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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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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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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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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.  
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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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