentários 
ao Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2013, v. 5, p. 261, nota 513). Mas, adiante, interpretando o art. 552, 
admite que a ressalva às doações propter nuptias tem um caráter “excepcional” sendo “norma geral, de que a 
responsabilidade por evicção só é possível nos contratos onerosos de qualquer espécie”, cf. MIRANDA, 
Custódio da Piedade Ubaldino. Comentários ao Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2013, v. 5, p. 270. 
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Por essa razão, o afastamento das garantias concedidas aos contratos onerosos feito 

pelo art. 552 do CCB não se aplica ao negotium mixtum cum donatione. Poder-se-ia 

argumentar que, ao escolherem essa estrutura contratual complexa, as partes optaram por 

afastar a garantia contra evicção. Isso, contudo, não é possível sem cláusula expressa nesse 

sentido, conforme dispõe o art. 448 do Código Civil1138. Além disso, embora a garantia seja 

direito dispositivo, sua exclusão por pactuação não afasta, por completo, a proteção1139. 

Se a evicção for total, restituir-se-á o preço integralmente pago, incluindo os 

acessórios indicados pelo art. 450, CCB, em seus incisos, pois a alegação de parcial 

gratuidade não poderá ser invocada face ao evictor, terceiro de boa-fé. No entanto, se a 

evicção for parcial, solução semelhante àquela apresentada para os vícios redibitórios deve 

ser aqui adotada. Se a evicção for parcial, caberá descobrir se ela é considerável ou não.  

Na primeira hipótese, o evicto tem a alternativa entre a rescisão (rectius, resolução) 

do contrato e a restituição do “preço correspondente ao desfalque sofrido”1140. Caso opte 

pela resolução, a restituição será integral, regida pela norma do art. 450 do CCB, pois retira-

se a causa de atribuição patrimonial por inteiro com a extinção do contrato. Do contrário, 

optando pela restituição de parte do preço, o desfalque sofrido deve ser considerado em 

relação ao preço originalmente pago e o valor da coisa recebida, como já havia sido 

apresentado para os vícios redibitórios. Assim, se o desfalque não desvalorizar a coisa abaixo 

do preço pago, não haverá restituição alguma. Nesse caso, o evicto não terá outra opção a 

não ser ficar com a coisa ou restituí-la mediante a devolução do preço pago. Por outro lado, 

se o desfalque for suficiente a ponto de o valor da coisa tornar-se inferior ao preço pago, 

poderá ser exigida restituição proporcional em relação àquela estabelecida pelas partes entre 

o valor da coisa e o preço acordado no contrato. Portanto, se a coisa valia 3X e tiver sido 

vendida por X, com intenção liberal de gratificar o comprador com 2X, mas houver tido 

evicção parcial que reduziu o valor da coisa a um sexto do que valia originariamente (X/2), 

o preço X deverá ser reduzido a um sexto do que havia sido pago (X/6), com restituição do 

restante (5X/6). 

                                                
1138 CCB, art. 448. “ Podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade 
pela evicção”. 
1139 CCB, art. 449. “Não obstante a cláusula que exclui a garantia contra a evicção, se esta se der, tem direito o 
evicto a receber o preço que pagou pela coisa evicta, se não soube do risco da evicção, ou, dele informado, não 
o assumiu”. 
1140 CCB, art. 455. “Se parcial, mas considerável, for a evicção, poderá o evicto optar entre a rescisão do 
contrato e a restituição da parte do preço correspondente ao desfalque sofrido. Se não for considerável, caberá 
somente direito a indenização”. 
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Na segunda hipótese, não sendo considerável a evicção parcial, o evicto não possui a 

alternativa de resolver o contrato, podendo exigir somente a indenização, conforme dispõe 

a parte final do art. 455 do CCB. Essa indenização deverá observar os mesmos requisitos da 

primeira hipótese, (i) verificando se a diminuição de valor foi inferior ou não ao preço; e, 

em caso afirmativo, (ii) reduzindo-o na proporção originariamente estabelecida pelas partes. 

Lembramos aqui que, tanto a proposta apresentada para a aplicação da garantia contra 

vício redibitório quanto a ora indicada para a evicção, são aplicações analógicas dos 

dispositivos que pretendem levar em consideração o caráter misto da causa da atribuição 

patrimonial sem realizar uma cisão artificial da prestação com base em critérios 

discricionários como o do preço justo. Por ser aplicação analógica, no entanto, nada impede 

que outras soluções possam ser apresentadas em contraposição a essa, que baseia-se, com as 

adaptações necessárias para o nosso ordenamento, na proposta de VAZ SERRA para o 

Direito português. Acreditamos, contudo, que qualquer solução que pretenda resolver a 

questão do regime do negotium mixtum cum donatione deve: (i) evitar a tarifação do preço, 

sob pena de desrespeitar a unidade do negócio e a vontade das partes; e (ii) garantir que as 

hipóteses de extinção da fonte contratual incidam no contrato como um todo, pois não se 

trata de regra cujo objeto seja a atribuição patrimonial em si, mas a sua causa jurígena. 

§ 2. Incidência das regras aplicáveis aos contratos gratuitos 

2.1. - Forma da doação 

Conforme já exposto, diversas foram as teorias que tentaram sustentar a formalidade 

das doações e a ausência de formalidade para as liberalidades atípicas, especialmente para o 

negotium mixtum cum donatione. Para aqueles que, seguindo GINO GORLA, viam na forma 

da doação sua causa, o negotium mixtum cum donatione não necessitaria de formalidade pois 

a presença de um sinalagma, ainda que imperfeito, preencheria a mesma função1141. Por 

outro lado, aqueles que tratavam o negotium mixtum como espécie de negócio indireto 

aplicavam o critério da prevalência do regime típico do “negócio-meio”, isto é, da compra e 

                                                
1141  Notadamente, LUCIANO DE CAMARGO PENTEADO sustentava que a comutatividade imperfeita 
presente no negotium mixtum seria causa natural apta a afastar a exigência formal da doação. Em suas palavras, 
“um sinalagma imperfeito basta para sustentar a juridicidade de um negócio misto”. Cf. PENTEADO, Luciano 
de Camargo. Doação com encargo e causa contratual. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013, p. 394. Em França, FRANÇOIS TERRÉ, YVES LEQUETTE e SOPHIE GAUDEMET 
apresentam raciocínio similar, sustentando a validade das doações indiretas por haver um “substituto da forma” 
que cumpriria a mesma função acautelatória do doador. Não há, contudo, recurso à noção de causa apresentada 
por GINO GORLA. Cf. TERRÉ, François; LEQUETTE, Yves; GAUDEMET, Sophie. Droit civil: les 
successions, les libéralités. Paris: Dalloz, 2013, p. 487. Para uma crítica a essa posição, cf. MONTREDON, 
Jean-François. La désolennisation des libéralités. Paris: LGDJ, 1989, p. 36-39. 
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venda, concluindo que apenas as “normas materiais” ou “de fundo” da doação incidiriam. 

Por fim, os adeptos do reconhecimento do negotium mixtum cum donatione como espécie 

de contrato misto e, portanto, unitário, ora apregoavam a aplicação da teoria da separação 

para incidência, em parte, das regras da compra e venda e, em parte, das da doação; ora 

apontavam para a construção de um novo regime a partir da compatibilização das normas 

pertencentes a cada um dos tipos que dariam origem ao contrato misto. Para esse último 

grupo, a formalidade da doação deveria ser observada, mas a nulidade decorrente de sua 

inobservância não afetaria o negócio como um todo em virtude de se tratar de nulidade 

parcial.  

No presente estudo, chegamos à conclusão de que a melhor posição é aquela que 

considera o negotium mixtum como um negócio unitário cujo regime deve ser obtido através 

da consideração dos diversos índices dos regimes típicos, mediante aplicação analógica de 

suas normas. Pela análise feita da forma da doação, percebemos que ela não se constitui em 

índice do contrato típico, nem se vincula teleologicamente às demais normas pertencentes 

ao mesmo regime. Por essa razão, e não pelas sustentadas acima, a forma não seria um 

requisito do negotium mixtum cum donatione. As formalidades impostas à doação foram 

fruto de seu desenvolvimento histórico e de finalidades momentâneas que não se ligam 

intimamente à natureza do contrato. Embora continue sendo exigida, assiste-se à sua 

mitigação mesmo para os subtipos da doação. A fortiori, não será necessária para o negotium 

mixtum cum donatione. A ausência, portanto, dessas formalidades não permite afastar de 

maneira definitiva o regime do contrato de doação, nem de cominar a sanção de nulidade ao 

contrato. Além disso, a qualificação do negotium mixtum como atípico faz com que qualquer 

aplicação de normas da doação deva ser feita mediante analogia. Reconhece-se, no entanto, 

que a forma não pode ser objeto de analogia ou interpretação extensiva em razão de sua 

excepcionalidade1142. 

2.2. - Revogação por ingratidão 

Segundo LUCIANO DE CAMARGO PENTEADO, a revogação por ingratidão 

diverge das outras hipóteses de extinção contratual por não pressupor violação de dever 

jurídico, mas estar ligada ao aspecto subjetivo da doação. Teria por função a manutenção do 

“caráter personalíssimo” da doação. A ingratidão teria por efeito o rompimento do laço de 

                                                
1142  Nesse sentido, cf. BUNAZAR, Mauricio Baptistella. Análise dogmática da categoria jurídica da 
invalidade no Código Civil brasileiro. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2017, p. 93. 
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amizade que foi causa determinante para a doação. Por essa razão, o Autor considera que a 

relação entre os contratantes seja causa eficiente da doação, não causa final. Assim sendo, 

as regras de revogação por ingratidão não seriam propriamente normas de fundo do contrato 

de doação, não tutelariam seu fim, mas somente o respeito pela sua fonte remota (causa 

eficiente)1143. 

A ingratidão já foi estudada acima quando concluímos ser um índice relevante para a 

qualificação da doação, sobretudo quando a gratuidade for incerta. O tratamento dado por 

LUCIANO DE CAMARGO PENTEADO é, no entanto, intimamente ligado à sua tese 

acerca da causa, inspirada na posição de GINO GORLA. Por isso, discordamos de sua 

conclusão.  

Mediante uma análise tipológica, a presença de determinado índice da doação deve 

fazer com que a parcela do regime correspondente a essa característica incida. 

Frequentemente, o negotium mixtum cum donatione é identificado quando existe, 

subjacente, uma relação de parentesco ou amizade entre os contratantes. Aliás, como 

aludimos acima, esse é um índice relevante para afastar a lesão e manter hígido o contrato. 

Poder-se-ia argumentar, ainda, que, ao escolherem a veste de um contrato oneroso, as 

partes optaram por afastar o regime da doação e, por conseguinte, as regras acerca da sua 

revogação. Entretanto, o regime da doação não permite a renúncia antecipada ao direito de 

revogação por ingratidão1144. Destarte, ainda que a liberalidade seja atípica, as disposições 

referentes à revogação por ingratidão ser-lhe-ão aplicáveis. 

Isso não quer dizer, contudo, que as regras de revogação devam ser aplicadas sem 

antes ser feita uma compatibilização com as regras referentes aos contratos onerosos. Já foi 

observado que o negotium mixtum é uma figura intermediária entre a doação com encargo e 

um contrato comutativo perfeito. Por isso, parece ser razoável aplicarem-se as exceções 

apresentadas para a doação com encargo em relação ao regime geral da revogação também 

para o negotium mixtum. Caso as prestações já tenham sido executadas, por exemplo, com a 

entrega do preço e da coisa, a revogação não poderá mais ser realizada, por aplicação 

analógica da disposição que veda a revogação por ingratidão nas hipóteses em que o encargo 

                                                
1143 PENTEADO, Luciano de Camargo. Doação com encargo e causa contratual. 2. ed. rev., atual. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 397-398. 
1144 CCB, art. 556. “Não se pode renunciar antecipadamente o direito de revogar a liberalidade por ingratidão 
do donatário”. 
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já tenha sido cumprido1145. Tendo sido pago o preço, o vendedor só poderá fazer uso das 

hipóteses de extinção previstas para os contratos onerosos. 

Considerando, ainda, que o contrato deve ser percebido como um todo incindível e, 

por conseguinte, seu regime deve se aplicar inteiramente, a revogação, quando possível, 

atingirá o contrato em sua inteireza1146. Não cabe verificar quais são as partes onerosa e 

gratuita das prestações, sob pena de incorrer novamente no problema da tarifação do preço 

justo. Assim, revogado o contrato, a coisa deverá ser restituída ao comprador, caso já tenha 

sido entregue mas o preço não tenha sido pago. 

Seria possível aplicar a regra proposta por VAZ SERRA, permitindo ao comprador-

donatário a complementação do preço de sorte a evitar a revogação do contrato? Sem regra 

expressa nesse sentido, a solução não parece ser possível a partir de aplicação analógica, 

nem das regras do contrato de doação, nem das do de compra e venda. 

2.3. - Colação 

A colação1147 tem, por um lado, o objetivo de presumir uma vontade do autor da 

herança, imputando na parte legítima as liberalidades realizadas pelo de cujus a 

descendentes, cônjuge ou companheiro1148-1149. Por outro lado, permite, mediante o cálculo 

contábil, manter íntegra essa reserva legitimária garantida por lei aos herdeiros 

necessários1150. Por essa razão, a compreensão do que seja objeto de colação é alargada pela 

doutrina de modo a abranger não apenas as doações em sentido restrito, mas também toda 

uma sorte de figuras que acarretem atribuição patrimonial gratuita do autor da herança aos 

sujeitos sobre os quais pesa o dever de colacionar. Não é de se espantar, portanto, que o 

                                                
1145 CCB, art. 564. “Não se revogam por ingratidão: (...) II - as oneradas com encargo já cumprido”. 
1146 BIONDI, Biondo. Le donazioni. Torino: UTET, 1961, p. 951. 
1147 Embora sejam institutos distintos, as conclusões acerca da colação poderão ser estendidas para as normas 
pertinentes à redução das liberalidades, levando em consideração a identidade de fundamentos das duas figuras, 
qual seja, a proteção da legítima. 
1148 “Nestes casos, como se compreende, excedeu-se manifestamente o animus donandi, ou seja, a vontade de 
fazer uma pura liberalidade que coloque o donatário em posição de vantagem relativamente aos restantes 
descendentes. Por conseguinte, não obstante a doação, entende-se, ou melhor, presume-se que a vontade do 
doador não foi a de desigualar patrimonialmente os herdeiros”. Cf. RAMIREZ, Paulo Nuno Horta Correia. O 
cônjuge sobrevivo e o instituto da colação. Coimbra: Almedina, 1997, p. 20. 
1149 CCB, art. 544. “A doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento 
do que lhes cabe por herança”. 
1150 CCB, art. 1.846. “Pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança, 
constituindo a legítima”. 
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estudo das doações indiretas, ou liberalidades atípicas, tenha sido objeto de especial atenção 

para os autores que trataram do tema da colação. 

No que diz respeito ao negotium mixtum cum donatione, poder-se-ia argumentar que 

a colação teria sido dispensada pelo doador. A dispensa estaria implícita na escolha do tipo 

contratual utilizado para o exercício da liberalidade. Parece que em casos excepcionais pode-

se considerar a existência de uma dispensa implícita quanto ao dever de colacionar, 

contrariamente ao que previa o direito romano pós-clássico e que influenciou o dispositivo 

presente no Código Civil francês exigindo que fosse expresso o afastamento da imputação 

da liberalidade na reserva legitimária. Pelo menos na hipótese de partilha em vida não faria 

sequer sentido imaginar um procedimento de colação, razão pela qual a doutrina costuma 

aceitar, nessa hipótese, uma dispensa implícita1151. 

Ainda que a redação do art. 2.006 do Código Civil brasileiro1152 permita uma certa 

flexibilidade em se admitir excepcionalmente uma dispensa de colação implícita, não parece 

ser possível retirar da mera escolha de uma veste contratual onerosa a conclusão de que o 

vendedor-doador tenha desejado dispensar de colação a liberalidade realizada. Uma coisa é 

querer doar e, ao mesmo tempo, vender. Outra, diversa, é dispensar de colação a doação 

feita, seja direta ou indiretamente. A escolha do tipo contratual, em si, parece não ter 

qualquer conexão com a imputação da liberalidade na quota disponível ou legítima. 

Outra possível objeção a ser feita à sujeição do negotium mixtum à colação tem relação 

com a norma presente no art. 496 do Código Civil1153. O dispositivo citado exige, na compra 

e venda de ascendente a descendente, a anuência dos demais descendentes e do cônjuge, 

                                                
1151 Nesse sentido: “Devido à circunstância de que, muito embora as doações em vida do ‘de cujus’ devam vir 
à colação, da leitura do documento respectivo se depreende a nítida intenção dos doadores de alicerçar os filhos 
e a filha de maneira definitiva, com quinhões do agrado recíproco, a respeito dos quais houve nítida e 
inequívoca concordância. (…). Em virtude do fato de, em face desses elementos, se depreender a patente 
intenção dos doadores de dispensarem essa doação de colação futura”. Cf. FRANÇA, Rubens Limongi. 
Colação de bens doados. Revista dos Tribunais, São Paulo, ano 57, v. 516, out. 1978, p. 26; OLIVEIRA, 
Euclides Benedito de. Colação e sonegados. In: HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes; PEREIRA, 
Rodrigo da Cunha (coord.). Direito das sucessões. 2. ed. atual. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 390. Contra, 
contudo, cf. VELOSO, Zeno. Comentários ao Código Civil: da sucessão testamentária; do inventário e da 
partilha. São Paulo: Saraiva, 2003, v. 21, p. 423; LEITE, Eduardo de Oliveira. Comentários ao novo Código 
Civil: do direito das sucessões. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, v. 21, p. 928; TEPEDINO, Gustavo; 
BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de (coord.). Código Civil interpretado conforme 
a Constituição da República. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, v. 4, p. 880. 
1152 CCB, art. 2.006. “A dispensa da colação pode ser outorgada pelo doador em testamento, ou no próprio 
título de liberalidade”. 
1153 CCB, art. 496. “É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o 
cônjuge do alienante expressamente houverem consentido”. 
“Parágrafo único. Em ambos os casos, dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime de bens for o da 
separação obrigatória”. 
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salvo se este último esteja casado com o vendedor em regime de separação obrigatória de 

bens. O artigo tem por fundamento a preservação da reserva legitimária, com função 

semelhante à antecipação de legítima e à redução nas doações feitas por ascendente a 

descendente 1154 . A diferença consiste na ferramenta utilizada. Na compra e venda, 

presumindo-se a comutatividade, não haveria prejuízo aos demais descendentes e ao 

cônjuge. Assim sendo, exige-se apenas sua anuência como forma de controle preventivo, 

pelos interessados, que podem pedir a anulação do contrato caso tenha havido 

descumprimento desse requisito. Por outro lado, nas doações, o controle é feito tanto no 

momento da liberalidade, com a redução das doações inoficiosas, quanto da abertura da 

sucessão, com a colação das liberalidades realizadas e a verificação de observância da 

reserva legitimária. Por isso, a compra e venda feita por ascendente a descendente escapa do 

procedimento da colação. Considera-se suficiente o controle preventivo pelos presumidos 

herdeiros necessários, tendo em vista a onerosidade aparente do negócio celebrado. 

No entanto, qualificado o negotium mixtum cum donatione como contrato atípico 

misto, não há propriamente compra e venda. As regras do regime típico desse contrato são 

aplicáveis apenas por analogia. Considerando o fato de o art. 496 do CCB apresentar uma 

norma restritiva, não há possibilidade de aplicação analógica ao negotium mixtum cum 

donatione. Ainda que fosse possível, ad argumentandum, a anuência dos herdeiros 

presumidos garantiria a validade do contrato no que diz respeito à atribuição patrimonial 

onerosa. Mas a atribuição gratuita deveria, de qualquer modo, ser submetida à colação, pois 

o afastamento da subjeição à colação mediante anuência dos herdeiros presumidos 

caracterizar-se-ia como pactum corvinum, proibido pelo ordenamento jurídico brasileiro 

(art. 426, CCB) 

A incidência do dever de colacionar sobre o negotium mixtum cum donatione é, ainda, 

inquestionável do ponto de vista subjetivo. Um dos índices relevantes para a qualificação da 

figura é precisamente a relação de parentesco que possa vir a existir entre comprador e 

                                                
1154 A doutrina majoritária admite esse entendimento como sendo o fundamento, havendo ainda algumas outras 
posições, tais como a de que a norma preservaria a harmonia familiar. JOSÉ FERNANDO SIMÃO considera 
que ambos os fundamentos devem ser conjugados para a interpretação do dispositivo. Cf. SIMÃO, José 
Fernando. Venda de ascendentes a descendentes : razão de ser da regra. Revista de Direito Civil 
Contemporâneo, São Paulo, v. 1, ano 1, out./dez. 2014, p. 110. Acreditamos, contudo, que o fundamento da 
preservação da legítima seja suficiente. As razões para essa conclusão foram por nós apresentadas em: VALIM, 
Thalles Ricardo Alciati. Contratos entre ascendentes e descendentes : regras de proteção aos quinhões 
legitimários. Revista Jurídica Luso-Brasileira, Lisboa, ano 3, n. 4, p. 1337-1378, jul./ago. 2017. Nesse sentido, 
igualmente, cf. RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Código Civil comentado: compra e venda, troca, contrato 
estimatório.  São Paulo: Atlas, 2008, v. 6, t. 1, p. 172. 
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vendedor. Assim sendo, nas hipóteses em que o comprador-donatário for descendente ou 

cônjuge do vendedor-doador, o negotium mixtum não escapará do dever de colacionar. 

A dificuldade maior consiste em saber: (i) se a colação deverá ser feita em substância 

ou em valor; e (ii) qual o montante a ser considerado para fins de colação. 

LUCIANO DE CAMARGO PENTEADO considerava o negotium mixtum cum 

donatione sujeito à colação. Entretanto, como efetivamente o que foi doado é apenas a 

diferença “entre o devido em sua própria virtude (preço justo) e o efetivamente pago”, “não 

haverá colação em substância das doações feitas mediante negócio misto”1155. A razão 

estaria em que, no negócio misto, o “efeito econômico” de uma doação típica seria inserido 

em um contrato bilateral e, como a colação leva em consideração esse efeito econômico que 

se traduz em enriquecimento de uma parte e empobrecimento da outra, seria apenas essa 

diferença que seria objeto de colação1156. 

Em relação à primeira questão, a despeito de um certo debate doutrinário, deve-se ter 

em mente que a colação sempre será feita por valor. Alguns autores veem, contudo, 

incoerência nos dispositivos legais que tratam do assunto no Código Civil brasileiro. O 

art. 2.002 do CCB, que inaugura a seção sobre a colação, determina o objeto do dever de 

colacionar imputado aos descendentes, qual seja, “conferir o valor das doações” recebidas 

do autor da herança1157. No entanto, o parágrafo único do dispositivo seguinte determina que 

os bens serão conferidos em espécie quando ainda estiverem no patrimônio do donatário e 

não houver bens suficientes no acervo hereditário para igualar as quotas legitimárias1158. Em 

sentido semelhante, o art. 2.007, § 2°, dispõe que a redução das doações inoficiosas será, 

quando possível, em espécie1159.  

                                                
1155 PENTEADO, Luciano de Camargo. Doação com encargo e causa contratual. 2. ed. rev., atual. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 398. 
1156 PENTEADO, Luciano de Camargo. Doação com encargo e causa contratual. 2. ed. rev., atual. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 399. 
1157 CCB, art. 2.002. “Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para 
igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação”. 
1158 CCB, art. 2.003. Parágrafo único. “Se, computados os valores das doações feitas em adiantamento de 
legítima, não houver no acervo bens suficientes para igualar as legítimas dos descendentes e do cônjuge, os 
bens assim doados serão conferidos em espécie, ou, quando deles já não disponha o donatário, pelo seu valor 
ao tempo da liberalidade”. 
1159 CCB, art. 2.007, § 2°. “A redução da liberalidade far-se-á pela restituição ao monte do excesso assim 
apurado; a restituição será em espécie, ou, se não mais existir o bem em poder do donatário, em dinheiro, 
segundo o seu valor ao tempo da abertura da sucessão, observadas, no que forem aplicáveis, as regras deste 
Código sobre a redução das disposições testamentárias”. 
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Sob a égide do Código Civil de 1916, AGOSTINHO ALVIM acreditava que a colação 

seria por valor, tendo sempre sido esse o costume1160. Também seguindo essa orientação, 

FRANCISCO MORATO aponta a inconveniência em se admitir em princípio a colação em 

substância no ordenamento brasileiro. Isso porque a avaliação do bem ao tempo da 

liberalidade (antigo art. 1.792) não condiz com a colação por substância. O Autor relembra 

que, no sistema das Ordenações, quando se fazia a colação por substância, o valor das 

doações era aquele do momento da abertura da sucessão1161. Além disso, o fato de o Código 

reputar que as benfeitorias são de propriedade do donatário e não prever qualquer forma de 

indenização destas leva a crer que o legislador manteve a propriedade do bem doado no 

patrimônio do donatário. Assim, colação por substância contrariaria o princípio da acessão 

(superficies solo cedit)1162. 

Diferentemente, LUIZ EDSON FACHIN e CARLOS EDUARDO PIANOVSKI 

argumentam ter sido claro o parágrafo único do art. 2.003 do Código Civil de 2002, 

conquanto tivesse sido melhor a adoção da colação por valor, já que “o verdadeiro sentido 

da colação por valor” é realizar a “imputação das liberalidades no quinhão do herdeiro 

necessário”1163. No entanto, como o dispositivo do Código brasileiro seria claro, os Autores 

sustentam que a colação deverá, primeiramente, ser por valor, tentando igualar os quinhões 

com os bens da herença. Caso isso não seja possível, a regra deverá ser a colação por 

substância e, subsidiariamente, por valor1164. 

Com base no mesmo dispositivo legal (art. 2.003, parágrafo único, CCB), EDUARDO 

DE OLIVEIRA LEITE considera que a opção do legislador foi pela colação em substância, 

o que reputa ter sido uma boa escolha para evitar problemas com a inflação e a 

desvalorização do bem1165. Essa já era a posição, sob a égide do Código de 1916, de CLÓVIS 

                                                
1160 ALVIM, Agostinho. Da doação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1963, p. 184. 
1161 MORATO, Francisco. Da colação. Revista de Direito Privado, São Paulo, ano 1, v. 3, jul./set. 2000, p. 219. 
1162 MORATO, Francisco. Da colação. Revista de Direito Privado, São Paulo, ano 1, v. 3, jul./set. 2000, p. 221. 
Nesse sentido, já à luz do Código Civil de 2002: GAGLIANO, Pablo Stolze. O contrato de doação: análise 
crítica do atual sistema jurídico e os seus efeitos no Direito de Família e das Sucessões. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014, p. 90. 
1163 FACHIN, Luiz Edson; PIANOVSKI, Carlos Eduardo. Sucessão hereditária e colação: novo Código Civil 
e velhas polêmicas. Revista Brasileira de Direito Comparado, Rio de Janeiro, n. 30, jan./jun. 2006, p. 84. 
1164 FACHIN, Luiz Edson; PIANOVSKI, Carlos Eduardo. Sucessão hereditária e colação: novo Código Civil 
e velhas polêmicas. Revista Brasileira de Direito Comparado, Rio de Janeiro, n. 30, jan./jun. 2006, p. 86. No 
mesmo sentido: PEREIRA, Rodrigo Serra. Do planejamento sucessório: uma breve análise da doação de 
ascendente para descendente. Revista de Direito Civil Contemporâneo, São Paulo, v. 13, ano 4, out./dez. 2017, 
p. 362. 
1165 LEITE, Eduardo de Oliveira. Comentários ao novo Código Civil: do Direito das Sucessões. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2009, v. 21, p. 916. 
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BEVILAQUA 1166 , CARLOS MAXIMILIANO 1167  e WASHINGTON DE BARROS 

MONTEIRO. Contra, a favor da colação por valor, além dos já citados, posicionava-se 

PONTES DE MIRANDA1168. 

O debate parece ter sido fruto de uma confusão entre os institutos de colação e 

redução, que podem — e assim fazem — utilizar critérios e momentos diversos de valoração 

do bem doado. Assim, o art. 2.002 do CCB fala em colação dos valores das doações, sendo 

esse o critério adotado para a colação no ordenamento brasileiro. Por conta desse artigo legal, 

ZENO VELOSO aponta ser em valor, não em substância, a colação1169. 

O parágrafo único do art. 2.003 do CCB já trata da operação de igualação dos quinhões 

hereditários. Num primeiro momento, essa operação será feita tentando-se distribuir o 

relictum entre os demais descendentes e o cônjuge. Caso não haja bens suficientes para tanto, 

“os bens doados serão conferidos em espécie”. Aqui, já não se trata mais de colação, que é 

mero cálculo contábil e deve, portanto, ser feita por valor. Ao contrário, é hipótese de 

redução da doação em situação atípica, pois não haveria propriamente inoficiosidade. Ou 

seja, haverá ineficácia posterior da doação tendo em vista a partilha da herança1170.   

A regra aplicada está em consonância com aquela das reduções de doações inoficiosas 

(art. 2.007, § 2°, CCB). Por isso mesmo, LUIZ EDSON FACHIN e CARLOS EDUARDO 

PIANOVSKI salientam que essa “colação em substância” seria, na verdade, “uma sui 

generis forma de redução de liberalidades (não inoficiosas)”1171-1172. 

                                                
1166 Embora em seu Projeto Primitivo previsse colação por valor (art. 1.951): “A collação deve ser feita por 
estimação, imputando-se o seu valor no quinhão do herdeiro”, cf. BRASIL. Código Civil brasileiro: trabalhos 
relativos à sua elaboração. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1917, v. 1, p. 313. 
1167 MAXIMILIANO, Carlos. Direito das sucessões. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1958, v. 3, p. 428. 
1168 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. Atualizado por Giselda 
Hironaka e Paulo Lôbo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, t. 55, p. 383. 
1169 VELOSO, Zeno. Comentários ao Código Civil: da sucessão testamentária; do inventário e da partilha. São 
Paulo: Saraiva, 2003, v. 21, p. 406. 
1170 PONTES DE MIRANDA salientava essa diferença: “Acima falamos de ‘voltas de valores ao patrimônio’ 
e de colação. Temos, porém, de frisar que a volta é apenas contabilística. Só o excesso é que tem de voltar em 
dinheiro, ou em bem, imóvel ou móvel, ao todo legítimo necessário, ou, em determinadas circuntâncias, ao 
acervo hereditário”. Cf. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Borsoi, 1972, t. 55, p. 313. 
1171 FACHIN, Luiz Edson; PIANOVSKI, Carlos Eduardo. Sucessão hereditária e colação: novo Código Civil 
e velhas polêmicas. Revista Brasileira de Direito Comparado, Rio de Janeiro, n. 30, jan./jun. 2006, p. 83. 
1172 No entanto, LUIZ EDSON FACHIN e PIANOVSKI acreditam que teria sido melhor optar pela solução 
adotada no Código Civil português, quando em seu art. 2108.°, n. 2, determina que “se não houver na herança 
bens suficientes para igualar todos os herdeiros, nem por isso serão reduzidas as doações, salvo se houver 
inoficiosidade”. Os autores salientam que a regra é mais técnica, inclusive apontando a verdadeira natureza da 
operação — proibida pelo legislador português — ao afirmar que nem em hipótese de insuficiência dos bens 
“serão reduzidas as doações”. Além disso, evitando essa redução anômala, o Código Civil português preserva 
a natureza da colação de mera “imputação das liberalidades no quinhão do herdeiro donatário”, cf. FACHIN, 
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Os dois critérios de imputação, por valor ou substância, têm vantagens e 

desvantagens1173. Em caso de valorização do bem, os herdeiros vão preferir o valor da data 

de abertura da sucessão. Se houver desvalorização, será mais vantajoso escolher a data da 

liberalidade para a avaliação do bem. A escolha do Código Civil de 2002, embora confusa, 

não é contraditória. Há uma regra para se calcular o valor da doação, a fim de verificar se 

houve excesso, e outra para a devolução desse excesso. Neste caso, a restituição será em 

substância ou, caso o bem não mais exista mais no patrimônio do donatário, pelo valor que 

possuiria no momento de abertura da sucessão (art. 2.007, § 2°, CCB). A razão dessa 

distinção, conforme salienta ANTONIO JUNQUEIRA DE AZEVEDO, está em ter “o 

legislador optado, no caso da redução, pela devolução em espécie, isto é, em substância, e 

não pela devolução por estimativa”1174. 

No direito comparado, a colação se faz, em geral, pelo valor. O Código Civil francês, 

por exemplo, dispõe ser o sistema de colação feito en moins prenant, sendo que será em 

substância apenas quando assim exigido no instrumento de doação (art. 858, CCF). O 

Código Civil português também apresenta como regra a imputação por valor, podendo ser 

em substância quando houver acordo entre todos os herdeiros. Mesmo que não haja bens 

suficientes na herança de modo a igualar os quinhões, a regra continuará sendo a da colação 

por valor (art. 2108.°, CCP). Do mesmo modo, o BGB prevê a colação por valor, sem sequer 

permitir acordo dos herdeiros ou prever regra diversa em caso de insuficiência do monte 

(§ 2315, 2, BGB). O Código Civil italiano trata diversamente a colação dos bens móveis e 

imóveis. Quanto à colação dos primeiros, deve ser feita por imputação (art. 750, al. 1, CCIt). 

Por outro lado, a colação dos segundos se dará ou por valor ou por substância, cabendo ao 

donatário-herdeiro a escolha (art. 746, CCIt). 

Assim sendo, a colação da atribuição gratuita feita mediante negotium mixtum cum 

donatione deverá ser sempre por valor, não em virtude da natureza do contrato celebrado, 

mas por observância da regra geral do sistema de colação adotado pelo legislador brasileiro. 

                                                
Luiz Edson; PIANOVSKI, Carlos Eduardo. Sucessão hereditária e colação: novo Código Civil e velhas 
polêmicas. Revista Brasileira de Direito Comparado, Rio de Janeiro, n. 30, jan./jun. 2006, p. 84. 
1173 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Doação de ações com reserva de usufruto. Momento a ser levado em 
conta para avaliação do quantum doado para fins de colação. In: _______. Novos estudos e pareceres de direito 
privado. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 563. 
1174 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Doação de ações com reserva de usufruto. Momento a ser levado em 
conta para avaliação do quantum doado para fins de colação. In: _______. Novos estudos e pareceres de direito 
privado. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 564. 



 268  
 
 

Em relação à segunda questão, acerca do valor a ser colacionado, se consistiria no 

valor total da coisa ou na diferença entre este último e o preço pago, concordamos com 

LUCIANO DE CAMARGO PENTEADO. A obrigação de colacionar incide, pois o objetivo 

é manter hígida a reserva legítima. Para isso, o legislador ocupa-se do efeito de 

empobrecimento do autor da herança. Essa a razão pela qual, em caráter excepcional quando 

comparada às demais soluções propostas para o regime do negotium mixtum, acreditamos 

ser a diferença entre o valor da coisa e o preço pago que deva ser colacionada. Pois é essa 

diferença que representa o empobrecimento do de cujus, alterando sua situação patrimonial 

e, por via indireta, prejudicando os demais herdeiros.  
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CAPÍTULO 2 - OUTRAS LIBERALIDADES ATÍPICAS 

Seção I - Estipulação em favor de terceiro 

Considerado “um dos instrumentos mais altruísticos do Direito”1175, é natural que a 

estipulação em favor de terceiro1176 seja utilizada para realizar indiretamente liberalidades. 

A estipulação em favor de terceiro é um contrato pelo qual uma parte (promitente) obriga-

se frente à outra (promissário ou estipulante) a executar uma obrigação em beneficío de 

outrem (beneficiário)1177. O beneficiário não é parte no sentido próprio do termo, pois não 

participa da formação do contrato. No entanto, em decorrência do contrato celebrado entre 

promitente e promissário, adquire um direito à execução da obrigação prometida. 

Para os adeptos da teoria dualista do vínculo obrigacional, a estipulação em favor de 

terceiro representaria um dos casos, pouco estudados, de dissociação relativa da posição 

ativa da obrigação. Estariam dissociados o crédito e o poder coercitivo, mas essa dissociação 

seria apenas relativa, pois o devedor responderia a ambos, embora devesse apenas ao 

beneficiário1178. 

                                                
1175 RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Natureza, função e modificação da cláusula penal no direito civil 
brasileiro. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2006, p. 309. 
1176 OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR salienta que a posição de terceiro é ambígua e com nuances, a 
depender da situação concreta: “A posição jurídica do terceiro assenta-se em um alheamento material e formal 
a determinada e particular relação jurídica. Essa distância, essa polarização pode ser comparada às órbitas, com 
uma maior ou menor proximidade dos corpos celestes à estrela solar. Tal metáfora serve para ilustrar que o 
terceiro encontra-se numa situação dinâmica em face do contrato, cingindo-se ou apartando-se daquele, 
conforme seu status, o que dá ensejo a que se altere sua qualificação em face de sua distância do vínculo”, 
cf. RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. A doutrina do terceiro cúmplice: autonomia da vontade, o princípio 
res inter alios acta, função social do contrato e a interferência alheia na execução dos negócios jurídicos. 
Revista dos Tribunais, São Paulo, ano 93, v. 821, mar. 2004, p. 84. 
1177 Diversas foram as teses sustentadas pela doutrina para tentar justificar a extensão dos efeitos contratuais 
ao terceiro. Considerou-se tratar de oferta do promitente ao beneficiário, oferta do promissário ao beneficiário, 
gestão de negócios e negócio jurídico unilateral. Essas teorias encontram-se atualmente ultrapassadas e admite-
se que o beneficiário possui um direito subjetivo simplesmente em decorrência do contrato celebrado entre 
promitente e promissário. Para um resumo das principais teorias e as respectivas objeções formuladas, 
cf. CAMPOS, Diogo Leite de. Contrato a favor de terceiro. Coimbra: Almedina, 2009, p. 22-30; PEREIRA, 
Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: contratos.  16. ed. rev. e atualizado por Regis Fichtner. Rio 
de Janeiro: Forense, 2012, v. 3, p. 91-92; TERRÉ, François et al. Droit civil: les obligations. 12. ed. Paris: 
Dalloz, 2018, p. 781-784. 
1178 COMPARATO, Fábio Konder. Essai d'analyse dualiste de l'obligation en droit privé. Paris: Dalloz, 1964, 
p. 197. 
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Devido ao objeto do contrato extrapolar a relação entre as partes, há a formação de 

uma estrutura triangular composta por duas relações jurídicas distintas1179-1180. A primeira, 

chamada pela doutrina portuguesa de relação básica ou de cobertura1181, é aquela que se 

estabelece entre promitente e promissário e que se traduz em uma relação contratual como 

qualquer outra, tendo por fonte o contrato celebrado. A segunda, chamada de relação de 

atribuição ou de valuta, é aquela formada entre promitente e beneficiário, traduzindo-se em 

um direito de crédito deste face àquele. Decorre dessa última relação o interesse do 

promissário em conferir uma vantagem ao beneficiário 1182 . O promitente é mero 

intermediário dessa atribuição patrimonial1183. A atribuição patrimonial ao beneficiário tem, 

na relação de valuta, sua causa eficiente. 

Decorre da estrutura da estipulação, portanto, o recebimento pelo beneficiário de uma 

atribuição patrimonial gratuita. Precisamente porque é alheio à formação do contrato, não 

deve haver contraprestação devida pelo beneficiário ao promitente ou ao estipulante1184. 

Entretanto, a causa dessa atribuição patrimonial poderá ser tanto solvendi, quando o 

estipulante fizer uso do instituto para adimplir obrigação devida ao beneficiário, quanto 

donandi, realizando uma liberalidade1185. Para descobrir se se trata de causa donandi ou 

solvendi, deve-se interrogar se há uma relação jurídica existente entre promissário e 

beneficiário, caso inexistente, o animus donandi em seu aspecto negativo aproxima o regime 

                                                
1179 “É um caso de despersonalização do vínculo obrigacional ou, antes, de relação contractual dupla, tendo por 
ponto de conjuncção o promittente, que contracta com o estipulante realizar uma prestação, que irá cumprir 
nas mãos do beneficiário”, cf. BEVILAQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil commentado. 
6. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1943, v. 4, p. 261. No mesmo sentido, cf. PENTEADO, Luciano de 
Camargo. Efeitos contratuais perante terceiros. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006, p. 100. 
1180 PONTES DE MIRANDA fala em “bi-ramificação do negócio jurídico” ou “negócio jurídico a dois galhos”, 
cf. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1959, 
t. 26, p. 221. 
1181 COSTA, Mário Júlio de Almeida. Direito das obrigações. 7. ed. Coimbra: Almedina, 1999, p. 300. 
1182 PAPALEO, João Cesar Guaspari. Contrato a favor de terceiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 285. 
1183 LUCILLA GATT fala em “intermediação patrimonial” para salientar que o patrimônio do promitente é 
meio para a atribuição indireta do estipulante ao beneficiário. Haveria, portanto, “uma operação triangular 
atributiva” Cf. GATT, Lucilla. La liberalità. Torino: G. Giappichelli, 2012, v. 2, p. 48-50. 
1184 GOMES, Orlando. Contratos. 26 ed. Atualizado por Antonio Junqueira de Azevedo e Francisco Paulo de 
Crescenzo Marino. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 197. 
1185  AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Cláusula cruzada de não indenizar (cross-waiver of liability), ou 
cláusula de não-indenizar com eficácia protetiva para ambos os contratantes. Renúncia ao direito de 
indenização. Promessa de fato de terceiro. Estipulação em favor de terceiro. In: _______. Estudos e pareceres 
de direito privado. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 206; TERRÉ, François et al. Droit civil: les obligations. 12. ed. 
Paris: Dalloz, 2018, p. 788; PENTEADO, Luciano de Camargo. Efeitos contratuais perante terceiros. Tese 
(Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006, p. 95-96. 
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típico da doação. Há um interesse do estipulante, em realizar a estipulação em favor de 

terceiro, que deve ser identificado1186. 

O beneficiário, por outro lado, é titular de um direito autônomo face ao promitente 

que, embora seja precário, pois submetido a eventual revogação do estipulante e renúncia do 

beneficiário, nasce juntamente com o contrato celebrado entre promitente e promissário1187. 

A aceitação dada pelo beneficiário apenas consolida a aquisição da situação jurídica ativa 

em seu patrimônio1188. Assim, a atribuição patrimonial recebida pelo beneficiário não passa 

pelo patrimônio do estipulante e, por conseguinte, não se sujeita a eventuais direitos de 

credores e herdeiros deste último. Isso explica, por exemplo, que o art. 794 do Código Civil 

brasileiro desconsidere o capital obtido por seguro de vida como parte da herança do 

segurado, nem se sujeite às suas dívidas, “para todos os efeitos de direito”1189. Evita-se, 

assim, o dever do beneficiário de colacionar o capital recebido. 

Igualmente por essa razão, o empobrecimento do estipulante pode diferir do 

enriquecimento obtido pelo beneficiário. No entanto, tanto um quanto outro advém da 

mesma fonte contratual. Assim, há um certo nexo de causalidade entre o empobrecimento 

do estipulante e o enriquecimento do beneficiário ao se considerar que o custo da atribuição 

patrimonial recebida pelo beneficiário é “suportada” pelo estipulante1190-1191. Essa é a razão 

pela qual a atribuição recebida por esse último é tida como donandi causa. Tendo em vista, 

como já ressaltado anteriormente, que as liberalidades atípicas são figuras caracterizadas 

mais pelo efeito equivalente ao da doação do que pela sua fonte obrigacional, a atribuição 

patrimonial recebida configura-se, das perspectivas do estipulante e do beneficiário, uma 

liberalidade atípica ou doação indireta1192. 

                                                
1186 LARROUMET, Christian; MONDOLONI, Dominique. Stipulation pour autrui. In: Répertoire de droit 
civil. Paris: Dalloz, 2017, n. 34. 
1187 LARROUMET, Christian; MONDOLONI, Dominique. Stipulation pour autrui. In: Répertoire de droit 
civil. Paris: Dalloz, 2017, n. 58. 
1188  LUCIANO DE CAMARGO PENTEADO considera que a aceitação é apenas fator de eficácia da 
estipulação em favor de terceiro. Cf. PENTEADO, Luciano de Camargo. Efeitos contratuais perante terceiros. 
Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006, p. 97. 
1189 CCB, art. 794. “No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não 
está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito”. 
1190 GATT, Lucilla. La liberalità. Torino: G. Giappichelli, 2012, v. 2, p. 47. 
1191 TULLIO ASCARELLI salienta ser esse o fundamento para a aplicação da redução das liberalidades ao 
prêmio pago pelo segurado: “essa possibilidade de redução demonstra que, como é óbvio, o direito do terceiro 
encontra não somente a sua fonte no contrato concluído pelo estipulante, mas em uma atribuição feita por este 
último ao beneficiário”, cf. ASCARELLI, Tullio. O conceito unitário do contrato de seguro. Revista da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 36, n. 3, 1941, p. 422-423. 
1192 “Più specificamente, può dirsi che il carattere liberale dell’effetto prodotto in favore del terzo possa 
presumersi ogniqualvolta «l’interesse dello stipulante» sia liberale, nel senso causale del termine, salva, 
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Para que a estipulação em favor de terceiro fosse admitida, foi preciso o 

desenvolvimento do direito das obrigações, de modo a associar, a cada parte, um 

patrimônio1193. Percebe-se, portanto, que o principal índice do contrato de doação presente 

na estipulação em favor de terceiro com causa donandi é a atribuição patrimonial concedida 

ao beneficiário, por via indireta, pelo estipulante. 

Crítico quanto ao enquadramento da estipulação em favor de terceiro como espécie 

de doação indireta, FRANCO GIRINO afirmava que as categorias seriam distintas 

principalmente por três razões. Primeiro, o interesse do estipulante não coincidiria com o 

interesse do beneficiário, enquanto que nas doações o interesse do donatário seria 

coincidente ao do doador. Segundo, a estipulação em favor de terceiro não acarretaria 

empobrecimento ao estipulante, diversamente da doação, cujo efeito principal é 

precisamente a diminuição patrimonial do doador. Terceiro, as doações indiretas não são 

sempre figuras contratuais, ao passo que a estipulação em favor de terceiro seria sempre um 

contrato entre estipulante e promitente1194. 

No entanto, as razões apresentadas por FRANCO GIRINO não procedem. Em relação 

à primeira, de fato, nada garante que o interesse do doador seja o mesmo do donatário e que 

isso seja um requisito para a validade do contrato. Há casos em que essa diferença de 

interesses torna-se, inclusive, explícita, como nas doações com encargo. A segunda objeção 

também não se verifica válida, pois tanto na doação pura e simples quanto na estipulação em 

favor de terceiro há empobrecimento do doador e do estipulante. A diferença consiste, na 

verdade, no fato de o enriquecimento do beneficiário, diferentemente daquele obtido pelo 

donatário, não corresponder ao empobrecimento do doador (binômio pauperior-locupletior). 

Por fim, o terceiro argumento apresentado pelo autor parte da premissa de que a doação e a 

estipulação em favor de terceiro seriam figuras idênticas. Não é isso o que a doutrina que a 

qualifica como doação indireta ou liberalidade atípica tem em mente. Tanto a doação quanto 

a estipulação em favor de terceiro são espécies do gênero das liberalidades. Esse gênero não 

depende do caráter contratual, como já salientamos na parte introdutória deste Título. 

                                                
comunque, la possibilità di dimostrare che i caratteri specifici dell’effetto liberale non sussistono in concreto. 
Essendo, però, come già detto nel primo volume, la qualifica di liberale riferibile all’effetto indipendentemente 
dalla causa che giustifica l’effetto medesimo, potrà qualificarsi come tale anche l’effetto prodotto in favore 
del terzo per soddisfare l’«interesse dello stipulante» ad adempiere nei suoi confronti, ad esempio, un dovere 
morale o sociale”, cf. GATT, Lucilla. La liberalità. Torino: G. Giappichelli, 2012, v. 2, p. 44-45. 
1193 PENTEADO, Luciano de Camargo. Efeitos contratuais perante terceiros. Tese (Doutorado em Direito) - 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006, p. 95. 
1194 GIRINO, Franco. Studi in tema di stipulazione a favore di terzi. Milano: Giuffrè, 1965, p.78. 
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Sobre a aplicabilidade das normas pertencentes ao regime típico da doação à 

estipulação em favor de terceiro, é interessante notar a presença de dispositivo 

especificamente dedicado ao assunto no Código Civil português (art. 450.°). Segundo a 

primeira alínea dessa norma, as regras referentes à colação, imputação, redução e 

impugnação pauliana são aplicáveis “à contribuição do promissário para a prestação a 

terceiro”. A segunda alínea acrescenta que, no que couber, a revogação por ingratidão 

também será aplicável1195. 

Como dissemos acima, do contrato a favor de terceiro desdobram-se duas relações 

jurídicas, cada uma correspondente a uma atribuição patrimonial distinta. Essas atribuições 

podem não ter o mesmo valor. Dito de outro modo, o custo da liberalidade para o estipulante-

doador pode ser distinto do enriquecimento auferido pelo beneficiário-donatário. Diante da 

constatação de que certas regras das doações são aplicáveis diretamente às atribuições 

patrimoniais, fica a dúvida acerca de qual valor deve ser levado em consideração1196. 

Para ANTUNES VARELA, a divisão em duas alíneas distintas do art. 450.° do 

Código Civil português indicaria uma restrição, que não existiria na revogação por 

ingratidão, quanto à atribuição patrimonial sujeita às regras da colação, redução, imputação 

e ação pauliana. Nestas, preocupa-se apenas com o empobrecimento sofrido pelo estipulante. 

Naquela, haveria uma reação “contra o benefício que o terceiro recebeu”1197-1198. 

Embora a análise teleológica das normas venha em auxílio, tal como apresentado por 

ANTUNES VARELA e secundado por DIOGO LEITE DE CAMPOS, acreditamos que haja 

uma diferença relacionada aos institutos aplicáveis que diz com a sua natureza jurídica. 

Enquanto colação, redução, imputação e ação pauliana tomam por critério a doação 

efetivamente atribuída, isto é, o que pode ser considerado como transposto, ainda que 

indiretamente, do patrimônio do doador (ou estipulante) para o do donatário, a revogação é 

um instituto que elimina a própria fonte contratual, de maneira a retirar a voz 

                                                
1195 CCP, art. 450.° (Relações entre o promissário e pessoas estranhas ao benefício). “1. Só no que respeita à 
contribuição do promissário para a prestação a terceiro são aplicáveis as disposições relativas à colação, 
imputação e redução das doações e à impugnação pauliana. 2. Se a designação de terceiro for feita a título de 
liberalidade, são aplicáveis, com as necessárias adaptações, as normas relativas à revogação das doações por 
ingratidão do donatário”. 
1196 CAMPOS, Diogo Leite de. Contrato a favor de terceiro. Coimbra: Almedina, 2009, p. 151. 
1197 ANTUNES VARELA, João de Matos. Das obrigações em geral. 10. ed. Coimbra: Almedina, 2013, v. 1, 
p. 425-426. 
1198 Essa posição é partilhada por DIOGO LEITE DE CAMPOS, cf. CAMPOS, Diogo Leite de. Contrato a 
favor de terceiro. Coimbra: Almedina, 2009, p. 152. 
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retroativamente, como afirmava PONTES DE MIRANDA1199. Ora, ao se reputar inexistente 

a própria fonte obrigacional, nenhuma atribuição patrimonial cuja causa eficiente tenha sido 

nela baseada pode subsistir, razão pela qual a restituição, da revogação por ingratidão, deve 

ter por objeto o valor recebido pelo beneficiário das mãos do promitente. 

Voltemos ao exemplo do seguro de vida. Vimos que o capital entregue ao beneficiário 

não está sujeito à colação em razão de a atribuição patrimonial feita pelo promitente ao 

beneficiário não ter passado pelo patrimônio do estipulante. Entretanto, a questão dos 

prêmios pagos pelo segurado é mais complexa. Originalmente, os projetos de COELHO 

RODRIGUES e CLOVIS BEVILAQUA previam a colação dos prêmios. O Projeto Coelho 

Rodrigues, em seu art. 980, assim dizia:  

Quando as prestações ou annuidades do seguro houverem prejudicado as 

legítimas dos herdeiros necessários, estes só poderão haver do beneficiado o 

montante do respectivo prejuízo, com os juros legaes contados desde a morte 

do decujo1200. 

CLOVIS BEVILAQUA, no Projeto Primitivo, dispunha que o capital não estaria 

sujeito à colação, quando no art. 1.594 dizia que “o seguro constituído em favor de um 

herdeiro necessario não está sujeito à collação”1201. No entanto, acrescentava ser possível a 

colação quanto ao prêmio pago, pois o art. 1.596 assim dispunha:  

Todavia as prestações recebidas pelo segurador, estão sujeitas à rescisão, si 

puderem ser classificadas como actos praticados em fraude aos credores, 

deverão ser trazidas à collação, e poderão sofrer reducção por inofficiosidade, 

nas sucessões1202.  

Os dois artigos do Projeto Primitivo não permaneceram na versão final. No entanto, 

parece ser possível concluir pela sujeição dos prêmios pagos à colação1203. Isso porque os 

                                                
1199 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 
1970, t. 1, p. 105. 
1200 RODRIGUES, Antônio Coelho. Projecto do Código Civil brazileiro. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 
1893, p. 119 
1201 BRASIL. Código Civil brasileiro: trabalhos relativos à sua elaboração. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 
1917, v. 1, p. 275. 
1202 BRASIL. Código Civil brasileiro: trabalhos relativos à sua elaboração. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 
1917, v. 1, p. 275. 
1203 Nesse sentido, cf. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. Rio 
de Janeiro: Borsoi, 1972, t. 55, p. 347; MAXIMILIANO, Carlos. Direito das sucessões. Rio de Janeiro: Freitas 
Bastos, 1958, v. 3, p. 420; FERREIRA, Nelson Pinto. Da colação no direito civil brasileiro e no direito civil 
comparado. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002, p. 169. 
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prêmios correspondem ao empobrecimento do estipulante que foi suportado para que o 

capital revertesse em benefício de terceiro. Desse modo, ainda que o capital, pela própria 

estrutura da estipulação em favor de terceiro e por força do art. 794 do Código Civil 

brasileiro, não esteja sujeito à colação, os prêmios pagos estão. 

No que diz respeito às solenidades da doação, a validade das liberalidades feitas 

mediante estipulação em favor de terceiro foi arguida, mesmo sem a observância das normas 

de forma do regime típico, sobretudo em França, diante da constatação de que havia um 

regime especialmente dedicado a essa figura que não distinguia entre a atribuição 

patrimonial gratuita ou onerosa. O silêncio acerca da solenidade seria admissão, portanto, da 

validade dessas liberalidades1204. 

Entretanto, o fundamento não parece prosperar diante de uma análise mais detida. 

Primeiro, figuras como estipulação em favor de terceiro, cessão de crédito, assunção de 

dívida e cessão da posição contratual são atos policausais, na expressão cunhada por 

ANTUNES VARELA1205. Com isto se quer dizer que admitem tanto a estrutura onerosa 

quanto a gratuita de transferência patrimonial. Não significa, contudo, que outras regras, 

sobretudo de regimes pertencentes a tipos contratuais, não incidam conjuntamente com 

aquelas primeiramente citadas1206. Segundo, o fundamento apontado, caso fosse válido, 

impediria a incidência das demais normas da doação, inclusive aquelas que tem por objetivo 

proteger a integridade da legítima. Terceiro, ao que parece, os autores que sustentam essa 

posição confundem dois planos diversos de categorias jurídicas. Figuras como a da 

estipulação em favor de terceiro são tipos contratuais gerais1207. Como já vimos no Título I 

do presente estudo1208, os tipos contratuais gerais são categorias intermediárias entre os tipos 

                                                
1204  Nesse sentido, cf. TERRÉ, François; LEQUETTE, Yves; GAUDEMET, Sophie. Droit civil: les 
successions, les libéralités. Paris: Dalloz, 2013, p. 512-513. 
1205  A terminologia é empregada por ANTUNES VARELA especificamente no tratamento da cessão de 
crédito, mas parece ser possível sua extensão às demais figuras citadas : “desde que a norma remissiva do n° 1 
do artigo 558.° incorpora justificadamente na disciplina da cessão os aspectos do seu regime ligados à causa 
(variável) da transmissão do crédito, parece mais conforme, não só com a complexidade vital das espécies 
reguladas, mas também com a realidade sistemática legislativa, considerar a cessão como um contrato 
policausal ou polivalente do que, à semelhança de MANCINI e outros autores, chamar-lhe um contrato de 
causa genérica”, cf. ANTUNES VARELA, João de Matos. Das obrigações em geral. V. 2. 7. Ed. Coimbra : 
Almedina, 2012, p. 302-303. 
1206 Nesse sentido, em tom crítico à posição exposta, cf. MONTREDON, Jean-François. La désolennisation 
des libéralités. Paris: LGDJ, 1989, p. 25. 
1207 Nesse sentido, cf. PENTEADO, Luciano de Camargo. Contratos eficazes perante terceiros. Revista do 
Advogado, São Paulo, ano 32, n. 116, jul. 2012, p. 122-123. 
1208 Tít. 1, Cap. 1, Seção III, § 1. 
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contratuais e as normas da teoria geral dos contratos. Eles incidem, portanto, conjuntamente 

com as normas de ambos os grupos, sem necessariamente afastá-las1209. 

Na verdade, a mesma razão apontada para a validade do negotium mixtum cum 

donatione também pode ser aqui utilizada. E isso porque as liberalidades atípicas não se 

enquadram no tipo do contrato de doação. As regras desse regime incidem, portanto, apenas 

por analogia. As liberalidades realizadas mediante estipulação em favor de terceiro são, 

portanto, atípicas. Como a forma da doação não se constitui em índice do tipo contratual, ela 

não afasta a incidência das demais regras nesse contrato a despeito de não ser observada. 

O que falamos acima é válido no que diz respeito à atribuição patrimonial feita ao 

beneficiário por causa donandi. Entretanto, isso não significa que o contrato formado entre 

estipulante e promitente estará sempre livre das solenidades impostas à doação. Nesse 

aspecto, cabe verificar se a relação de cobertura, entre promitente e estipulante, afigura-se 

onerosa ou gratuita. Na última hipótese, o contrato em si será uma doação, na qual figurarão 

como doador e donatário, respectivamente, o promitente e o promissário. Por isso, a forma 

aplicável às doações também deverá ser observada1210. No entanto, quando o contrato for 

oneroso, isto é, quando o promitente receber uma vantagem que corresponda à obrigação 

assumida em benefício do terceiro, não será necessário observar as regras de forma da 

doação, ainda que a relação de valuta traduza uma doação indireta. 

Assim sendo, percebe-se que a observância ou não da forma imposta às doações 

simples não é um problema referente à relação de valuta, mas à relação de cobertura1211. De 

sorte que ser ou não uma doação indireta não importa para determinar a validade, quanto à 

forma, da estipulação em favor de terceiro. Ainda que fosse relevante, a recusa em se 

reconhecer a formalidade como índice do contrato de doação seria bastante para afastar as 

solenidades desse tipo contratual. 

                                                
1209 “Il contratto a favore del terzo non è una figura tipica di contratto, a cui corrisponda una propria causa, 
come in ogni contratto tipico, ma è una funzione o applicazione particolare di scariati contratti”, cf. BIONDI, 
Biondo. Le donazioni. Torino: UTET, 1961, p. 957. 
1210 Nesse ponto, concordamos com a observação de GINO GORLA. Cf. GORLA, Gino. Contratto a favore di 
terzi e nudo patto. Rivista di Diritto Civile, Padova, ano 5, n. 1, 1959, p. 589. 
1211 “In realtà i rapporti fra stipulante e terzo non possono influire nel determinare la natura del contratto fra 
le partir e i suoi requisiti (anche formali). Ed è appunto per questo che la (eventuale) liberalità nei rapporti 
fra stipulante e terzo è da considerare come donazione indiretta (libera dal requisito formale), perché, cioè, 
tale liberalità deriva indirettamente dal contratto fra stipulante e promittente, che ha una propria natura e 
propri requisiti, indipendenti dai rapporti fra stipulante e terzo”, cf. GORLA, Gino. Contratto a favore di terzi 
e nudo patto. Rivista di Diritto Civile, Padova, ano 5, n. 1, 1959, p. 592-593. No mesmo sentido, cf. GATT, 
Lucilla. La liberalità. Torino: G. Giappichelli, 2012, v. 2, p. 35-36. 
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Seção II - Pagamento de dívida alheia 

Modalidade de extinção normal da obrigação1212, o pagamento pode ser feito tanto 

por aquele que deve a prestação, quanto por terceiro1213. No entanto, e diversamente do que 

a epígrafe da Seção I acerca do pagamento leva a crer, o terceiro não deve pagar. Ele apenas 

pode pagar. Quem deve é, sob pena de pleonasmo, o devedor. 

Quando feito por terceiro, contudo, o pagamento, além de satisfazer ao credor, pode 

provocar mudanças no patrimônio do devedor. Com efeito, o pagamento poderá, em algumas 

situações, liberar o devedor, ainda que não tenha sido por ele realizado. Nessas 

circunstâncias, a diminuição de seu passivo redundará em um enriquecimento para o devedor 

e, de outra banda, um empobrecimento para aquele que pagou. Por essa razão, a doutrina 

cogita da possibilidade de se enxergar, na transferência patrimonial indireta, uma atribuição 

patrimonial causa donandi, atraindo algumas das normas do tipo da doação. 

De maneira semelhante, portanto, à estipulação em favor de terceiro, a liberalidade 

seria feita mediante uma operação triangular, em que figurariam credor, devedor e solvens, 

com o adimplemento em prol do primeiro, a liberação do segundo e o empobrecimento do 

terceiro1214. Contudo, não será em todo e qualquer caso que o adimplemento de dívida alheia 

representará efetivamente uma atribuição patrimonial gratuita. De um lado, o regime 

disposto para o pagamento por terceiro desdobra-se com relação aos efeitos decorrentes em 

se tratando de terceiro interessado ou não interessado. De outro, há situações em que outras 

relações jurídicas, entre devedor e terceiro, podem afastar a qualificação da causa da 

atribuição patrimonial como donandi. 

Em primeiro lugar, o art. 304 do CCB concede ao terceiro interessado um verdadeiro 

direito a pagar1215. Embora não deva a prestação, o terceiro interessado1216 pode, inclusive, 

                                                
1212 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: teoria geral das obrigações. 24. ed. Atualizado 
por Guilherme Calmon Nogueira da Gama. Rio de Janeiro: Forense, 2011, v. 2, p. 163. 
1213  No entanto, a expressão “terceiro” deve ser entendida, nesse ponto, em um sentido diverso daquela 
comumente empregada pelo direito das obrigações. Compreende não somente aqueles alheios à relação jurídica 
formada, mas igualmente o coobrigado. A razão disso é que a Lei leva em consideração a relação interna, entre 
codevedores, ao invés da relação externa, entre credor e devedores, para considerar quem é terceiro ou não em 
relação ao pagamento. Por isso, o coobrigado é terceiro interessado, na dicção do art. 304 do CCB. Cf. SILVA, 
Jorge Cesa Ferreira da. Adimplemento e extinção das obrigações: comentários aos arts. 304 a 388 do Código 
Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 78. 
1214 GATT, Lucilla. La liberalità. Torino: G. Giappichelli, 2012, v. 2, p. 199. 
1215 CCB, art. 304, caput. “Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se 
opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor”.  
1216 O interesse do terceiro não deve ser entendido em sentido comum, pois qualquer pessoa que paga a dívida 
tem, de fato, algum interesse em fazê-lo. A noção deve ser extraída do art. 346 do CCB, sendo portanto terceiro 
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utilizar-se dos meios conducentes à exoneração do devedor caso o credor se recuse a receber. 

Essa concessão revela o direito ao qual o terceiro interessado possui. Assim, poderá 

consignar em pagamento, arguir compensação com crédito próprio, prescrição etc.1217 Além 

disso, pagando, subroga-se nos direitos do credor. Nessas hipóteses, portanto, haverá a 

satisfação do credor, com o adimplemento, sem que ocorra a liberação do devedor, pois a 

subrogação faz com que o terceiro interessado assuma a posição jurídica do credor primitivo. 

Assim sendo, não haverá liberalidade, por não ter qualquer enriquecimento por parte do 

devedor. Caso o terceiro interessado queira fazê-la, terá de se valer de remissão de dívida. 

Mas aí, a liberalidade não decorre mais do adimplemento em si, mas do perdão. 

Em segundo lugar, o parágrafo único do art. 304 do CCB permite ao terceiro não 

interessado que pague a dívida em nome e por conta do devedor, salvo quando houver 

oposição deste. Ao pagar em nome e por conta do devedor, este se vê liberado da obrigação. 

Aqui, não há necessidade de remissão da dívida, pois esta se extingue por efeito legal, salvo 

subrogação convencional acordada com o credor 1218 . Configura-se, assim, em 

enriquecimento para o devedor e pode vir a ser considerado uma liberalidade. Cabe, então, 

saber quais os requisitos necessários para que o adimplemento por terceiro não interessado 

possa ser considerado liberalidade atípica, atraindo certas regras pertencentes ao regime 

típico da doação. 

O art. 305 do CCB determina que o “terceiro não interessado, que paga a dívida em 

seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar; mas não se sub-roga nos direitos 

do credor”. O dispositivo poderia ser lido, a contrario sensu, como se o terceiro interessado 

que pagasse a dívida em nome e por conta do devedor, conforme dispõe o parágrafo único 

do art. 304, não tivesse direito de reembolso pelas despesas feitas. Uma leitura nesse sentido 

faria com que o animus donandi fosse presumido. Sempre que assim fosse realizado o 

cumprimento da obrigação, não haveria subrogação nos direitos de credor, nem direito ao 

reembolso, pois o terceiro desejaria realizar uma liberalidade. 

                                                
interessado aquele que se achar “ante a possibilidade de sofrer, na sua esfera jurídica, efeitos negativos do 
inadimplemento”, cf. SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. Adimplemento e extinção das obrigações: comentários 
aos arts. 304 a 388 do Código Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 76. 
1217 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. Adimplemento e extinção das obrigações: comentários aos arts. 304 a 388 
do Código Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 81. 
1218 “L'adempimento compiuto per spirito di liberalità è atto unico, nè si scinde in due atti, pagamento e 
rinuncia alla rivalsa. Questa configurazione è ammissibile qualora la rinuncia sia successiva; ma se il 
pagamento è fatto animo donandi, si ha liberalità atipica, risultante dallo stesso ed unico atto di 
adempimento”, cf. BIONDI, Biondo. Le donazioni. Torino: UTET, 1961, p. 963-964. 
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Entretanto, a redação do dispositivo citado não deve levar a essa conclusão. Não foi 

intenção do legislador, ao regular expressamente a hipótese de pagamento por terceiro em 

seu nome, introduzir outra norma implícita em relação ao pagamento em nome e por conta 

do devedor1219. Conforme salienta JORGE CESA FERREIRA DA SILVA, não há presunção 

de liberalidade, mas de reembolso, pois este se funda mediatamente na vedação ao 

enriquecimento injustificado1220. 

O intento liberal terá de ser provado1221. Assim, deve-se afastar a existência de outra 

relação jurídica subjacente que justifique o pagamento pelo terceiro. Este pode ser, por 

exemplo, mandatário ou gestor de negócios do devedor1222-1223. Nessas situações, mesmo 

que o pagamento tenha sido feito em nome deste último, caberá reembolso ao solvens pelas 

regras aplicáveis ao mandato (art. 676 do CCB) e à gestão de negócios (art. 869 do CCB)1224. 

Pode haver, ainda, outra relação, decorrente de assunção de dívida. 

Do mesmo modo como na estipulação em favor de terceiro, reconhece-se em 

decorrência do pagamento de dívida alheia por terceiro não interessado uma atribuição 

patrimonial que ocorre mediante uma operação triangular, como já assinalado acima. Há, 

portanto, a presença de um dos índices mais relevantes do contrato de doação, qual seja, a 

transferência patrimonial definitiva. Por essa razão, não há necessidade de se verificar se há 

ou não contrato. Igualmente, as indagações acerca da natureza jurídica do pagamento1225 não 

devem influir no reconhecimento de liberalidade atípica nesses casos.  

                                                
1219 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. Adimplemento e extinção das obrigações: comentários aos arts. 304 a 388 
do Código Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 86. 
1220 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. Adimplemento e extinção das obrigações: comentários aos arts. 304 a 388 
do Código Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 85. 
1221 “A regra, contudo, é de entender-se que a intenção liberal (animus donandi) deve ser provada para elidir o 
reembolso, pois a presunção de liberalidade não é absoluta”, cf. MARTINS-COSTA, Judith. Comentários ao 
novo Código Civil: do direito das obrigações; do adimplemento e da extinção das obrigações. Rio de Janeiro: 
Forense, 2003, v. 5. t. 1, p. 108. 
1222 SIMÕES, Marcel Edvar. Transmissão em direito das obrigações: cessão de crédito, assunção de dívida e 
sub-rogação pessoal. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2011, p. 64, nota 119. 
1223 Isso já era dito por CLOVIS BEVILAQUA: “O terceiro não interessado deve pagar em nome e por conta 
do devedor, sem ter procuração. Será um gestor de negócios, ou alguém que execute a prestação por 
philanthropia, por liberalidade”, cf. BEVILAQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil 
commentado. 6. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1943, v. 4, p. 81. No mesmo sentido, cf. PONTES DE 
MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. Atualizado por Nelson Nery Jr. e Rosa Maria 
de Andrade Nery. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, t. 24, p. 167. 
1224 ANTUNES VARELA, João de Matos. Das obrigações em geral. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2012, v. 2, 
p. 29. 
1225 Há uma discussão doutrinária sobre se o pagamento seria ato jurídico strictu sensu, ato-fato ou negócio 
jurídico. Para um resumo dessas posições e uma orientação que seguimos, no sentido de negar qualificação 
negocial ao pagamento, cf. GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Adimplemento e extinção das obrigações. 
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Isso não quer dizer, no entanto, que não deva existir acordo, entre devedor e terceiro, 

quanto à causa da atribuição patrimonial realizada1226. Note-se que, na estipulação em favor 

de terceiro, esse acordo é obtido com a aceitação do benefício pelo terceiro, a consolidá-lo 

em seu patrimônio. Aqui, por outro lado, o acordo acerca da causa deve vir de modo diverso, 

pois o Direito não condiciona o pagamento da dívida por terceiro à aceitação do devedor. 

Destarte, o acordo acerca da causa deve estar reconhecido implicitamente na ausência de 

oposição do devedor ao pagamento pelo terceiro. 

O parágrafo único do art. 304 do CCB contém, em comparação ao dispositivo do 

Código Civil revogado, uma adição em sua parte final, afirmando que o terceiro terá direito 

a pagar, em nome e por conta do devedor, “salvo oposição deste”. No Projeto Primitivo de 

CLÓVIS BEVILAQUA1227 assinalava-se que a oposição do devedor ao pagamento pelo 

terceiro afastaria a possibilidade de mora accipiendi caso o credor se recusasse a receber a 

prestação1228. A supressão ocorreu, no entanto, por JOÃO LUIZ ALVES, que sugeriu que a 

oposição do devedor estaria implícita no parágrafo único do art. 930 do Código Civil de 

1916 (atual artigo 304 do CCB)1229. No entanto, esse dispositivo não falava em oposição do 

devedor. Por isso, CLÓVIS BEVILAQUA dizia que o trabalho de se explicitar que a 

oposição do devedor ao pagamento teria o cóndão de não constituir em mora o credor caberia 

à doutrina1230. 

Assim, o Código Civil de 2002 incluiu no parágrafo único a ressalva em relação à 

oposição do devedor, para dizer que, assim como o terceiro interessado, o terceiro não 

interessado terá direito a pagar a dívida e, portanto, constituir em mora o credor, desde que 

não tenha havido declaração contrária do devedor. Por essa razão, a oposição do devedor, 

                                                
Pagamento. Noção. Aspectos subjetivos. De quem deve pagar. Daqueles a quem se deve pagar. In: LOTUFO, 
Renan; NANNI, Giovanni Ettore (coord.). Obrigações. São Paulo: Atlas, 2011, p. 303-305. 
1226 COSTA, Mario Júlio de Almeida. Direito das obrigações. 7. ed. rev. e atual. Coimbra: Almedina, 1999, 
p. 897. 
1227 Projeto Primitivo, art. 1.079. “Si o devedor se oppuser a que o terceiro realize o pagamento, o credor poderá 
igualmente recusar-se a recebel-o, mas si o receber, não terá o devedor de reembolsar sinão aquillo em que lhe 
tiver sido util o pagamento”. Cf. BRASIL. Código Civil brasileiro: trabalhos relativos à sua elaboração. Rio 
de Janeiro: Imprensa Nacional, 1917, v. 1, p. 223. 
1228 De maneira semelhante, o Esboço de TEIXEIRA DE FREITAS, quando em seu art. 1.036 afirmava que 
“Não constando que o devedor recusa, o credor está obrigado a aceitar o pagamento feito por um terceiro”, 
cf. TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. Código Civil: esboço. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores, 1952, v. 2, p. 414. 
1229 BEVILAQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil commentado. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Francisco Alves, 1943, v. 4, p. 84. 
1230 BEVILAQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil commentado. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Francisco Alves, 1943, v. 4, p. 84. 
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embora não obste o adimplemento pelo terceiro não interessado quando o credor aceite, 

permite a este último recusar-se a receber a prestação sem que se constitua em mora1231. 

O que dizer, entretanto, da hipótese em que, contrariamente ao desejo do devedor, o 

credor aceite a prestação das mãos de terceiro não interessado? Nessa hipótese, haverá 

adimplemento, com a liberação do devedor. Mas a sua oposição não se afigurará inútil, pois 

elidirá eventual intento liberal do terceiro não-interessado, que permanecerá tendo o direito 

de reembolso do valor despendido1232. De sorte que podemos reputar existente, nas hipóteses 

em que não houver oposição do devedor, uma aceitação, ainda que tácita, da atribuição 

patrimonial e de sua causa jurídica. 

Do que foi dito até aqui, percebe-se que o procedimento de verificação, em um 

primeiro momento, da existência de relação jurídica apta a afastar a configuração de 

liberalidade (mandato, gestão de negócios, delegação etc.) e, num segundo momento, da 

oposição do devedor ao pagamento pelo terceiro não interessado, é um mecanismo de 

verificação da ausência de animus donandi. Reforça, portanto, nossa tese de que o animus 

donandi atua como índice negativo da doação, de modo que não pode ser provado sem 

auxílio de outros índices, mas pode ser afastado quando comprovada a presença de outras 

finalidades com ele incompatíveis. 

Por fim, a ausência de oposição do devedor, por si só, não garante a presença de 

intento liberal. Se assim fosse, o índice não seria negativo, mas positivo. Como já salientado, 

outro índices devem vir em auxílio. Novamente, uma relação de parentesco ou amizade entre 

devedor e terceiro pode ser relevante. Parece ser possível presumir a liberalidade quando um 

pai pagar a dívida de um filho, em nome e por conta deste. As liberalidades assim realizadas 

estarão, portanto, sujeitas à colação e à redução. Nesse sentido, o Código Civil italiano é 

expresso, quando na parte final do art. 741 afirma estarem sujeitas à colação as despesas do 

de cujus feitas em favor de seus descendentes “para pagamento de suas dívidas”1233.  

                                                
1231 Nesse sentido, cf. GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Adimplemento e extinção das obrigações. Pagamento. 
Noção. Aspectos subjetivos. De quem deve pagar. Daqueles a quem se deve pagar. In: LOTUFO, Renan; 
NANNI, Giovanni Ettore (coord.). Obrigações. São Paulo: Atlas, 2011, p. 317. 
1232 BDINE JUNIOR, Hamid Charaf. Comentário ao art. 304. In: PELUSO, Cezar (coord.). Código Civil 
comentado. 7. ed. rev. e atual. Barueri: Manole, 2013, p. 273; GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Adimplemento 
e extinção das obrigações. Pagamento. Noção. Aspectos subjetivos. De quem deve pagar. Daqueles a quem se 
deve pagar. In: LOTUFO, Renan; NANNI, Giovanni Ettore (coord.). Obrigações. São Paulo: Atlas, 2011, 
p. 317. 
1233 CCIt, art. 741 (Collazione di assegnazioni varie). “È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a 
favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all'esercizio di una 
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No Código Civil brasileiro, embora não haja reconhecimento expresso nesse sentido, 

a mesma conclusão pode ser extraída da leitura a contrario sensu do art. 2.0101234. De acordo 

com o art. 2.010, CCB, percebemos alguns requisitos para que essas liberalidades não 

estejam sujeitas à colação. Primeiro, os gastos devem ser ordinários. A verificação dessa 

ordinariedade deve ser feita tendo em conta o patrimônio do doador1235 e ao que seria 

“economicamente razoável que fizesse”1236. Segundo, o descendente deve ser menor ou 

alimentando, vez que a norma ressalva que essa isenção é conferida aos gastos feitos 

“enquanto menor” for o descendente. Portanto, não sendo extraordinário o gasto, nem menor 

o descendente, qualquer despesa realizada pelo ascendente estará sujeita à colação. Inclui-

se nesse grupo a hipótese de adimplemento, pelo ascendente, de dívida de descendente, em 

nome e por conta deste. Para efeito da colação e da redução, o valor a ser considerado será 

aquele efetivamente gasto pelo terceiro, conforme pode ser extraído do próprio art. 2.010 do 

CCB. Mais uma vez, caso haja diferença de valores entre o empobrecimento do terceiro e o 

enriquecimento do devedor, será aquele a ser considerado para fins de colação e redução das 

liberalidades inoficiosas. 

Diferentemente do negotium mixtum cum donatione e da estipulação em favor de 

terceiro, a revogação por ingratidão não poderá ser aplicada à atribuição patrimonial 

realizada mediante adimplemento por terceiro não interessado. Isto se explica pois a 

revogação é mecanismo de extinção do contrato por retirada da própria fonte contratual. 

Como não há contrato, pois consideramos mais apropriada a qualificação do pagamento 

como ato jurídico strictu sensu ou ato-fato, a revogação não poderá aplicar-se. 

Seção III - Dádivas 

Já foi ressaltada anteriormente a contribuição da Antropologia e da Sociologia para a 

compreensão da função e da estrutura das liberalidades em geral. O estudo de MARCEL 

MAUSS é, até hoje, a maior referência sobre esse tema. Como vimos, o Autor apresentou 

uma noção de dádiva que é indissociável das sociedades primitivas e contemporâneas e 

refutou a tese de que as relações de escambo tenham sido originárias do mercado. No início, 

                                                
attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro 
favore o per pagare i loro debiti”. 
1234 CCB, art. 2010. “Não virão à colação os gastos ordinários do ascendente com o descendente, enquanto 
menor, na sua educação, estudos, sustento, vestuário, tratamento nas enfermidades, enxoval, assim como as 
despesas de casamento, ou as feitas no interesse de sua defesa em processo-crime”. 
1235 MAXIMILIANO, Carlos. Direito das sucessões. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1958, v. 3, p. 423. 
1236 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 
1972, t. 55, p. 357. 
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tudo teria circulado a partir de uma rede de dons e contra-dons, fundados em uma estrutura 

obrigacional tríade, composta pelas obrigações de dar, receber e retribuir. A dádiva seria 

feita para incluir-se nessa rede de relações duradouras que ultrapassavam a pessoa do doador 

e donatário, para abranger toda a tribo1237-1238. 

Com o progressivo reconhecimento das doações e o formalismo que as acompanhou, 

houve um recorte natural dessa realidade, apreendido pelo direito como contrato, sem que 

contudo as demais concretizações fossem proibidas ou extintas dos círculos sociais. Por isso, 

pode-se dizer que não só as liberalidades reconhecidas pelo Direito não esgotam a realidade 

das atribuições patrimoniais gratuitas, como existe uma série de atos que fazem parte do 

cotidiano e são reputados pela população como doação em sentido lato, mas não tem esse 

reconhecimento pelo ordenamento jurídico. 

Presentes de casamento, aniversário, nascimento, formatura; esmolas; dízimos 

religiosos; gorjetas; contribuições para associações ou fundações1239; todas essas figuras, que 

chamamos de dádivas, são conhecidas e tem inegável importância para a sociedade, mas, 

paradoxalmente, são afastadas do mundo jurídico. Poucos1240 são os estudos voltados para a 

natureza jurídica desses atos. Aqueles que a isso se dedicam, frequentemente os reputam 

                                                
1237 MAUSS, Marcel. Essai sur le don: forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques. Paris: PUF, 
2012, p. 151 
1238 Essa estrutura de obrigações de dar, receber e retribuir encontrar-se-ia até mesmo na linguagem: “Na língua 
portuguesa, a palavra 'obrigado' significa um agradecimento que gera a obrigação de retribuir. O aforismo 
‘quem dá aos pobres empresta a Deus’ pressupõe que Deus se substitui aos pobres na obrigação de retribuir. E 
está até subjacente na fórmula técnico-jurídica do ut des (dou para que dês), que explica a relação de troca pela 
reciprocidade de dádivas”, cf. ALMEIDA, Carlos Ferreira. A doação e a dádiva. Themis, Lisboa, ano 9, n. 17, 
2009, p. 10. 
1239 Há autores que salientam a importância das dádivas empregando a expressão “terceiro setor” para designar 
o papel das associações e fundações na sociedade. Nesse sentido, cf. ALMEIDA, Carlos Ferreira de. A doação 
e a dádiva. Themis, Lisboa, ano 9, n. 17, p. 5-18, 2009, p. 8. Não utilizamos esse termo por concordamos ser 
equívoco. Cf. RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Direito civil contemporâneo: estatuto epistemológico, 
Constituição e direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2018, p. 134-135. 
1240 Essa foi a constatação, em Portugal, de CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA e, no Brasil, de SERGIO 
TUTHILL STANICIA. Cf. ALMEIDA, Carlos Ferreira. A doação e a dádiva. Themis, Lisboa, ano 9, n. 17, 
2009, p. 6; STANICIA, Sergio Tuthill. Liberalidade e gratuidade no âmbito da doação. Tese (Doutorado em 
Direito) - Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016, p. 188. 
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pertencentes à esfera do “extrajudirídico”1241, “meta-jurídico”1242 ou do “não-Direito”1243. 

Diversas são as razões que fundamentam a exclusão dessas figuras, não só da qualificação 

como doação, mas, igualmente, do conjunto de fatos jurídicos em sentido amplo. 

Há aqueles que acreditam faltar animus donandi nessas situações, pois o dador1244 

teria sido movido por um sentimento diverso, ora de caridade ou piedade, ora de dever moral 

ou religioso1245. JOSÉ FERNANDO SIMÃO, ao analisar os dízimos religiosos, afasta a 

qualificação de doação por não haver animus donandi, entendido este como a intenção de 

enriquecer o donatário1246. O Autor então explica que, ao invés do objetivo de enriquecer, 

quer-se realizar um “ato de fé e de caridade, de amor ao próximo, de dividir o que se recebeu 

como gratidão a Deus”1247. Subjaz nessa tese a ideia de que esses atos pertenceriam ao campo 

da Moral, que, contraposta ao Direito, com ele não se confundiria.  

AGOSTINHO ALVIM também entendia que a esmola seria “cumprimento de um 

dever moral” e assimilava a essa noção todos os donativos realizados em benefício de 

instituições religiosas, hospitais e organizações sem fins lucrativos1248. No entanto, ao invés 

de afastá-la do campo do Direito, qualifica-a como hipótese de ato jurídico1249. O Autor, 

                                                
1241 Parece ser a posição de ANTONIO JUNQUEIRA DE AZEVEDO, ao tratar do que chamou de “atos de 
favor” ou “negócios de pura obsequiosidade”. Mas o Autor não liga sua conclusão ao fundamento da Moral, 
contraposta ao Direito. Além disso, reconhece que essa conclusão não evita os problemas ao redor da figura, 
pois a aplicação de regras negociais poderia ocorrer por analogia, cf. AZEVEDO, Antonio Junqueira de. 
Negócio jurídico e declaração negocial: noções gerais e formação da declaração negocial. Tese (Titularidade), 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986, p. 43. 
1242 “Para mim, resta claro, que o dízimo se inclui na categoria de ato meta-jurídico, ou seja, o que está fora da 
regulamentação jurídica”, cf. SIMÃO, José Fernando. Natureza jurídica do dízimo e da doação: aparente 
semelhança, mas grandes e insuperáveis diferenças. Revista do Instituto do Direito Brasileiro, Lisboa, ano 2, 
n. 9, 2013, p. 10372. 
1243 “Il est ainsi une foule de relations, de conventions officieuses qui demeurent dans la nuit paisible du non-
droit, parce que ceux qui les ont nouées n'ont pas eu la volonté de les porter au grand jour du droit. Ce n'est 
que par hasard que le droit, quelquefois, est amené à les prendre en considération, non pas en tant que 
conventions et in globo, mais pour tel ou tel incident particulier qu'il isole dans leur exécution. C'est seulement 
par ce biais que leur existence se révélera”, cf. CARBONNIER, Jean. Flexible droit: pour une sociologie du 
droit sans rigueur. 10. ed. Paris: LGDJ, 2001, p. 36. 
1244 Utilizaremos o termo dador para fazer referência a quem faz uma dádiva, ressaltando a distinção em relação 
ao contrato de doação. 
1245 Há autores que recusam a qualidade de doação para as dádivas sem informar, contudo, qual o elemento 
faltante. Cf. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: contratos. 16. ed. rev. e atualizado 
por Regis Fichtner. Rio de Janeiro: Forense, 2012, v. 3, p. 209; MAXIMILIANO, Carlos. Direito das 
sucessões. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1958, v. 3, p. 419. 
1246 SIMÃO, José Fernando. Natureza jurídica do dízimo e da doação: aparente semelhança, mas grandes e 
insuperáveis diferenças. Revista do Instituto do Direito Brasileiro, Lisboa, ano 2, n. 9, 2013, p. 10378. 
1247 SIMÃO, José Fernando. Natureza jurídica do dízimo e da doação: aparente semelhança, mas grandes e 
insuperáveis diferenças. Revista do Instituto do Direito Brasileiro, Lisboa, ano 2, n. 9, 2013, p. 10384. 
1248 ALVIM, Agostinho. Da doação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1963, p. 21. 
1249 “Não sendo doação, a que categoria jurídica pertence a esmola? / É um ato jurídico, a meu ver; não lhe 
falta o elemento imediatidade (Código Civil, art. 81)”, cf. ALVIM, Agostinho. Da doação. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1963, p. 22. 
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aliás, não dá tratamento unitário às dádivas. Quanto aos presentes dados em certas ocasiões, 

considera como sendo “atos de boa sociedade, gentilezas recíprocas”1250, parecendo invocar 

o fundamento dos usos sociais, e termina por qualificá-los como fato jurídico em sentido 

estrito1251. 

Representativo da tese que relaciona as esmolas ao cumprimento de um dever moral, 

é o poema em prosa de CHARLES BAUDELAIRE, La fausse monnaie, em que o narrador 

surpreende-se com a vultosa esmola dada pelo seu amigo, que logo justifica o alto montante 

afirmando tratar-se de uma falsa moeda. O narrador então explica a motivação de seu amigo: 

“Eu vi então, claramente, que ele queria fazer, ao mesmo tempo, uma caridade e um bom 

negócio; ganhar quarenta sóis e o coração de Deus” 1252 . Ao fazer a caridade, haveria 

portanto, não o desejo de enriquecer outrem, que seria impossível, tratando-se de falsa 

moeda, mas de retribuir a Deus, ou cumprir um dever moral. 

A corrente que entende as dádivas como restritas ao campo da Moral foi recentemente 

adotada em um julgado do Superior Tribunal de Justiça. No Recurso Especial n. 1.371.842-

SP, de relatoria do Ministro Sidnei Beneti, um fiel de certa igreja desejava revogar por 

ingratidão as contribuições em virtude de ter sido supostamente ofendido por um 

representante da igreja. As contribuições, feitas dentro de um período de sete anos, 

totalizavam, com juros e correção monetária, o montante de R$ 34.179,70. A Terceira Turma 

julgou, por unanimidade, que não se aplicaria o instituto da revogação por ingratidão ao 

dízimo por não se configurar um contrato de doação. Do voto do Ministro Relator fica claro 

o entendimento de que os dízimos seriam feitos em cumprimento de “um dever de 

consciência religiosa”, não havendo, por conseguinte, animus donandi apto a qualificar a 

figura como hipótese de doação1253. 

                                                
1250 ALVIM, Agostinho. Da doação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1963, p. 19. 
1251 “Em tais casos, a aquisição e extinção de direito ocorre, mas por fôrça de fato jurídico (mediante ato 
humano, mas que não é ato jurídico)”, cf. ALVIM, Agostinho. Da doação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1963, p. 20. 
1252 “Je vis alors clairement qu'il avait voulu faire à la fois la charité et une bonne affaire; gagner quarante 
sols et le coeur de Dieu; emporter le paradis économiquement; enfin attraper gratis un brevet d'homme 
charitable”, cf. BAUDELAIRE, Charles. Le spleen de Paris ou les cinquantes petits poèmes en prose de 
Charles Baudelaire. Paris: Émile-Paul, 1917, p. 97, tradução livre. 
1253  A ementa é a seguinte: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO COM 
RESTITUIÇÃO DE VALORES. DÍZIMOS E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. IMPROCEDÊNCIA DO 
PEDIDO. 1.- A contribuição do dízimo como ato de voluntariedade, dever de consciência religiosa e 
demonstração de gratidão e fé, não se enquadra na definição do contrato típico de doação, na forma em que 
caracterizado no art. 538 do Código Civil, não sendo, portanto, suscetível de revogação. 2.- Ademais, a doação 
lato sensu a instituições religiosas ocorre em favor da pessoa jurídica da associação e não da pessoa física do 
pastor, padre ou religioso que a representa. Desse modo, a rigor, a doação não pode ser revogada por ingratidão, 
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Na Itália, país em que esses atos são estudados com mais atenção sob a alcunha de 

“liberalidades conformes ao uso ou costume”, FRANCESCO MESSINEO entendia, em 

sentido semelhante, que o animus donandi estaria excluído nessas situações em virtude de 

haver uma norma social ou de consciência que imporia o cumprimento de um dever ou 

obrigação moral1254. Não haveria, portanto, espontaneidade1255. 

Entretanto, BIONDO BIONDI ressalta que essa tese desconsidera que as obrigações 

ou deveres morais não são coercíveis e, portanto, o sujeito estaria livre, no sentido jurídico 

do termo, para não realizar a prestação, bastando tal asserção para verificar a presença do 

animus donandi como elemento do contrato de doação1256. Para o Autor, essas liberalidades 

não se configurariam como doação por razões pragmáticas. O reconhecimento de um 

conjunto de usos sociais importantes — que não se confundiriam com o uso como fonte do 

Direito, pois não desempenharia a função de disciplinar as dádivas, mas tão-somente de 

identificá-las —e que não correspondem às formas rígidas da doação, fez com que os juristas 

admitissem a sua exclusão do tipo legal para evitar a nulidade desses atos1257. 

A tese de BIONDO BIONDI descuida, no entanto, do fato de que as dádivas já eram 

existentes quando do reconhecimento da doação como contrato. Não foram construídas para 

fugir ao esquema formal das doações, como reação à criação jurídica. Os estudos 

antropológicos evidenciam, ao contrário, que foram as dádivas que deram origem às 

doações, entendidas estas em sua acepção jurídica. Contudo, a objeção levantada pelo Autor 

à qualificação das dádivas como cumprimento de dever moral parece sustentar-se. Ademais, 

a ideia de que o animus donandi seja o interesse em enriquecer, como já vimos, é 

problemática, razão pela qual adotamos nesse estudo apenas sua acepção negativa como 

índice do contrato. 

Sob o mesmo fundamento de que haveria o cumprimento de um dever extrajurídico 

que afastaria a caracterização como liberalidade, GIORGIO OPPO construiu a tese segundo 

                                                
tendo em vista que o ato de um membro - pessoa física - não tem o condão de macular o pagamento do dízimo 
realizado em benefício da entidade, pessoa jurídica. 3.- Recurso Especial improvido.” (STJ, REsp 1.371.842-
SP, rel. Sidnei Beneti, j. 19.11.2013, DJe 17.12.2013) 
1254 MESSINEO, Francesco. Manuale di diritto civile e commerciale. 6. ed. riv. e amp. Padova: CEDAM, 1943, 
v. 3, p. 10. No mesmo sentido, GIOVANNI BONILINI afirma: “Tutte ipotesi, queste, in cui è assente, o 
largamente attenuato, un genuino spirito di liberaità, poiché il donno risulta sollecitato dall'uso, che si è 
consolidato. Si suol affermare, che dette elargizioni sono sorrette, più che da animus donandi, da animus 
solvendi”, cf. BONILINI, Giovanni. Manuale di diritto ereditario e delle donazioni. 5. ed. Torino: UTET, 
2011, p. 382. 
1255 BIONDI, Biondo. Le donazioni. Torino: UTET, 1961, p. 753. 
1256 BIONDI, Biondo. Le donazioni. Torino: UTET, 1961, p. 753. 
1257 BIONDI, Biondo. Le donazioni. Torino: UTET, 1961, p. 755. 
 



  

   
 

287 

a qual, entre as figuras de adimplemento e liberalidade, haveria um tertium genus, 

recepcionado pelo Direito, mas oriundo das práticas sociais e da Moral1258.  Entre causa 

solvendi e causa donandi, existiriam causas preenchidas, em seu suporte fático, por “dados 

sociais”1259. Esse tertium genus seria um grupo composto por diversos atos, tais como os 

oriundos dos costumes sociais1260, da Moral1261, ou de um dever extrajurídico de retribuição 

ou gratidão. O Autor reconhecia haver relevância jurídica desses fatos, mas que não chegaria 

a transportar a própria norma extrajurídica para dentro do ordenamento jurídico1262 . A 

relevância não seria propriamente a sua regulação mediante atribuição de sanção, hipótese 

na qual o fato poderia se juridicizar1263, mas com relação a outros efeitos jurídicos e em 

algumas áreas do Direito1264.  

Há uma premissa assumida por GIORGIO OPPO que é importante para a 

interpretação de sua posição. Emprestando uma das principais teses positivistas, o Autor 

assumiu que o Direito confundir-se-ia com o Estado e, portanto, tudo aquilo que não fosse 

emitido por uma autoridade ou por ela recepcionado seria extrajurídico1265. A essa tese, 

entretanto, o Autor acrescentou matizes jusnaturalistas, ao reconhecer diversos 

ordenamentos, extrajurídicos, fundados na Moral, entendida como atribuição da “natureza 

humana”1266. Ao reconhecer a possibilidade de existência de outros ordenamentos, além do 

                                                
1258 OPPO, Giorgio. Adempimento e liberalità. Milano: Giuffrè, 1947, p. 30. 
1259 “Pertanto il dato sociale che, come sappiamo, appartiene alla fattispecie dell'effetto giuridico (attributivo), 
dovrà, per dar luogo ad un tipo (negoziale) autonomo, collocarsi in quel momento della fattispecie (negoziale) 
che è la causa giuridica dell'atto”, cf. OPPO, Giorgio. Adempimento e liberalità. Milano: Giuffrè, 1947, p. 32, 
destaques no original. 
1260 “Il costume sociale è comprensivo di multiformi regole di condotta (galateo, correttezza, convenienza, 
decoro, tradizioni popolari e familiari, onore professionale, costume cavalleresco, sportivo etc.) che possono 
aver vigore in ambienti e luoghi diversi ma che sono sempre espressione di un contegno usualmente praticato 
dai consociati”, cf. OPPO, Giorgio. Adempimento e liberalità. Milano: Giuffrè, 1947, p. 27. 
1261  GIORGIO OPPO identificava obrigação natural e dever moral como sinônimos, cf. OPPO, Giorgio. 
Adempimento e liberalità. Milano: Giuffrè, 1947, p. 27. 
1262 OPPO, Giorgio. Adempimento e liberalità. Milano: Giuffrè, 1947, p. 12. 
1263 OPPO, Giorgio. Adempimento e liberalità. Milano: Giuffrè, 1947, p. 13-14. 
1264 OPPO, Giorgio. Adempimento e liberalità. Milano: Giuffrè, 1947, p. 24-25. 
1265 Dentre as diversas passagens em que GIORGIO OPPO frisava esse aspecto de sua tese, é significativa a 
seguinte: “Ponendosi, anche qui, dall'angolo visuale del diritto dello Stato, e rinunziando alla giuridicità 
inteinseca di ordinamenti non statuali, e quindi a valutare la istituzionalità come elemento che la condiziona, 
di ordinamento (non giuridico) può parlarsi per ogni sistema di norme estraneo al diritto statuale: in questo 
senso può parlarsi non solo di un ordinamento mondano, sportivo, cavalleresco, religioso etc., ma ache di un 
ordinamento morale”, cf. OPPO, Giorgio. Adempimento e liberalità. Milano: Giuffrè, 1947, p. 9. 
1266 “la norma morale ( e alla stesso modo il c. d. diritto naturale) è manifestamente immediata della natura 
umana”, cf. OPPO, Giorgio. Adempimento e liberalità. Milano: Giuffrè, 1947, p. 11, destaque no original. 
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Direito, o Autor ainda argumentou ser possível uma relação de comunicação entre essas 

diversas esferas normativas, com reenvios e recepções1267.  

Pode-se, dizer, portanto, que a tese de GIORGIO OPPO é, do ponto de vista das fontes 

normativas,  eclética, pois apresenta-se como um compromisso entre monismo e pluralismo 

jurídicos. O reconhecimento, entretanto, de uma esfera extrajurídica em decorrência da 

assunção do pressuposto de que todo o Direito deriva do Estado corresponde a um dos 

grandes axiomas do Positivismo jurídico, tendo ganho sua roupagem mais conhecida na obra 

de HANS KELSEN. Entretanto, essa postura não é necessária, ainda que seja coerente em 

seus pressupostos. Além disso, nega qualquer autonomia ao Direito Privado, vez que todo 

Direito seria público1268. Compreende-se, no entanto, a concepção adotada por GIORGIO 

OPPO em obra publicada no ano de 1947, logo após o fim de um período autoritário pelo 

qual passou a Itália e que, fundado no Positivismo, pugnava contra a distinção entre Direito 

Privado e Direito Público como ferramenta para o autoritarismo estatal1269. 

Não podemos, entretanto, adotar essa premissa, por coerência, já que acreditamos que 

a separação sistemática seja necessária, garantindo a autonomia epistemológica do Direito 

Civil, tal como argumenta OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR 1270 . De sorte que, 

refutada a premissa de que “estatal é jurídico e jurídico é estatal”, a separação identificada 

por GIORGIO OPPO entre ordenamentos extrajurídicos e jurídico não permanece clara. Os 

traços jusnaturalistas, contudo, poderiam fundar uma tese autônoma, mas que cairia diante 

das mesmas objeções acima levantadas por aqueles que não acreditam na irrelevância das 

dádivas para o Direito. 

                                                
1267 “Che il rapporto fra ordinamento giuridico (statuale) e ordinamento non giuridico (extrastatuale) sia in 
massima di reciproca indifferenza — come sopra si diceva — e quindi di irrilevanza dell'ordinamento e della 
norma extrastatuali per il diritto dello Stato, è riconosciuto anche dai fautori della pluralità degli ordinamenti 
giuridici; che questa generica irrilevanza possa cedere il posto ad una parziale rilevanza senza che ciò porti 
a confondere i due ordinamenti, deve essere riconosciuto anche da chi nega che ad entrambi spetti a pari titolo 
il carattere della giuridicità, poichè è questo un dato della esperienza giuridica”, cf. OPPO, Giorgio. 
Adempimento e liberalità. Milano: Giuffrè, 1947, p. 11. 
1268 “‘todo Direito é Direito Público’ significa a inexistência de um Direito Privado essencialmente distinto do 
Direito Público, dotado de autonomia e de unidade de princípios”, cf. RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. 
Direito civil contemporâneo: estatuto epistemológico, Constituição e direitos fundamentais. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2018, p. 131. 
1269 A respeito das causas para o ataque do nacional-socialismo e do fascismo à distinção entre Direito Privado 
e Direito Público, cf. RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Direito civil contemporâneo: estatuto 
epistemológico, Constituição e direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2018, p. 132-133. 
1270 “Ser positivista jurídico é opor-se a um Direito Privado ontologicamente autônomo. É uma posição legítima 
teoricamente e que exige o respeito de todos por sua coerência”, cf. RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. 
Direito civil contemporâneo: estatuto epistemológico, Constituição e direitos fundamentais. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2018, p. 143. 
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Mais interessante parece ser a posição de ANDREA TORRENTE, para quem as 

dádivas seriam figuras socialmente típicas1271, reguladas pelos usos e costumes, entendidos 

como fonte de Direito. Para o Autor, a noção de que as dádivas seriam oriundas de um 

costume social composto por regras de conduta diversas, tais como tradição, relações 

familiares, conduta profissional, decoro, dentre outras, e de que essas regras seriam 

juridicamente irrelevantes, ignora a necessidade, para o Direito, de conhecer o conteúdo 

dessas regras para poder delimitar exatamente o que constitui, ou não, um contrato de 

doação1272. Por outro lado, a recusa em reconhecer os usos e costumes como fonte normativa 

das dádivas simplesmente devido ao fato de não haver coerção que imponha um dever de 

cumprimento dessas liberalidades descuida do caráter dispositivo que frequentemente os 

costumes possuem como fonte do Direito1273-1274. Os usos, segundo ANDREA TORRENTE, 

não seriam capazes apenas de impor limites às dádivas, mas de igualmente regê-las, 

impedindo a incidência das regras do regime típico da doação1275. 

Para ANDREA TORRENTE, as dádivas teriam três elementos essenciais: (i) uma 

liberalidade como objeto; (ii) um uso ou costume que a justificasse; e (iii) a conformidade 

da liberalidade às normas provenientes desse uso1276.  

Devido ao fato de a dádiva ser espontânea, ainda que motivada por alguma regra 

costumeira, precisa exaurir-se em um único ato. Por essa razão, não há promessa de 

cumprimento de dádivas, nem a possibilidade de sua execução forçada. Além disso, as 

dádivas têm importância módica para o Direito. Em virtude desses dois aspectos, só podem 

ter por objeto bens móveis e de pequeno valor1277. Em certa medida, as dádivas aproximam-

                                                
1271 O Autor utiliza expressamente essa terminologia, cf. TORRENTE, Andrea. La donazione. 2. ed. Atualizado 
por Ugo Carnevali e Andrea Mora. Milano: Giuffrè, 2006, p. 109. 
1272 TORRENTE, Andrea. La donazione. 2. ed. Atualizado por Ugo Carnevali e Andrea Mora. Milano: Giuffrè, 
2006, p. 116. 
1273 TORRENTE, Andrea. La donazione. 2. ed. Atualizado  por Ugo Carnevali e Andrea Mora. Milano: Giuffrè, 
2006, p. 117 
1274 “Ora, talqualmente as leis podem ser imperativas mas também meramente dispositivas, também assim os 
costumes podem ser imperativos ou meramente dispositivos (supletivos ou permissivos)”, cf. ANTUNES, José 
Engrácia. Os usos e o costume no direito comercial: algumas breves reflexões. In: AMARAL, Diogo Freitas 
do; ALMEIDA, Carlos Ferreira de; ALMEIDA, Marta Tavares de (coord.). Estudos comemorativos dos 10 
anos da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Coimbra: Almedina, 2008, v. 2, p. 232. 
1275 TORRENTE, Andrea. La donazione. 2. ed. Atualizado  por Ugo Carnevali e Andrea Mora. Milano: Giuffrè, 
2006, p. 118. 
1276 TORRENTE, Andrea. La donazione. 2. ed. Atualizado  por Ugo Carnevali e Andrea Mora. Milano: Giuffrè, 
2006, p. 122. 
1277 Contra, GIOVANNI BALBI admite, por exemplo, que a entrega de uma pequena propriedade a sua mulher, 
quando o marido possua um grande patrimônio, possa ser qualificada como dádiva. Cf. BALBI, Giovanni. La 
donazione. Milano: Francesco Vallardi, 1964, p. 113. Esse raciocínio parece ir contra o sistema disposto, que 
impõe restrições maiores, incluindo formalidades mais rígidas, a transmissões de bens imóveis. 
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se do subtipo da doação manual1278. Percebe-se, inclusive, uma mitigação no formalismo em 

relação a esta última e os requisitos para tanto são próximos àqueles comumente 

identificados para as dádivas1279.  

Com efeito, há a possibilidade de se realizar uma doação manual verbalmente quando 

o bem for móvel, de pequeno valor e a tradição seguir-se incontinenti à celebração do 

contrato. Daí decorre a dificuldade de se distinguir a doação manual das dádivas. A distinção 

baseia-se no segundo elemento necessário, qual seja, a presença de um uso que incida e 

justifique a liberalidade como uma dádiva. Esses usos são evidenciados pelas circuntâncias 

negociais. Essas circunstâncias podem ser tanto uma ocasião particular, como um 

casamento, aniverário ou outra celebração ou rito, quanto um vínculo social especial entre 

as partes envolvidas, como uma relação de parentesco ou amizade. 

Deve-se a ANTONIO JUNQUEIRA DE AZEVEDO o reconhecimento de que o 

negócio jurídico é composto não só pelo objeto e forma, mas também pelas circuntâncias 

negociais. Segundo ele, as circunstâncias negociais são um “modelo cultural de atitude” que 

determinam um “padrão cultural” ao fazer com que a sociedade enxergue determinada 

declaração como apta a criar efeitos jurídicos1280. No caso das dádivas, os usos e costumes 

são fonte direta desse “modelo cultural” que as identifica e rege. 

Por fim, cabe verificar se a liberalidade em concreto obedece a esse padrão social 

identificado. Assim, o bem deve apresentar uma importância módica, não em relação ao seu 

valor econômico em si, mas em relação ao patrimônio do dador, de modo que possa se 

aproximar de um empobrecimento quase insignificante, apto a afastar o índice de 

transferência patrimonial do contrato de doação. 

Vale notar que, mesmo no âmbito fiscal, a irrelevância de valores módicos é levada 

em consideração para isentar certas doações do ITCMD. Assim, a Lei estadual n. 10.705, de 

28 de dezembro de 2000, do Estado de São Paulo, determina estarem isentas as transmissões 

gratuitas cujo valor não ultrapasse duas mil e quinhentas UFESP's1281. Regras semelhantes 

podem ser encontradas em leis dos Estados do Rio de Janeiro (Lei estadual n. 7.174/15, 

                                                
1278 TORRENTE, Andrea. La donazione. 2. ed. Atualizado por Ugo Carnevali e Andrea Mora. Milano: Giuffrè, 
2006, p. 123. 
1279 A associação entre doações manuais e as liberalidades usuais já era feita por CLOVIS BEVILAQUA: “são 
as doações manuaes, de uso frequente na vida social”. Cf. BEVILAQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados 
Unidos do Brasil commentado. 6. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1943, v. 4, p. 334. 
1280 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Negócio jurídico: existência, validade e eficácia. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2002, p. 122. 
1281 Lei estadual n. 10.705/2000, art. 6°. “Fica isento do imposto: II - a transmissão por doação: a) cujo valor 
não ultrapassar 2.500 UFESPs”. 
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art.  8°, VIII); Minas Gerais (Lei estadual n. 14.941/ 03, art. 3°, II, a) e Espírito Santo (Lei 

estadual n. 10.011/13, art. 7°, II, d), apenas para nos restringirmos à região sudeste. Claro 

que há relativa independência quanto aos conceitos utilizados pelo Direito Civil e pelo 

Direito Tributário. Isso não impede, todavia, se reconhecer uma tendência, seja em atenuar, 

no caso das doações manuais, seja em afastar completamente, na legislação tributária, a 

qualificação de doação para valores considerados módicos. No limiar da tipicidade do 

contrato de doação, portanto, o valor do bem doado deve ser levado em consideração1282. 

CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA apresenta sistematização semelhante à de 

ANDREA TORRENTE1283-1284. Segundo ele, quando o art. 940.°, n.° 2, do Código Civil 

português afirma não haver doação “nos donativos conformes aos usos sociais”1285, haveria 

uma “norma de estatuição negativa”, pela qual “a lei se abstém de interferir porque 

reconhece a outras normas (‘os usos sociais’) competência para a regulação”1286. O Autor 

apresenta, em seguida, dois testes que deveriam ser feitos em conjunto para a identificação 

de uma dádiva. Um primeiro teste, positivo, consistiria em verificar a adequação do ato 

realizado dentro do conjunto de dádivas usuais, levando em conta a ocasião em que foi 

realizado (nascimento, batizado, aniversário, casamento etc.), as qualidades das partes (as 

relações de amizade ou parentesco), o valor econômico do bem dado em comparação ao 

patrimônio do dador1287. Um segundo teste, negativo, verificaria a existência de normas de 

                                                
1282 O mesmo requisito também é levado em consideração em França, onde a única referência aos cadeaux 
d'usage ou présents d'usage é feita no art. 852 do Código Civil francês, que os exclui da colação. Nesse sentido: 
“Pour qu'il y ait présent d'usage, deux conditions sont exigées. Il faut, tout d'abord, qu'il existe un usage 
consistant, en certaines occasions, à faire des cadeux. Il convient aussi que, sans être nécessairement modique, 
la donation soit en rapport avec la fortune du donateur, ce caractère s'appréciant au cas par cas, à la date où 
le présent a été consenti. Bien que l'on ait pu contester en la matière la qualification de libéralité, le cadeau 
d'usage répond, objectivement e subjectivement, aux critères de celle-ci”, cf. TERRÉ, François; LEQUETTE, 
Yves; GAUDEMET, Sophie. Droit civil: les successions, les libéralités. Paris: Dalloz, 2013, p. 261-262. No 
mesmo sentido, cf. GRIMALDI, Michel. Droit civil: libéralités, partages d'ascendants. Paris: Litec, 2000, p. 31. 
1283 De modo semelhante, reconhecendo uma “obrigação resultante das regras do trato social”, cf. LEITÃO, 
Luís Manuel Teles de. Direito das obrigações: contratos em especial. 6. ed. Coimbra: Almedina, 2009, v. 3, 
p. 177. Igualmente, aproximando as dádivas, contudo, das doações remuneratórias, cf. LIMA, Fernando 
Andrade Pires de. ANTUNES VARELA, João de Matos. Código Civil anotado. 2. ed. rev. e actual. Coimbra: 
Coimbra Editora, 1987, v. 2, p. 231. 
1284 No Brasil, PAULO LÔBO parece adotar o mesmo fundamento, fazendo referência a “usos sociais”: “Os 
donativos que são feitos, segundo os usos sociais, a instituições de caridade ou a mendicantes, de forma 
anônima, por puro espírito de liberalidade e altruísmo, não se enquadram como doação”, cf. LÔBO, Paulo Luiz 
Netto. Direito civil: contratos. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 284-285. 
1285 CCP, art. 940.°, n.° 2. “ Não há doação na renúncia a direitos e no repúdio de herança ou legado, nem tão-
pouco nos donativos conformes aos usos sociais”. 
1286 ALMEIDA, Carlos Ferreira de. A doação e a dádiva. Themis, Lisboa, ano 9, n. 17, 2009, p. 12. 
1287 ALMEIDA, Carlos Ferreira de. A doação e a dádiva. Themis, Lisboa, ano 9, n. 17, 2009, p. 12. 
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ordem pública que impediriam o reconhecimento da liberalidade como dádiva, seja em 

proteção a interesses de terceiros, seja por interesses coletivos1288. 

Os usos apresentam funções interpretativa e integrativa para os contratos atípicos. Na 

função interpretativa, os usos auxiliam na investigação de efeitos jurídicos não declarados e 

na compreensão do significado do conteúdo contratual1289 . Para isso, as circunstâncias 

negociais auxiliam tanto na compreensão do negócio, quanto na identificação dos usos 

aplicáveis. Como salienta GIOVANA COMIRAN, os usos modelam o próprio suporte 

fático, mediante a atividade hermenêutica. Por isso, os usos podem reconduzir os atos 

praticados a figuras pertencentes a um tipo social ou identificar a criação de uma figura 

completamente atípica1290. 

O reconhecimento, portanto, de que as dádivas são identificadas mediante 

conformidade a certos usos ou práticas sociais permite a sua recondução a figuras 

socialmente típicas. Há, destarte, o afastamento de tipos legais, como o da doação, e a 

aplicação das normas cuja fonte são os usos utilizados para a identificação dessas figuras. 

Nesse momento, os usos operam em sua função integrativa, como tipos-frequência1291. Essa 

construção deve observar os parâmetros e as fases interpretativas respectivas que foram 

apresentadas no Título I1292. 

A referência aos usos para a determinação das dádivas e sua consequente exclusão do 

regime da doação é feita de maneira expressa pela legislação italiana quando, no art. 770, 

n. 2, do Codice, afirma não constituir doação as liberalidades feitas in conformità agli usi1293. 

Do mesmo modo, no Código Civil francês, o art. 852 exclui da colação os présents 

d'usage1294 . No Código Civil português, expressão semelhante à do diploma italiano é 

                                                
1288 ALMEIDA, Carlos Ferreira de. A doação e a dádiva. Themis, Lisboa, ano 9, n. 17, 2009, p. 13. 
1289 COMIRAN, Giovana Cunha. Atipicidade contratual: entre a autonomia privada e o tipo. Dissertação 
(Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007, 
p. 129. 
1290 COMIRAN, Giovana Cunha. Atipicidade contratual: entre a autonomia privada e o tipo. Dissertação 
(Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007, 
p. 130. 
1291 COMIRAN, Giovana Cunha. Atipicidade contratual: entre a autonomia privada e o tipo. Dissertação 
(Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007, 
p. 131. 
1292 Tit. I, Cap. 3, Seção I, § 2, item 2.2. 
1293 CCIt, art. 770, n. 2. “Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o 
comunque in conformità agli usi”. 
1294 CCF, art. 852. “Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires 
d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du 
disposant”. 
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encontrada na segunda alínea da norma que define o contrato de doação, ao excluir do 

conceito os “donativos conformes aos usos sociais”. 

No BGB, não há referência expressa aos usos, mas às “doações em observância de um 

dever moral ou motivadas por decoro”1295, excluindo a incidência das regras de revogação. 

Nessas hipóteses, segundo KARL LARENZ, os atos encontrar-se-iam na “esfera do 

humanitário, das conveniências e do decoro sociais”1296. 

Para PONTES DE MIRANDA, a regra presente no BGB inspirou o legislador 

brasileiro a prever, no Código Civil de 1916, a proibição de se revogarem por ingratidão as 

doações feitas em cumprimento de obrigação natural. Segundo ele, a redação do Projeto 

Primitivo, que previa “dever moral” no lugar de “obrigação natural”, era mais apropriada1297. 

A redação teria “pensamento certo e forma erradíssima”1298. Cumprir obrigação natural é 

adimplir, não doar. Portanto, não caberia excluir o ato das hipóteses sujeitas à revogação por 

ingratidão, pois doação não é. A despeito da redação, PONTES DE MIRANDA defendia 

uma interpretação do dispositivo conforme àquela dada ao § 534 do BGB, entendendo-a 

como aplicável às liberalidades feitas em cumprimento de dever moral ou conforme aos 

costumes1299. A regra não teve sua redação alterada quando da aprovação do Código Civil 

de 2002. O art. 564, inciso III, do CCB reafirma não serem revogadas por ingratidão as 

doações “que se fizerem em cumprimento de obrigação natural” e a doutrina continua 

reconhecendo a norma como um equívoco1300. 

Já vimos, no entanto, os inconvenientes de se tratar das dádivas como algo 

exclusivamente pertencente ao campo da Moral. Por essa razão, adotamos a tese de que os 

                                                
“Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du 
disposant.” 
1295  BGB, § 534 (Donations for duty and decency). “Donations to meet a moral duty or made from 
considerations of decency are not subject to a claim for return or to revocation” (tradução fornecida pelo 
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz). 
1296 LARENZ, Karl. Derecho de obligaciones. Tradução Jaime Santos Briz. Madrid: EDERSA, 1959, t. 2, 
p. 176. 
1297 Projeto Primitivo, art. 1.327. “Não estão sujeitas à revogação por ingratidão as doações exclusivamente 
remuneratorias, as oneradas com encargos, as que forem realizadas em satisfação de um dever moral, e os 
dotes”, cf. BRASIL. Código Civil brasileiro: trabalhos relativos à sua elaboração. Rio de Janeiro: Imprensa 
Nacional, 1917, v. 1, p. 248. 
1298 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 
1972, t. 46, p. 279. 
1299 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 
1972, t. 46, p. 280. 
1300 A título de exemplo, cf. TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina 
Bodin de (coord.). Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. 2. ed. rev. e atual. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2012, v. 2., p. 249. 
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usos sociais são fonte normativa das dádivas, conformando-as a uma tipicidade social. Sem 

fundamento legal semelhante aquele presente nos Códigos Civis italiano, português e 

francês, pode-se afirmar que as regras que determinam essa classificação são o art. 113 do 

Código Civil1301, que já foi por nós analisado alhures1302, e o art. 4° da LINDB (antiga Lei 

de Introdução ao Código Civil)1303. Por analogia — ainda que não seja preciso já que os usos 

permitem afastar as regras da doação —, o intérprete poderá recorrer à mitigação das 

formalidades da doação em benefício da doação manual (CCB, art. 541, parágrafo único), 

da exclusão das doações feitas em cumprimento de obrigação natural (rectius, dever moral) 

pelo art. 564, III, do CCB, e da não sujeição à colação das despesas efetuadas pelo ascendente 

para cobrir gastos ordinários do descendente com educação, alimentação e vestuário (CCB, 

art.  2.010). 

  

                                                
1301 CCB, art. 113. “Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua 
celebração”. 
1302 Tit. I, Cap. 3, Seção I, § 2, item 2.2. 
1303 LINDB, art. 4°. “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e 
os princípios gerais de direito”. 
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CONCLUSÕES DO TÍTULO III 

1. A doação é uma espécie do gênero das liberalidades. Caracteriza-se, sobretudo, pelo 

seu aspecto contratual e por ser o caso paradigmático do tipo contratual gratuito. No entanto, 

não esgota a realidade dos atos liberais. As liberalidades atípicas, ou doações indiretas, são 

aquelas cujos efeitos assemelham-se aos da doação, embora o ato praticado não possua 

índices suficientes para ser reconduzido ao seu regime típico. 

2. O negotium mixtum cum donatione é talvez a principal figura do grupo das 

liberalidades atípicas e costuma ser representado pelo paradigma da compra e venda a preço 

vil. Uma parcela considerável da doutrina reputa tratar-se de negócio jurídico indireto, 

afirmando que a gratuidade que surge como efeito do negócio é mero motivo. Entretanto, a 

desproporção no sinalagma que permite que ocorra a atribuição patrimonial gratuita faz parte 

da estrutura do negócio. Além disso, tipologicamente, já vimos que a forma não é um índice 

do contrato de doação e, portanto, os requisitos formais desse contrato não se aplicam às 

demais liberalidades por analogia. De sorte que não há necessidade de se recorrer à figura 

do negócio jurídico indireto para explicar o afastamento das solenidades aplicáveis às 

doações. 

3. O negotium mixtum cum donatione também não se confunde com a doação com 

encargo. Naquele, há onerosidade predominante, enquanto neste a gratuidade prevalece. A 

doação com encargo é subtipo da doação e, portanto, o regime típico incide por completo, 

salvo quando houver norma em sentido contrário. Por outro lado, o negotium mixtum é 

liberalidade que escapa do tipo da doação e só recebe a incidência de seu regime típico por 

analogia. 

4. Uma outra corrente doutrinária identifica o negotium mixtum cum donatione como 

espécie de contrato misto, aplicando-lhe o método da combinação de regimes por acreditar 

haver uma causa mista, parcialmente onerosa e gratuita. De fato, a combinação de 

atribuições patrimoniais com causas diversas parece atrair a qualificação de contrato misto 

para a figura do negotium mixtum cum donatione. Entretanto, a cisão artificial das prestações 

em partes gratuita e onerosa desrespeita a estrutura unitária do contrato e utiliza critérios 

arbitrários para a tarifação de um preço supostamente justo. Por isso, o regime a ser aplicável 

deve incidir sobre o contrato como um todo. Assim, ainda que obtido pelo método da 

combinação, esse regime não pode repartir as prestações em violação da unidade que elas 

apresentam.  
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5. No entanto, como os regimes dos contratos onerosos são incompatíveis com o dos 

gratuitos, o método a ser aplicado para a obtenção do regime do negotium mixtum cum 

donatione só pode ser o da analogia. No entanto, o intérprete deve se pautar por uma máxima 

de que a construção do regime não poderá operar uma repartição do contrato, de modo a 

aplicar uma tarifação da prestação, como no caso do preço justo. Isso significa dizer que as 

normas que digam respeito à própria fonte contratual, sobretudo aquelas de extinção 

(anulação, resolução, revogação), devem ser aplicadas no contrato como um todo. Por outro 

lado, as normas acerca das atribuições patrimoniais podem, em último caso, ser aplicadas 

apenas na parte gratuita ou onerosa. Sempre que possível, contudo, uma norma única para 

todos os efeitos do contrato, que não desrespeite a mitigação do sinalagma, será preferível. 

6. No que diz respeito à ação pauliana, o art. 158 do CCB será aplicável ao negotium 

mixtum cum donatione, ao invés do art. 159 do CCB, pois o âmbito de incidência daquela 

norma é maior, abrangendo todos os “negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão 

de dívida”. Destarte, não há necessidade de se provar o consilium fraudis. Entretanto, o 

comprador-donatário poderá obstar a ação oferecendo-se a pagar o suplemento do preço, 

com base no valor de mercado da coisa. 

7. Por outro lado, o instituto da lesão não é compatível com o negotium mixtum cum 

donatione. Enquanto, naquele, a desproporção entre as prestações é causa de anulabilidade; 

neste, é causa de atribuição patrimonial a título gratuito. A distinção entre as duas figuras 

não deve, contudo, partir de uma tarifação da lesão (ultra dimidium iustii pretii), como 

alguns autores sugerem. A transposição da tarifação da lesão para a verificação da validade 

do negotium mixtum cum donatione implica em novamente tentar separar partes onerosa e 

gratuita do contrato, aplicando a teoria da separação. 

8. O critério da desproporção manifesta de valores deve ser utilizado para a 

caracterização tanto da lesão quanto do negotium mixtum cum donatione. A distinção entre 

as figuras deverá ser feita mediante critérios adicionais. Para isso, os demais índices do 

contrato de doação podem servir de auxílio. Uma relação de parentesco ou amizade entre as 

partes, por exemplo, pode indicar tratar-se de um negotium mixtum cum donatione. A 

existência de uma finalidade que afaste o animus donandi, por outro lado, indicaria tratar-se 

de lesão. 

9. Como o fundamento do regime dos vícios redibitórios é a preservação do sinalagma 

no momento da execução do contrato, a garantia também deve ser reconhecida para o 

negotium mixtum cum donatione, que, a despeito de sua atipicidade, apresenta um sinalagma 
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mitigado. Ademais, se à doação com encargo, subtipo que mais se aproxima do negotium 

mixtum, é aplicável o regime dos vícios redibitórios, com maior razão será aplicável ao 

negotium mixtum cum donatione. Por aplicação do art. 540 do CCB, permite-se, nesse caso, 

a cisão do negócio de modo a ser possível a redução do preço na ação estimatória. Contudo, 

parte da atribuição patrimonial é gratuita, mas não sabemos qual é o valor que corresponde 

a essa gratuidade, sob pena de a avaliação acerca da equivalência das prestações feita pelas 

partes ser desprezada. Por isso, apenas quando o valor da coisa viciada for inferior àquele da 

contraprestação é que será possível a redução do preço pago. O método para o cálculo 

permanece sendo aquele proporcional e não contraria o sinalagma genético, tal como 

estabelecido pelas partes, pois a proporção original leva em consideração tanto a parte 

gratuita quanto a onerosa. Por outro lado, naquilo que pertine à ação redibitória, a restituição 

deve levar em consideração o preço integralmente pago, assim como a coisa entregue. Isso 

se dá pois a redibição opera no plano da eficácia, resolvendo o negócio com eficácia ex tunc. 

Há, portanto, o desaparecimento da própria causa de atribuição patrimonial, seja da parte 

gratuita, seja da onerosa, com a extinção do contrato. 

10. A garantia contra evicção também é aplicável ao negotium mixtum cum donatione. 

Se a evicção for total, restituir-se-á o preço integralmente pago, incluindo os acessórios 

indicados pelo art. 450, CCB, em seus incisos, pois a alegação de parcial gratuidade não 

poderá ser invocada face ao evictor, terceiro de boa-fé. No entanto, se a evicção for parcial, 

solução semelhante àquela apresentada para os vícios redibitórios deve ser aqui adotada. Se 

a evicção for parcial, caberá descobrir se ela é considerável ou não. Na primeira hipótese, o 

evicto tem a alternativa entre a rescisão (rectius, resolução) do contrato e a restituição do 

“preço correspondente ao desfalque sofrido”. Caso opte pela resolução, a restituição será 

integral, regida pela norma do art. 450 do CCB, pois retira-se a causa de atribuição 

patrimonial por inteiro com a extinção do contrato. Do contrário, optando pela restituição de 

parte do preço, o desfalque sofrido deve ser considerado em relação ao preço originalmente 

pago e o valor da coisa recebida, como já havia sido apresentado para os vícios redibitórios. 

Assim, se o desfalque não desvalorizar a coisa abaixo do preço pago, não haverá restituição 

alguma. Nesse caso, o evicto não terá outra opção a não ser ficar com a coisa ou restituí-la 

mediante a devolução do preço pago. Por outro lado, se o desfalque for suficiente a ponto de 

o valor da coisa tornar-se inferior ao preço pago, poderá ser exigida restituição proporcional 

em relação àquela estabelecida pelas partes entre o valor da coisa e o preço acordado no 

contrato. Na segunda hipótese, não sendo considerável a evicção parcial, o evicto não possui 

a alternativa de resolver o contrato, podendo exigir somente a indenização, conforme dispõe 
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a parte final do art. 455 do CCB. Essa indenização deverá observar os mesmos requisitos da 

primeira hipótese, (i) verificando se a diminuição de valor foi inferior ou não ao preço; e, 

em caso afirmativo, (ii) reduzindo-o na proporção originariamente estabelecida pelas partes. 

11. Sendo um dos principais índices a caracterizar o negotium mixtum cum donatione, 

o aspecto personalíssimo da contratação atrai a parcela do regime do contrato de doação 

referente à revogação por ingratidão. Por ser aplicação analógica e pela aproximação que 

possui em relação à doação com encargo, o regime aplicável ao negotium mixtum deve levar 

em conta as exceções à revogabilidade que incidem sobre aquela figura. Assim, caso as 

prestações já tenham sido executadas, a revogação não poderá mais ser realizada, por 

aplicação analógica da disposição que veda a revogação por ingratidão nas hipóteses em que 

o encargo já tenha sido cumprido. Considerando, ainda, que o contrato deve ser percebido 

como um todo incindível e, por conseguinte, seu regime deve se aplicar inteiramente, a 

revogação, quando possível, atingirá o contrato em sua inteireza. 

12. O negotium mixtum cum donatione está, ainda, sujeito à colação. Devendo esta 

ser feita por valor, assim como determina a regra geral no sistema jurídico brasileiro. Tendo 

vista que o objetivo da colação é a preservação da legítima, há uma preocupação em relação 

ao empobrecimento do doador. Portanto, o valor a ser colacionado deve ser aquele que 

efetivamente correspondeu a um empobrecimento do autor da herança. No caso do negotium 

mixtum cum donatione, esse valor corresponde à diferença entre o valor de mercado da coisa 

objeto do contrato e o preço pago pelo comprador-donatário. 

13. A estipulação em favor de terceiro também pode vir a configurar uma liberalidade 

atípica. Há, na estipulação em favor de terceiro, uma atribuição patrimonial indireta, do 

promissário ao beneficiário, mediante o patrimônio do promitente, que pode ser donandi ou 

credendi causa. Há um certo nexo de causalidade entre o empobrecimento do estipulante e 

o enriquecimento do beneficiário ao se considerar que o custo da atribuição patrimonial 

recebida pelo beneficiário é “suportado” pelo estipulante. Em decorrência da estrutura 

triangular, a atribuição patrimonial realizada pelo promissário ao promitente pode diferir 

daquela feita pelo promitente ao beneficiário. O valor a ser considerado na colação, redução 

e imputação das liberalidades deve ser aquele correspondente ao efetivo empobrecimento do 

promitente, devido ao fundamento desses institutos ser a preservação da legítima. Por outro 

lado, a revogação da liberalidade fulmina a própria fonte contratual, razão pela qual nenhuma 

atribuição patrimonial pode subsistir.  



  

   
 

299 

14. Como a forma da doação não se constitui em índice do tipo contratual, ela não 

afasta a incidência das demais regras nesse contrato a despeito de não ser observada. Além 

disso, a observância ou não da forma imposta às doações simples não é um problema 

referente à relação de valuta, mas à relação de cobertura. De sorte que ser ou não uma doação 

indireta não importa para determinar a validade, quanto à forma, da estipulação em favor de 

terceiro. Ainda que fosse relevante, a recusa em se reconhecer a formalidade como índice do 

contrato de doação seria bastante para afastar as solenidades desse tipo contratual. 

15. O pagamento de dívida alheia pode vir a consistir em uma liberalidade atípica 

quando feito por conta e em nome do devedor. Mesmo nessa hipótese, contudo, não há 

presunção de liberalidade. Deve esta ser provada. Assim, deve-se afastar a existência de 

outra relação jurídica subjacente que justifique o pagamento pelo terceiro. Este pode ser, por 

exemplo, mandatário ou gestor de negócios do devedor. A transferência patrimonial obtida 

mediante uma operação triangular, quando identificada como gratuita, é um importante 

índice da doação. Deve, ainda, haver acordo acerca da causa de atribuição patrimonial. Esse 

acordo pode ser afastado quando houver oposição expressa do devedor contra o 

adimplemento pelo terceiro. A revogação por ingratidão não incide, contudo, nessa hipótese 

de liberalidade atípica em virtude de a fonte da atribuição patrimonial não possuir natureza 

contratual. 

16. As dádivas costumeiras são outra espécie de liberalidade atípica cuja natureza 

jurídica é objeto de debate doutrinário. Incluem-se nesse grupo os donativos a associações, 

fundações e igrejas; as esmolas; os presentes em datas especiais e as gorjetas. Uma parcela 

da doutrina considere tratar-se de adimplemento de dever moral que, por conseguinte, 

afastaria o animus donandi. No entanto, entendido este em seu sentido negativo, como 

ausência de outra relação jurídica ou finalidade com ele incompatível, a justificativa não se 

sustenta. Há, ainda, autores que baseiam-se na separação entre Moral e Direito, reputando 

tratar-se de atos pertinentes ao primeiro campo e, portanto, “extrajurídicos”. Essa postura 

ignora que o Direito frequentemente se interessa por esses atos, seja para definir o contrato 

de doação de maneira negativa — isto é, aquilo que não é doação — seja para fins tributários 

ou trabalhistas (no caso das gorjetas). Por essa razão, há relevância jurídica das dádivas cuja 

fonte normativa são os usos e costumes. 

17. Para que uma dádiva possa ser reconhecida, alguns requisitos devem estar 

presentes. Primeiro, uma atribuição patrimonial gratuita. Segundo, essa atribuição deve ser 

módica quando comparada ao patrimônio do dador. Terceiro, não pode tratar-se de bem 
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imóvel. Quarto, deve haver um uso ou costume que seja com ela compatível. Por essa razão, 

concluímos que as dádivas são socialmente típicas, afastando por completo o regime do 

contrato de doação. 
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CONCLUSÕES FINAIS 

1. A análise tipológica mostrou-se útil para a qualificação do contrato de doação. 

Percebemos que a forma não serve como índice do contrato, pois não há nenhum fundamento 

relacionado à sua natureza que a imponha. Como índices, verificamos a utilidade: (i) do 

caráter gratuito, entendido em seu sentido tradicional; (ii) do animus donandi, em acepção 

negativa; (iii) da qualidade das partes; (iv) da definitividade da transferência patrimonial; e 

(v) da denominação voluntariamente dada ao contrato pelas partes. 

2. Os critérios de identificação de contratos coligados e mistos foram úteis para 

encontrar a natureza do negotium mixtum cum donatione. Concluímos tratar-se de contrato 

misto cujo regime deve ser obtido a partir do método analógico, levando em consideração a 

unidade do contrato. A partir dessa premissa, obtivemos um regime jurídico aplicável no que 

diz respeito a: (i) fraude contra credores; (ii) lesão; (iii) vícios redibitórios; (iv) evicção; (v) 

forma; (vi) revogação por ingratidão; e (vii) colação e redução das liberalidades. 

3. Consideramos que a transferência patrimonial gratuita e a sua definitividade são 

índices aptos a qualificar, em alguns casos, a atribuição patrimonial feita mediante 

estipulação em favor de terceiro como liberalidade atípica, fazendo incidir algumas das 

regras da doação. 

4. Os mesmos índices foram relevantes para encontrar as situações em que o 

pagamento de dívida alheia seria uma liberalidade atípica. Além daqueles aventados para a 

estipulação em favor de terceiro, as relações de parentesco ou amizade também se mostraram 

importantes. 

5. As dádivas foram qualificadas como contratos socialmente típicos, cujo regime é 

mínimo e afasta por completo as regras do contrato de doação. Alguns requisitos para o 

reconhecimento das dádivas foram apresentados: (i) atribuição patrimonial gratuita; (ii) uso 

ou costume social; (iii) bem móvel de valor módico comparado ao patrimônio do dador; (iii) 

conformidade da atribuição ao uso social ou costume, mediante verificação das 

circunstâncias negociais. 
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