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RESUMO 
 

Haical, Gustavo Luís da Cruz. A autorização no direito privado. 188 páginas. Doutorado. 
Faculdade de Direito. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2019.  
 
A presente tese intenta revelar a figura jurídica da autorização no direito privado brasileiro. 
Após expor a indeterminação do significado da palavra autorização no direito privado, a 
metodologia para a sua interpretação e a delimitação de seu significado, formulam-se o 
problema e as hipóteses para a construção da tese. Esta se distribui em dois parágrafos. No 
primeiro, com suporte nos artigos 176 e 220 do Código Civil e nos conceitos de figurante, 
parte e terceiro, insertos na teoria geral do negócio jurídico, identifica-se a autorização 
como espécie de assentimento prévio, por ser a declaração de vontade prestada por 
terceiro, não figurante, como elemento complementar à validade ou à eficácia de um 
negócio jurídico. Após desenvolver os elementos a compor a teoria geral do assentimento, 
conclui-se a primeira parte da tese com uma síntese das dogmáticas alemã e italiana sobre 
a figura da autorização, as quais serviram de fundamento para se reconhecerem, no sistema 
jurídico brasileiro, tanto a autorização integrativa como a autorização para dispor. No 
segundo parágrafo, pela análise dos conceitos de exercício jurídico e de legitimidade, 
examina-se cada uma das espécies de autorização. A autorização integrativa é delimitada 
como figura jurídica autônoma, classificada como negócio jurídico unilateral quanto a seus 
elementos de existência, validade e eficácia, bem como à sua extinção. Distingue-se, pois, 
da figura da permissão. Após analisar as regras jurídicas que justificam a existência da 
autorização para dispor, no sistema jurídico brasileiro, ela passa a ser delimitada como 
negócio jurídico unilateral quanto a seus elementos de existência, validade e eficácia, bem 
como à sua extinção. Ao final, apresentam-se os argumentos que inadmitem, no sistema 
jurídico interno, a existência das autorizações para cobrança, para contrair obrigação e para 
adquirir. 
 
 
Palavras-Chave: 1. Negócio jurídico. 2. Assentimento. 3. Autorização. 4. Exercício 
jurídico e legitimidade. 5. Faculdade e poder de dispor 
 
 

 
 
 
 
 





ABSTRACT 

HAICAL, Gustavo Luís da Cruz. Authorization in private law. 188 pages. PhD degree. 
Law School. São Paulo, University of São Paulo, 2019.  
 

This thesis seeks to reveal authorization as a legal institute in Brazilian private law. After 
discussing the indeterminate character of the word authorization in private law and the 
methodology of interpreting and restricting its legal meaning, the problem and hypotheses 
for the investigation are formulated. The thesis is divided into two paragraphs. In the first, 
authorization is identified as a kind of prior assent, since it is a declaration of will rendered 
by a third-party, who is not an ‘interested party’ which is a complementary element to the 
validity or efficacy of a legal transaction. This is supported by articles 176 and 220 of the 
Civil Code as well as the concepts of interested party (figurante), party, and third party 
inserted in the general theory of legal transaction. After developing the elements that 
compose the general theory of assent, the first part of the thesis is concluded with a 
synthesis of German and Italian legal doctrines of authorization, which served as a basis 
for recognizing both integrative authorization and the authorization to dispose in the 
Brazilian legal system. In the second paragraph, through an analysis of the concepts of 
legal exercise and legitimacy, each type of authorization is examined. Integrative 
authorization is defined as an autonomous legal institute, classified as a unilateral legal 
transaction as to its elements of existence, validity and efficacy, as well as to its 
termination. Therefore, integrative authorization is distinguished from the concept of 
permission. After analyzing legal rules that justify the existence of the authorization to 
dispose in the Brazilian legal system, authorization to dispose is defined as a unilateral 
legal transaction as to its elements of existence, validity and efficacy, as well as to its 
termination. At the end of the thesis, arguments that do not accept the existence of 
authorization to charge, authorization to enter into obligation and authorization to acquire 
in the internal legal system are discussed. 
 
Keywords: 1. Legal transaction. 2. Assent. 3. Authorization. 4. Legal exercise and 
legitimacy. 5. Faculty and the right to dispose 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 





 

 

RIASSUNTO 
 
Haical, Gustavo Luís da Cruz. L’autorizzazione nel diritto privato. 188 pagine. Dottorato 
di ricerca. Facoltà di Giurisprudenza. São Paulo: Università di São Paulo, 2019.  
 
La presente tesi di dottorato intende rivelare la figura giuridica dell’autorizzazione nel 
diritto privato brasiliano. Dopo aver esposto l’indeterminatezza del significato della parola 
autorizzazione nel diritto privato, la metodologia per la sua interpretazione e la 
delimitazione del suo significato, vengono formulati il problema e le ipotesi per la 
costruzione della tesi. Questa si distribuisce in due paragrafi. Nel primo, con il supporto 
degli articoli 176 e 220 del codice civile e dei concetti di figurante, parte e terzo, inseriti 
nella teoria generale del negozio giuridico, l’autorizzazione è identificata come una sorta di 
assenso preventivo, essendo la dichiarazione di volontà espressa da un terzo, non figurante, 
come un elemento complementare alla validità o all’efficacia di un negozio giuridico. 
Dopo aver sviluppato gli elementi per comporre la teoria generale dell’assenso, la prima 
parte della tesi viene conclusa con una sintesi delle dogmatiche tedesca e italiana sulla 
figura dell’autorizzazione, le quali hanno fornito le basi perché siano riconosciuti, nel 
sistema giuridico brasiliano, tanto l’autorizzazione integrativa quanto l’autorizzazione a 
disporre. Nel secondo paragrafo, dall’analisi dei concetti di esercizio giuridico e di 
legittimità, viene esaminato ogni tipo di autorizzazione. L’autorizzazione integrativa è 
delimitata come figura giuridica autonoma, classificata come negozio giuridico unilaterale 
riguardo ai suoi elementi di esistenza, validità ed efficacia, così come alla sua estinzione. 
Viene distinta, pertanto, dalla figura del permesso. Dopo aver analizzato le norme 
giuridiche che giustificano l’esistenza dell’autorizzazione a disporre, nel sistema giuridico 
brasiliano, questa passa ad essere delimitata come un negozio giuridico unilaterale 
riguardo ai suoi elementi di esistenza, validità ed efficacia, così come alla sua estinzione. 
Alla fine vengono presentati gli argomenti che non ammettono, nel sistema giuridico 
interno, l’esistenza delle autorizzazioni a incassare, a contrarre l’obbligazione e ad 
acquisire. 
 
Parole-Chiave: 1. Negozio giuridico. 2. Assenso. 3. Autorizzazione. 4. Esercizio giuridico 
e legittimità. 5. Facoltà e potere di disporre 
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INTRODUÇÃO 
 

 
 
“Interpretar lei não é só criticá-la: é 
inserir-se nela, e fazê-la viver” 
 

  Pontes de Miranda 
 

 

 A lei escrita é um importante e insubstituível marco para o estado democrático de 

direito, por estabelecer as regras e princípios a compor o ordenamento jurídico. Por seu 

intermédio dá-se forma consistente às ideias jurídicas a comunicar1 ao grupo social a ela 

vinculado, conferindo-lhe, assim, segurança jurídica.2 

 O teor literal de uma norma3 é composto por elementos lógicos de linguagem: as 

palavras — signos ou sinais de notação.4 O texto normativo e a linguagem técnico- jurídica 

são criados com as palavras da linguagem comum.5 Muito embora a linguagem técnico-

jurídica seja refém da linguagem comum, 6  não se pode afirmar que a primeira seja 

constituída pelas palavras compósitas da segunda, sem nada a lhes acrescentar. 7  Ao 

recolher palavras da linguagem comum para constituir a linguagem jurídica, o legislador 

em muitas delas imprime um significado jurídico. 8  A linguagem jurídica exige mais 

                                                   
1  KAUFMANN, Arthur. Filosofia do direito. Trad. António Ulisses Cortês. 5. ed. Lisboa: Calouste 
Gulbenkian, 2014, p. 182-183. ZIPPELIUS, Reinhold. Teoria do método jurídico. Trad. António Franco e 
António Francisco de Sousa. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 46. Nesse sentido: MAXIMILIANO, 
Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 3. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1941, § 118, p. 150. 
2  KAUFMANN, Arthur. Filosofia do direito. Trad. António Ulisses Cortês. 5. ed. Lisboa: Calouste 
Gulbenkian, 2014, p. 177. COING, Helmut. Elementos fundamentais da filosofia do direito. Trad. Elisete 
Antoniuk. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002, p. 186. ZIPPELIUS, Reinhold. Teoria do método 
jurídico. Trad. António Franco e António Francisco de Sousa. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 45-46. 
3  KAUFMANN, Arthur. Filosofia do direito. Trad. António Ulisses Cortês. 5. ed. Lisboa: Calouste 
Gulbenkian, 2014, p. 177. 
4 ZIPPELIUS, Reinhold. Teoria do método jurídico. Trad. António Franco e António Francisco de Sousa. 11. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 46. 
5  KAUFMANN, Arthur. Filosofia do direito. Trad. António Ulisses Cortês. 5. ed. Lisboa: Calouste 
Gulbenkian, 2014, p. 142. COING, Helmut. Elementos fundamentais da filosofia do direito. Trad. Elisete 
Antoniuk. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002, p. 277. CARRIÓ, Genaro R. Notas sobre derecho y 
lenguaje. 3. ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1986, p. 49. GRAU, Eros Roberto. Por que tenho medo dos 
juízes: a interpretação/aplicação do direito e os princípios. 6. ed. refundida do ensaio e discurso sobre a 
interpretação/aplicação do direito. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 143. DÍEZ-PICAZO, Luis. Experiencias 
jurídicas y teoría del derecho. 3. ed. Barcelona: Ariel, 1993, p. 106. 
6 HAFT, Fritjof. Direito e linguagem. Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito contemporâneas. 
Org. Arthur Kaufmann e Winfried Hassemer. Trad. Marcos Keel e Manuel Seca de Oliveira. Rev. e coord. 
António Manuel Hespanha. 3. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2015, p. 319. 
7  KAUFMANN, Arthur. Filosofia do direito. Trad. António Ulisses Cortês. 5. ed. Lisboa: Calouste 
Gulbenkian, 2014, p. 143. 
8  KAUFMANN, Arthur. Filosofia do direito. Trad. António Ulisses Cortês. 5. ed. Lisboa: Calouste 
Gulbenkian, 2014, p. 143. 
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precisão em seu significado,9 principalmente se empregada para designar termo técnico.10 

A palavra “competência”, por exemplo, não possui na linguagem jurídica o mesmo 

significado que na linguagem corrente.11 

 Ainda que o texto normativo apresente “clareza, precisão e ordem lógica”,12 as 

palavras selecionadas, valoradas e empregadas pelo legislador, têm precisão apenas 

relativa em seus significados, porquanto o sistema de sinais a compor a linguagem geral é 

limitado em face de uma realidade que é ilimitada.13 Não se dispõe de uma palavra para 

cada fato ou objeto a que se faz referência.14 As palavras apenas apreendem gênero ou 

classe.15-16  

                                                   
9  LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. 3. ed. Lisboa: Calouste 
Gulbenkian, 1997, p. 280. “Os termos que exprimem o normativo cobram na linguagem da Jurisprudência 
um significado muito mais preciso do que o que têm na linguagem corrente geral”. 
10  KAUFMANN, Arthur. Filosofia do direito. Trad. António Ulisses Cortês. 5. ed. Lisboa: Calouste 
Gulbenkian, 2014, p. 144. 
11 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 8. “Às vezes, as 
expressões correntes, de uso comum do povo, adquirem, no mundo jurídico, um sentido técnico especial. 
Vejam, por exemplo, o que ocorre com a palavra ‘competência’ — adjetivo: competente. Quando dizemos 
que o juiz dos Feitos da Fazenda Municipal é competente para julgar as causas em que a Prefeitura é autora 
ou ré, não estamos absolutamente apreciando a ‘competência’ ou preparo cultural do magistrado. Competente 
é o juiz que, por força de dispositivos legais da organização judiciária, tem poder para examinar e resolver 
determinados casos, porque competência, juridicamente, é ‘a medida ou a extensão da jurisdição’”. 
12 O sistema jurídico brasileiro, para que o legislador promulgue leis dotadas de clareza, precisão e ordem 
lógica, fixou no art. 11 da Lei Complementar n. 95/1998 regras jurídicas de técnica legislativa para se 
alcançar cada um dos predicados indicados: “As disposições normativas serão redigidas com clareza, 
precisão e ordem lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas: [...]”. 
13 HAFT, Fritjof. Direito e linguagem. Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito contemporâneas. 
Org. Arthur Kaufmann e Winfried Hassemer. Trad. Marcos Keel e Manuel Seca de Oliveira. Rev. e coord. 
António Manuel Hespanha. 3. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2015, p. 310. 
14  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Sistema de ciência positiva do direito. Campinas: 
Bookseller, 2000, t. II, p. 101. CARRIÓ, Genaro R. Notas sobre derecho y lenguaje. 3. ed. Buenos Aires: 
Abeledo-Perrot, 1986, p. 27. 
15  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Sistema de ciência positiva do direito. Campinas: 
Bookseller, 2000, t. II, p. 101. “Seria, pois, de grande conveniência dar a cada objeto o respectivo sinal, como 
acontece em relação ao sol, à lua, a Vênus, Londres, Pascal; mas a infinidade dos objetos e a limitada 
capacidade do espírito humano tornam impossível tal processo equi-extensivo. À maioria deles apenas se dá 
o nome do gênero ou da classe: boi, homem, sujeito de direito; ou da coisa, qualidade ou relação análoga, 
e.g., azul-marinho, verde-garrafa, reivindicação de posse, iuris vinculum etc. Muitos, após a atuação histórica 
(hereditariedade individual e social, educação, técnica), conseguem exprimir novos objetos, mas só 
excepcionalmente se referem a coisas singulares e quase sempre a gêneros e a classes: obligatio, creditor, 
possessio, reivindicativo. Somente com elementos combinados é que podem ser expressas quase todas as 
coisas, qualidades, relações etc”. CARRIÓ, Genaro R. Notas sobre derecho y lenguaje. 3. ed. Buenos Aires: 
Abeledo-Perrot, 1986, p. 27. 
16 Talvez por isso Pontes de Miranda tenha afirmado que “[a] linguagem mal disfarça o que é: amálgama de 
pedaços dos espíritos, que ficam lá fora, indiferentes ao passar das gerações, a despeito de banhá-las e 
arrancar-lhes vozes, ritmos e formas. Utiliza o que teve, o que tem e as significações com que ultrapassa a si 
mesma” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Garra, mão e dedo. Campinas: Bookseller, 2002, 
p. 10). MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 3. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 
1941, § 117, p. 149. “A letra não traduz a ideia, na sua integridade: provoca, em alheio cérebro, o abrolhar de 
um produto intelectual semelhante, jamais idêntico, ao que a fórmula é chamada a exprimir” [itálicos do 
autor]. 
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 Nessa perspectiva, a linguagem jurídica, por derivar da comum, também resta 

indeterminada quanto ao significado,17 sendo ilusória a sua rigidez.18 Tal indeterminação, 

contudo, não o é em termos absolutos, mas apenas em maior ou menor grau,19 porque toda 

palavra tem um núcleo de determinação ou significação.20 Para afastar a indeterminação de 

uma palavra a compor proposições e enunciados21 normativos, atribuindo-lhe significado22 

sem violar o princípio da segurança jurídica e a unidade do sistema jurídico — e ainda 

permitir aplicar o significado aos casos similares —, deve o intérprete desenvolver uma 

argumentação racional fundada em metodologia jurídica.23-24 

                                                   
17 COING, Helmut. Elementos fundamentais da filosofia do direito. Trad. Elisete Antoniuk. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris, 2002, p. 279. “Nos direitos que conhecemos até hoje, as regras jurídicas são 
formuladas na linguagem moderna. Com isto o direito conecta ao mesmo tempo conteúdos ideais, contidos 
na linguagem. Somente a partir destes, desde que necessário, o significado jurídico específico é 
desenvolvido. Este significado do idioma facilita primeiramente, a formulação das regras jurídicas; mas ele é 
duvidoso, porque o direito com isto também adere às imprecisões do idioma, e ele estreita o significado das 
regras jurídicas, porque ela sempre está atada a tradições linguísticas ou intelectuais de uma certa 
comunidade linguística”. Nesse sentido: ENGISCH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico. Trad. João 
Baptista Machado. 7. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1996, p. 209. CARRIÓ, Genaro R. Notas sobre 
derecho y lenguaje. 3. ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1986, p. 27. MAXIMILIANO, Carlos. 
Hermenêutica e aplicação do direito. 3. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1941, § 20, p. 31. 
18 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 3. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1941, 
§ 20, p. 31. 
19 LUZZATI, Claudio. La vaghezza delle norme: un’analisi del linguaggio giuridico. Milano: Giuffrè, 1990, 
p. 4-5. CARRIÓ, Genaro R. Notas sobre derecho y lenguaje. 3. ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1986, p. 
53. MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: critérios para a sua aplicação. São Paulo: 
Marcial Pons, 2015, p. 133-134. 
20 Afirmar que uma palavra é indeterminada “não quer dizer que ela não tenha núcleo de significação, nem 
que não possa sofrer determinação pelo uso ou pelo próprio sistema no qual esteja inserida” (ÁVILA, 
Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 17. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2016, p. 139). Nesse sentido: LUZZATI, Claudio. La vaghezza delle norme: un’analisi del 
linguaggio giuridico. Milano: Giuffrè, 1990, p. 69. LUMIA, Giuseppe. Lineamenti di teoria e ideologia del 
diritto. 3. ed. Milano: Giuffrè, 1981, p. 83. 
21 LUMIA, Giuseppe. Lineamenti di teoria e ideologia del diritto. 3. ed. Milano: Giuffrè, 1981, p. 40. “La 
norma giuridica — si tratti dell’articolo di una legge, del dispositivo di una sentenza o della clausola di un 
contratto — si presenta, sotto il profilo linguistico-formale, come una proposizione, ossia come una sequenza 
di parole dotata di significato. Dalle proposizioni vanno distinti gli enunciati, intendendosi per enunciato il 
complesso lessicale-sintattico dei segni linguistici con cui è espressa la preposizione”. 
22 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 17. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2016, p. 53-54. “Daí se dizer que interpretar é construir a partir de algo, por isso significa 
reconstruir: a uma, porque utiliza como ponto de partida os textos normativos, que oferecem limites à 
construção de sentidos; a duas, porque manipula à linguagem, à qual são incorporados núcleos de sentidos, 
que são, por assim dizer, constituídos pelo uso, e preexistem ao processo interpretativo individual” [itálicos 
do autor]. 
23 ZIPPELIUS, Reinhold. Teoria do método jurídico. Trad. António Franco e António Francisco de Sousa. 
11. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 34-35. 
24  A posição apresentada parte da ideia de que, aplicando-se uma argumentação racional, fundada na 
metódica jurídica, se alcance, dentro dos limites do sistema jurídico, uma interpretação admissível e justa. Se 
houver hipótese em que não seja possível ao interprete, por emprego dos métodos e da argumentação 
racional, alcançar uma interpretação admissível e justa, estará legitimado, a excepcionar o princípio da 
separação dos poderes e a segurança jurídica, para desenvolver a complementação ou correção da lei. À 
compreensão dessas questões: ZIPPELIUS, Reinhold. Teoria do método jurídico. Trad. António Franco e 
António Francisco de Sousa. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 113-114 e 136 a 140. LARENZ, Karl. 
Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. 3. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1997, p. 453-
454. 
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 A linguagem comum tem função primordial para a interpretação jurídica; traça os 

limites à atribuição de um significado na linguagem jurídica.25 Para conferir significado a 

uma palavra, o intérprete deverá trabalhar dentro do seu “quadro de estrutura linguística”, e 

dentro do enunciado normativo a que ela pertence no sistema jurídico.26 Este quadro é 

tanto o ponto de partida da interpretação quanto a fonte delimitadora da atividade do 

intérprete.27 Ultrapassar o “sentido literal possível”28 — imposto pela linguagem geral e 

pelos usos linguísticos —,29 ao contrário de ser interpretação,30 é modificação do sentido 

do texto.31 É metodologicamente permitido apenas quando for hipótese de (i) integração de 

lacuna; ou de (ii) analogia; (iii) ou de redução teleológica.32 Ultrapassar o sentido literal 

possível sem argumentos coerentes e racionalmente controláveis significa, em sentido 

amplo, violar a separação de poderes, a igualdade de tratamento perante casos similares e a 

segurança jurídica. 33-34 -35  A essa autolimitação não está vinculado apenas o juiz, mas 

                                                   
25  LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. 3. ed. Lisboa: Calouste 
Gulbenkian, 1997, p. 453. 
26 SCARPELLI, Uberto. Semantica giuridica. Novissimo digesto italiano. Torino: UTET, 1969, v. XVI, p. 
997. “L’interprete opera, infatti, nel quadro di una struttura linguistica, sia pure a volte molto elastica, e, se 
intende mediante interpretazione condurre a compimento una comunicazione linguistica entro tale struttura, 
deve inserire le sue innovazioni nella struttura, può giocare nei suoi spazi, può magari violentarla, ma non 
può saltarne fuori del tutto”. LUZZATI, Claudio. La vaghezza delle norme: un’analisi del linguaggio 
giuridico. Milano: Giuffrè, 1990, p. 69. GUASTINI, Riccardo. Interpretare e argomentare. Trattato di diritto 
civile e commerciale. Milano: Giuffrè, 2011, p. 59. 
27  LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. 3. ed. Lisboa: Calouste 
Gulbenkian, 1997, p. 457. 
28  LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. 3. ed. Lisboa: Calouste 
Gulbenkian, 1997, p. 454. “Por «sentido literal possível» entendo tudo aquilo que nos termos do uso 
linguístico que seja de considerar como determinante em concreto — mesmo que, porventura, em 
circunstâncias especiais —, pode ainda ser entendido como o que com esse termo se quer dizer”. 
29 LUMIA, Giuseppe. Lineamenti di teoria e ideologia del diritto. 3. ed. Milano: Giuffrè, 1981, p. 86. 
30  GUASTINI, Riccardo. Interpretare e argomentare. Trattato di diritto civile e commerciale. Milano: 
Giuffrè, 2011, p. 61. “Da questo punto di vista, deve intendersi per ‘interpretazione’ non qualsivoglia 
attribuzione di significato al testo interpretato, ma un’attribuzione di significato che ricada entro la cornice — 
di variabilie ampiezza — dei significati ammissibili”. 
31  LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. 3. ed. Lisboa: Calouste 
Gulbenkian, 1997, p. 453. 
32  LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. 3. ed. Lisboa: Calouste 
Gulbenkian, 1997, p. 454. 
33 ZIPPELIUS, Reinhold. Teoria do método jurídico. Trad. António Franco e António Francisco de Sousa. 
11. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 34. 
34 REALE, Miguel. Fontes e modelos do direito: para um novo paradigma hermenêutico. São Paulo: Saraiva, 
1999, p. 110. “Por mais que a interpretação possa tirar partido da elasticidade normativa, preenchendo os 
vazios inevitáveis do sistema, deve ela sempre manter compatibilidade lógica e ética com o ordenamento 
jurídico positivo, excluída a possibilidade, verbi gratia, de recusar-se eficácia a uma regra de Direito Positivo 
a pretexto de colisão com ditames de uma justiça natural ou de pesquisa sociológica. Não se pode, em suma, 
recusar eficácia às estruturas normativas objetivadas no processo concreto da história, sob pena de periclitar 
o valor da certeza jurídica, ao sabor de interpretações que refletem, não raro, posições subjetivas variáveis e 
incertas” [itálicos do autor]. Igualmente: MARTINS-COSTA, Judith. Autoridade e utilidade da doutrina: a 
construção dos modelos doutrinários. Modelos de direito privado. Org. Judith Martins-Costa. São Paulo: 
Marcial Pons, 2014, p. 28-29. 
35 Importa destacar que, nesse contexto, o princípio da segurança jurídica estará sendo violado em sua 
perspectiva relativa à segurança no direito. Conforme ensina Humberto Ávila, a segurança no direito “não 
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também a doutrina que pretenda cumprir o seu mister de servir à aplicação do direito.36 

Embora os modelos hermenêuticos doutrinários produzidos não sejam dotados de poder 

prescritivo,37 acabam por influir na formação conclusiva do aplicador da norma jurídica.38  

 Posteriormente ao método inicial de interpretação a partir do significado na 

linguagem comum, o segundo passo relativo refere-se à atribuição de significado conotado 

ao ramo do direito em que está inserida a palavra. 

 Para efetuar uma interpretação fundada no instrumental técnico-jurídico e atribuir 

significado ao texto normativo, o intérprete deve estar atento às regras do jogo de 

linguagem jurídica.39-40 Só assim efetuará uma interpretação que alcance um significado 

racional e faça sentido no sistema.41 Para cada ramo do direito há um jogo de linguagem 

específico,42 embora, a depender da palavra que se interpreta, esta possa apresentar núcleo 

de significação similar em mais de um jogo da linguagem.43 Saber jogar com a linguagem 

jurídica em hipótese alguma é fazer malabarismos com as palavras, interpretando-as ao 

talante do intérprete.  

                                                                                                                                                         
tem o seu núcleo na exigência de conhecimento de conteúdos total e previamente determinados, mas na 
controlabilidade de estruturas argumentativas exigidas na reconstrução e na aplicação de sentidos 
normativos. A segurança jurídica, em suma, revela-se no curso do processo de realização do Direito. Essa 
acepção — segurança no Direito — ilustra, com maior amplitude, o significado geral do princípio da 
segurança jurídica, que deixa de ser centrado no conhecimento prévio de efeitos jurídicos para passar a 
abranger, especialmente, a controlabilidade de processos argumentativos” [itálicos do autor] (ÁVILA, 
Humberto. Teoria da segurança jurídica. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 275). 
36 ZIPPELIUS, Reinhold. Teoria do método jurídico. Trad. António Franco e António Francisco de Sousa. 
11. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 34. “A autolimitação de uma dogmática que está ao serviço da aplicação 
do direito corresponde ao princípio da separação de poderes e serve ao mesmo tempo à igualdade de 
tratamento e à segurança jurídica”. 
37 REALE, Miguel. Fontes e modelos do direito: para um novo paradigma hermenêutico. São Paulo: Saraiva, 
1999, p. 107. MARTINS-COSTA, Judith. Autoridade e utilidade da doutrina: a construção dos modelos 
doutrinários. Modelos de direito privado. Org. Judith Martins-Costa. São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 27. 
38 LUMIA, Giuseppe. Lineamenti di teoria e ideologia del diritto. 3. ed. Milano: Giuffrè, 1981, p. 84-85. 
MARTINS-COSTA, Judith. Autoridade e utilidade da doutrina: a construção dos modelos doutrinários. 
Modelos de direito privado. Org. Judith Martins-Costa. São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 16-17. 
39  LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. 3. ed. Lisboa: Calouste 
Gulbenkian, 1997, p. 280. 
40  A expressão “jogo de linguagem” remete à obra Investigações Filosóficas, de autoria de Ludwig 
Wittgenstein. A expressão é empregada para, em síntese, dispor que, antes de se buscar compreender o 
significado de uma palavra, se deve buscar compreender como funciona e como é empregada a linguagem 
em que está inserta a palavra, ou seja, saber conhecer as “regras do jogo” em que está inserida a palavra. O 
fundamental da linguagem como jogo é saber usá-la. Sobre jogos da linguagem: MORA, José Ferreter. 
Diccionario de filosofía. 3. ed. Madrid: Alianza, 1981, t. 3, p. 1944-1945. 
41  LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. 3. ed. Lisboa: Calouste 
Gulbenkian, 1997, p. 279. “Temos de ter assim em conta, de modo muito preciso, em que sentido é que se 
usa um termo, para que não se «saia» de modo inconsciente de um jogo de linguagem, o que significa sempre 
confusão de conceitos”. 
42  LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. 3. ed. Lisboa: Calouste 
Gulbenkian, 1997, p. 279. 
43  LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. 3. ed. Lisboa: Calouste 
Gulbenkian, 1997, p. 278-279. 
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 É preciso, portanto, estarmos certos de que a linguagem a compor o mundo jurídico 

o transforma em objeto sobre o qual se fala e se interpreta, sendo este objeto, em verdade, 

o direito vigente em seu sentido normativo.44 Assim, o significado da palavra na linguagem 

jurídica, partindo do significado na linguagem comum, será obtido a partir da interpretação 

do enunciado em que é parte integrante e em relação aos enunciados que lhe são conexos 

ou opostos45, bem como do ramo do direito em que está inserido o enunciado.46 

 Sem esquecermos a metódica jurídica apresentada, constata-se, ao lermos o Código 

Civil, a existência de muitas palavras de elevada indeterminação, apresentando-se difíceis 

quanto à identificação e à delimitação de seu respectivo significado jurídico. Entre as 

palavras dotadas desse cariz está a palavra “autorização”. Tanto é verdade que J. X. 

Carvalho de Mendonça asseverou: “A palavra autorização não tem sentido preciso no 

direito civil e comercial”.47 

 Sendo a linguagem jurídica formada por palavras compósitas da linguagem 

comum, importa atentarmos para o significado da palavra “autorização” na segunda 

espécie de linguagem — e isto para que se possa revelar e indicar o caminho para se 

alcançar o significado jurídico que ela apreende na linguagem jurídica do direito privado.  

                                                   
44  LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. 3. ed. Lisboa: Calouste 
Gulbenkian, 1997, p. 280-281: “A expressão «jogo da linguagem» não pode ser incorrectamente 
compreendida, como se se aludisse com ela simplesmente a um jogo com a linguagem, a um «fazer 
malabarismos» com palavras. Um jogo de linguagem, tal como aqui deve ser entendido, é o modo especial 
como — adentro de uma determinada linguagem — se fala de determinado sector de coisas ou âmbito de 
experiência. Tais sectores são, por exemplo, a natureza inanimada e a natureza viva, a técnica, a arte, ou 
mesmo o Direito. Numa linguagem, fala-se sobre algo. A compreensão por intermédio da linguagem é 
compreensão de uma coisa que é «trazida à linguagem». A coisa de que se fala na linguagem normativa da 
Jurisprudência é a «coisa do direito». À pergunta sobre o que seja esta «coisa Direito» deve responder-se, na 
minha opinião, do seguinte modo: é o «Direito vigente», no seu sentido normativo, precisamente enquanto 
«Direito»”. Nesse sentido: GRAU, Eros Roberto. Por que tenho medo dos juízes: a interpretação/aplicação 
do direito e os princípios. 6. ed. refundida do ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. São 
Paulo: Malheiros, 2013, p. 145. ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos 
princípios jurídicos. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 52. 
45  LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. 3. ed. Lisboa: Calouste 
Gulbenkian, 1997, p. 280. ENGISCH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico. Trad. João Baptista 
Machado. 7. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1996, p. 259, nota 3. CARRIÓ, Genaro R. Notas sobre 
derecho y lenguaje. 3. ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1986, p. 29. 
46  KAUFMANN, Arthur. Filosofia do direito. Trad. António Ulisses Cortês. 5. ed. Lisboa: Calouste 
Gulbenkian, 2014, p. 145. 
47 CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. Tratado de direito commercial brasileiro. 2. ed. rev. por 
Achilles Bevilaqua e Roberto Carvalho de Mendonça. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1934, v. VI, parte I, p. 
200, nota 2. No mesmo sentido foi a afirmação de Angelo Nattini, no ano de 1912, ao abordar o tema, em 
primazia, no Direito Civil italiano: “Nel linguaggio giuridico la parola autorizzazione è usata di frequente ma 
con un significato amplissimo, impreciso, privo di contenuto” (NATTINI, Angelo. Il negozio autorizzativo. 
Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni. Milano: Dottor Francesco Vallardi, 
1912, v. X, parte prima, p. 485). 
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 “Autorizar” é palavra originada do latim medieval auctorizare;48 authorizare49 — 

verbo derivado da sufixação de “autor” + “-izar”, 50  significando “dar ou conferir 

autoridade”; 51 “dar autorização”; 52  “permitir”; 53  “adquirir autoridade, apoiar-se em um 

direito ou pretexto para fazer algo”. 54 Consequentemente, autorizado é quem está dotado 

de autoridade,55 sendo autorizador aquele que dá autoridade.56  

 “Autoridade” é palavra de origem latina derivada do latim auctoritas; 57 - 58 

auctoritatem,59 as quais decorrem de auctor, ou seja, aquele que está investido do poder de 

autorizar.60 É a superioridade legal, fundada em lei divina positiva, ou humana, ou da 

opinião que, sendo dotada de força para se fazer respeitar e obedecer, configura poder, 

originando a potestade.61 Portanto, autoridade é pessoa revestida de poder; de direito.62 

                                                   
48  HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2009, p. 226. 
49 SILVA, Antonio de Moraes. Diccionario da lingua portugueza. 8. ed. Rio de Janeiro: Empreza Litteraria 
Fluminense, 1889, v. I, p. 284. 
50 FREIRE, Laudelino. Grande e novíssimo dicionário da língua portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1954, v. I, p. 894. BUENO, Francisco da Silveira. Grande dicionário etimológico-prosódico da 
língua portuguesa. Saraiva: São Paulo, 1963, v. 1, p. 445. PRADO E SILVA, Adalberto et al. Dicionário 
brasileiro da língua portuguesa. 2. ed. São Paulo: Mirador Internacional, 1977, p. 228. 
51 SILVA, Antonio de Moraes. Diccionario da lingua portugueza. 8. ed. Rio de Janeiro: Empreza Litteraria 
Fluminense, 1889, v. I, p. 284. 
52 BUENO, Francisco da Silveira. Grande dicionário etimológico-prosódico da língua portuguesa. Saraiva: 
São Paulo, 1963, v. 1, p. 445 [itálicos do autor]. 
53 BUENO, Francisco da Silveira. Grande dicionário etimológico-prosódico da língua portuguesa. Saraiva: 
São Paulo, 1963, v. 1, p. 445 [itálicos do autor]. 
54  TORRINHA, Francisco. Dicionário português-latino. 2. ed. Porto: Domingos Barreira, [s.d.], p. 153 
[itálicos do autor]. 
55 FREIRE, Laudelino. Grande e novíssimo dicionário da língua portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1954, v. I, p. 894. FIGUEIREDO, Cândido de. Dicionário da língua portuguesa. 24. ed. Lisboa: 
Bertrand, 1991, v. I, p. 333. BUENO, Francisco da Silveira. Grande dicionário etimológico-prosódico da 
língua portuguesa. Saraiva: São Paulo, 1963, v. 1, p. 445. TORRINHA, Francisco. Dicionário português-
latino. 2. ed. Porto: Domingos Barreira, 1939, p. 152-153. 
56 BUENO, Francisco da Silveira. Grande dicionário etimológico-prosódico da língua portuguesa. Saraiva: 
São Paulo, 1963, v. 1, p. 445 [itálicos do autor]. 
57  HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2009, p. 226. 
58 SARAIVA, F. R. dos Santos. Novissimo diccionario latino-portuguez: etymologico, prosódico, histórico, 
geográfico, mythologico, biográfico, etc.. Rio de Janeiro: B. L. Garnier, [s.d.], v. I, p. 125. “Auctoritas, atis, 
s. ap. f. (de auctor). [...]; 5º Crédito, crença, fé, confiança nas pessoas e nas coisas; 6º Vontade, querer, 
desejo; 7º Decreto, resolução, determinação com força de lei; sentença, julgamento; 8º Direito; poder, 
poderio, jurisdição; [...]”. 
59 FREIRE, Laudelino. Grande e novíssimo dicionário da língua portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1954, v. I, p. 894. 
60 SARAIVA, F. R. dos Santos. Novissimo diccionario latino-portuguez: etymologico, prosódico, histórico, 
geográfico, mythologico, biográfico, etc.. Rio de Janeiro: B. L. Garnier, [s.d.], v. I, p. 124. “Auctor, oris, s. 
ap. m. f. (de augere). 1º O que produz, gera, faz nascer; [...]; 3º Auctoridade, caução, fiança, abonador, 
fiador, garante; [...]; 5º O que está investido do poder de fazer uma coisa, de approvar, auctorisar, ratificar; 
conselheiro, diretor, tutor, testador; [...]; 8º Procurador, agente, encarregado de; patrono, protector, advogado, 
defensor, vingador, punidor”. 
61 SILVA, Antonio de Moraes. Diccionario da lingua portugueza. 8. ed. Rio de Janeiro: Empreza Litteraria 
Fluminense, 1889, v. I, p. 284. “(Auctoridade ou Autoridade. Poder. Potestade. Syn) Auctoridade é a 
superioridade legal, i. é, a estabelecida pela lei da natureza, pela lei divina positiva, pela lei humana, ou pela 
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Logo, autorização, substantivo feminino derivado da sufixação do verbo transitivo 

“autorizar” + “-ção”,63 denota a “ação de autorizar, de dar poder, permissão, licença, para 

fazer alguma coisa”.64 

 Destaca-se ainda que, na língua portuguesa, a palavra “autor” derivou do arcaico 

outor, advindo do latim auctore,65 razão pela qual o verbo “outorgar” advém do latim 

auctoricare e do frequentativo de auctorare, autorizar. 66  Consequentemente, outorgar, 

sendo sinônimo de autorizar, tem o significado de dar poder; permitir; aprovar.67 

 Seguindo esta linha de revelação da etimologia e do significado da palavra 

“autorização”, importa situá-la dentro da classe de palavras a indicar uma mesma ideia. 

 Na linguagem comum, a palavra “autorização” pertence à classe de palavras que, 

em maior ou menor grau de proximidade ou exatidão, “exprimem faculdade volitiva”68 — 

mais precisamente, uma “vontade intersocial”.69 À ideia de exercício da vontade no âmbito 

das relações interpessoais a palavra “autorização” pode ser empregada tanto em sentido 

geral como em sentido específico. 

 Em sentido geral, a palavra “autorização” indica a ideia de “outorgação de 

poder”.70 São indicados a exprimir esta ideia os substantivos: “procura”, “procuração”, 

                                                                                                                                                         
lei da opinião. Poder é a auctoriedade com força de se fazer respeitar e obedecer. A Potestade nasce do 
poder legal, que a sustenta, pois não ha potestade sem poder. Os clássicos usam muitas vezes d’esta palavra 
com a significação generica de poder, forças; mas agora de ordinario só a usamos falando das pessoas que 
teem poder, divinas, angélicas ou humanas” [itálicos do autor]. 
62 FREIRE, Laudelino. Grande e novíssimo dicionário da língua portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1954, v. I, p. 894. 
63  HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2009, p. 226. FREIRE, Laudelino. Grande e novíssimo dicionário da língua portuguesa. 2. 
ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1954, v. I, p. 894. BUENO, Francisco da Silveira. Grande dicionário 
etimológico-prosódico da língua portuguesa. Saraiva: São Paulo, 1963, v. 1, p. 445. PRADO E SILVA, 
Adalberto et. al. Dicionário brasileiro da língua portuguesa. 2. ed. São Paulo: Mirador Internacional, 1977, 
p. 228. 
64 SILVA, Antonio de Moraes. Diccionario da lingua portugueza. 8. ed. Rio de Janeiro: Empreza Litteraria 
Fluminense, 1889, v. I, p. 284. Nesse sentido: FIGUEIREDO, Cândido de. Dicionário da língua portuguesa. 
24. ed. Lisboa: Bertrand, 1991, v. I, p. 333. 
65 NASCENTES, Antenor. Dicionário etimológico da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 
1955, t. I, p. 54. “Autor — Do lat. auctore. Arc. outor. cfr. outorgar. Se o outor quiser defender en iuizo ... 
(Leges, pg. 228-A. 1273)” [itálicos do autor]. 
66 NASCENTES, Antenor. Dicionário etimológico da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 
1955, t. I, p. 370. CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário etimológico da língua portuguesa. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Lexikon, 2010, p. 467. HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da 
língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009, p. 1406. 
67  HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2009, p. 1406. 
68 SPITZER, Carlos. Dicionário analógico da língua portuguesa: tesouro de vocábulos e frases da língua 
portuguesa. 6. ed. Porto Alegre: Globo, 1957, p. 191. 
69 SPITZER, Carlos. Dicionário analógico da língua portuguesa: tesouro de vocábulos e frases da língua 
portuguesa. 6. ed. Porto Alegre: Globo, 1957, p. 241. 
70 SPITZER, Carlos. Dicionário analógico da língua portuguesa: tesouro de vocábulos e frases da língua 
portuguesa. 6. ed. Porto Alegre: Globo, 1957, § 527, p. 246. 
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“legitimação”, “aprovação”, “consentimento”, “procurador”, “núncio”, “representante”.71 

Neste grupo estão inclusos as expressões e os verbos: “revestir de poder”, “dar faculdade”, 

“munir de poderes”, “autorizar”, “delegar amplos/plenos poderes a”, “dar procuração”, 

“consentir”, “legitimar”, “confirmar”, “representar”, “aprovar”.72 

 Em sentido específico, a palavra “autorização” indica a ideia de: “licença”, 73 

“consentimento”, “concessão”, “aprovação”, “confirmação”.74 São indicados a exprimir 

esta ideia os substantivos: “faculdade”, “consentimento”, “tolerância”, “autorização”, 

“poder”, 75  bem como os verbos: “permitir”, “autorizar”, “conceder”, “deferir plenos 

poderes”.76 

 Em outra linha classificatória relativa às palavras a externar igual ideia há a classe 

de palavras a exprimir uma “faculdade cognoscitiva”.77 Nela há a subclasse de palavras a 

exprimir o “resultado do raciocínio”, 78  pertencendo a esta subclasse a palavra 

“assentimento”, 79  substantivo masculino decorrente do verbo transitivo indireto 

“assentir”, 80  que significa “anuir, estar de acordo, aprovar”; 81  “consentir, concordar, 

aquiescer”. 82  Expressam a ideia de assentimento os substantivos “consentimento”, 

                                                   
71 SPITZER, Carlos. Dicionário analógico da língua portuguesa: tesouro de vocábulos e frases da língua 
portuguesa. 6. ed. Porto Alegre: Globo, 1957, § 527, p. 246. 
72 SPITZER, Carlos. Dicionário analógico da língua portuguesa: tesouro de vocábulos e frases da língua 
portuguesa. 6. ed. Porto Alegre: Globo, 1957, § 527, p. 246. 
73 SPITZER, Carlos. Dicionário analógico da língua portuguesa: tesouro de vocábulos e frases da língua 
portuguesa. 6. ed. Porto Alegre: Globo, 1957, § 529, p. 247. 
74 SPITZER, Carlos. Dicionário analógico da língua portuguesa: tesouro de vocábulos e frases da língua 
portuguesa. 6. ed. Porto Alegre: Globo, 1957, § 531, p. 247. 
75 SPITZER, Carlos. Dicionário analógico da língua portuguesa: tesouro de vocábulos e frases da língua 
portuguesa. 6. ed. Porto Alegre: Globo, 1957, § 529, p. 247. 
76 SPITZER, Carlos. Dicionário analógico da língua portuguesa: tesouro de vocábulos e frases da língua 
portuguesa. 6. ed. Porto Alegre: Globo, 1957, § 531, p. 247. 
77 SPITZER, Carlos. Dicionário analógico da língua portuguesa: tesouro de vocábulos e frases da língua 
portuguesa. 6. ed. Porto Alegre: Globo, 1957, p. 150. 
78 SPITZER, Carlos. Dicionário analógico da língua portuguesa: tesouro de vocábulos e frases da língua 
portuguesa. 6. ed. Porto Alegre: Globo, 1957, p. 158. AZEVEDO, Francisco Ferreira dos Santos. Dicionário 
analógico da língua portuguesa: ideias afins/thesaurus. 2. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2010, p. 199. 
79  AZEVEDO, Francisco Ferreira dos Santos. Dicionário analógico da língua portuguesa: ideias 
afins/thesaurus. 2. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2010, § 488, p. 204. 
80 SARAIVA, F. R. dos Santos. Novissimo diccionario latino-portuguez: etymologico, prosódico, histórico, 
geográfico, mythologico, biográfico, etc.. Rio de Janeiro: B. L. Garnier, [s.d.], v. I, p. 114. “Assentio ou 
Adsentio, is, si, sum, ire, v. intrans.. Ser do mesmo parecer, opinião, voto, approvar, apoiar, confirmar”. 
81 BUENO, Francisco da Silveira. Grande dicionário etimológico-prosódico da língua portuguesa. Saraiva: 
São Paulo, 1963, v. 1, p. 387. 
82  HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2009, p. 204. 
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“autorização”, “ratificação”, “confirmação”, “aprovação”, “anuência”, 83  assim como os 

verbos “consentir”, “ratificar”, “confirmar”, “aprovar”.84 

 Avançando a análise para o interior do mundo do direito, a partir da leitura dos 

léxicos jurídicos, apresenta a palavra “autorização”, em sentido geral, o significado da 

linguagem comum de permissão ou consentimento manifestado por determinado sujeito a 

outrem à prática ou abstenção de algum ato, indicando o sentido de outorga de poder.85 

Apresentam igual significado de “autorização” os termos “anuência”,86 “consentimento”,87 

                                                   
83  AZEVEDO, Francisco Ferreira dos Santos. Dicionário analógico da língua portuguesa: ideias 
afins/thesaurus. 2. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2010, § 488, p. 204. 
84  AZEVEDO, Francisco Ferreira dos Santos. Dicionário analógico da língua portuguesa: ideias 
afins/thesaurus. 2. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2010, § 488, p. 204. 
85 PLÁCIDO E SILVA, Oscar Josef de. Vocabulário jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 1967, v. I, p. 200. 
“AUTORIZAÇÃO. Em qualquer sentido jurídico, que se lhe dê, autorização significa sempre a permissão ou 
consentimento dado ou manifestado por certa pessoa, seja física ou jurídica, pública ou privada, para que se 
pratique ato ou se faça alguma coisa, que não seriam legalmente válidos, sem essa formalidade. 
Esse consentimento ou essa permissão, implicando prévia aprovação ao ato que vai ser praticado, seja dada 
de modo expresso ou de modo tácito, segundo as circunstâncias e a forma de sua manifestação, põe em 
evidência o poder ou o direito decorrente da autoridade da pessoa ou entidade, a quem cabe autorizar. 
Desse modo, a autorização em certos casos, objetiva mesmo o poder recebido para que se exercite o ato ou 
se realize qualquer negócio. 
E, sendo assim, quando se diz que alguém tem autorização para agir, depreende-se claramente que está 
investido de poderes inequívocos para praticar os atos consentidos ou permitidos (autorizados). 
A autorização pode ser para a prática de atos, ou abstenção deles. 
A autorização, em certas circunstâncias, possui o mesmo sentido de outorga ou mandato” [itálicos do autor]. 
NUNES, Pedro dos Reis. Dicionário de tecnologia jurídica. 12. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1990, p. 
116. “AUTORIZAÇÃO — Poder ou permissão judicial, supletiva ou corretiva, administrativa ou particular, 
outorgada expressamente a alguém, nos casos e pela forma determinada na lei, ou regulamento, para que faça 
alguma coisa ou pratique certo ato jurídico: autorização do juiz, autorização da prefeitura, autorização do 
marido, autorização do tutor, etc. Em certos casos pode ser expressa ou tácita. […]” [itálicos do autor]. 
86 PLÁCIDO E SILVA, Oscar Josef de. Vocabulário jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 1967, v. I, p. 123. 
“ANUÊNCIA. Palavra que se origina do latim (annuere), tem, na linguagem jurídica, o sentido de indicar 
assentimento, aprovação, autorização de uma pessoa para que se pratique ato jurídico, cuja validade depende 
dessa formalidade. 
É usada no sinônimo de consentimento” [itálicos do autor]. NUNES, Pedro dos Reis. Dicionário de 
tecnologia jurídica. 12. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1990, p. 77. “ANUÊNCIA — Manifestação da 
vontade favorável à conclusão de um ato jurídico. Pode ser expressa ou tácita, conforme o ato exija, ou não, 
consentimento ou aprovação escrita ou verbal. Pedido de — O mesmo que agrément” [itálicos do autor]. 
87 PLÁCIDO E SILVA, Oscar Josef de. Vocabulário jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 1967, v. I, p. 407. 
“CONSENTIMENTO. Derivado do verbo latino consentire (ter o mesmo sentir, estar de acordo, concordar), 
possui, na terminologia jurídica, a acepção de manifestação da vontade, séria e definitiva, em virtude da qual 
a pessoa, concordando com os desejos de outrem, vincula-se à obrigação ou obrigações, que servem de 
objeto ao ato jurídico ou ao contrato firmado entre elas. 
[…].  
Mas, em sentido geral, o consentimento também expressa o significado de aprovação, consequente de estar a 
pessoa de acordo com o ato que se vai praticar, o qual não surtirá efeitos legais sem a satisfação prévia dessa 
exigência. 
Diz-se, mais particularmente de outorga porque, em verdade, semelhante consentimento não somente revela 
a condição de estar a pessoa de acordo ou conforme ao ato que se vai praticar: cabendo-lhe autorizar a 
execução, dando seu consentimento, confere o poder à pessoa, para que o pratique” [itálicos do autor]. 
NUNES, Pedro dos Reis. Dicionário de tecnologia jurídica. 12. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1990, p. 
229. “CONSENTIMENTO — Manifestação livre de vontade pela qual alguém entra em acordo com uma ou 
mais pessoas, para a formação de um ato jurídico. Concurso de vontades favoráveis à conclusão de um 
contrato. Assentimento prévio; aquiescência; consenso. — mútuo — Acordo das vontades de ambas as 
partes, na realização de um ato jurídico. Consentimento diz-se:  
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os quais são indicados como sinônimo de assentimento88 e de aprovação.89 Igualmente são 

tratados como sinônimo de autorização os termos “outorga”,90 “permissão”91 e “licença”.92 

                                                                                                                                                         
a) expresso, quando é efetuado verbalmente, ou por escrito, ou por outros sinais inequívocos que substituam 
as palavras;  
b) tácito (‘tacita assensio’), quando resulta de ato ou fato que revela, da parte do agente, a intenção de anuir 
ou assentir” [itálicos do autor]. 
88 PLÁCIDO E SILVA, Oscar Josef de. Vocabulário jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 1967, v. I, p. 169. 
“ASSENTIMENTO. O mesmo que consentimento ou anuência” [itálicos do autor]. NUNES, Pedro dos Reis. 
Dicionário de tecnologia jurídica. 12. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1990, p. 96. “ASSENTIMENTO — 
Consentimento, aquiescência, aprovação a um ato”. 
89 PLÁCIDO E SILVA, Oscar Josef de. Vocabulário jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 1967, v. I, p. 140. 
“APROVAÇÃO. Palavra originada do latim approbatio, de approbare (aprovar), tem o sentido genérico de 
consentimento ou anuência à prática de um ato escrito. 
Mas, também significa o reconhecimento que é feito por uma pessoa em relação ao ato anteriormente 
praticado, a fim de que se lhe dê existência jurídica ou se lhe confirme autenticidade. 
Neste caso, numa acepção eminentemente forense, tem o mesmo significado de homologação, ratificação ou 
confirmação por auto judicial, do ato jurídico ou contrato anteriormente feito” [itálicos do autor]. NUNES, 
Pedro dos Reis. Dicionário de tecnologia jurídica. 12. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1990, p. 84. 
“APROVAÇÃO. 1 - Autenticação, por notário público, de ato escrito em que a vontade de outrem se 
manifesta: aprovação de testamento. 2 - Consentimento de alguém, necessário à existência e validade de 
certo ato, ou contrato: aprovação de contas. 3 - Beneplácito que é dado pela autoridade superior ao ato 
praticado por seu subalterno, ou qualquer outra pessoa a ela subordinada” [itálicos do autor].  
90 PLÁCIDO E SILVA, Oscar Josef de. Vocabulário jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 1967, v. III, p. 1104. 
“OUTORGA. Derivado de outorgar (dar consentimento), do latim popular auctorisare (autorizar), é tido na 
significação jurídica como o consentimento, a autorização, a concessão ou o poder. 
No sentido do Direito Privado, entende-se o ato pelo qual se autoriza, se consente ou se dá poder para que se 
execute o ato ou se faça qualquer coisa, que não possa ser praticada por outrem sem esse consentimento ou 
essa autorização. 
Neste conceito, outorga exprime, em certos casos os poderes conferidos em um mandato e, até, o próprio 
mandato: tem outorga, isto é, tem poderes ou está investido em mandato. 
Na significação do Direito Público é a concessão: a outorga da Carta Constitucional. 
Na terminologia técnica, quem dá poderes ou consente, diz-se outorgante. Quem recebe os poderes ou é 
autorizado, diz-se outorgado. Na terminologia do mandato, outorgante corresponde ao mandante, e outorgado 
ao mandatário. 
A outorga pode ser conferida em escrito à parte, ou no próprio ato, que deve ser autorizado ou consentido” 
[itálicos do autor]. NUNES, Pedro dos Reis. Dicionário de tecnologia jurídica. 12. ed. Rio de Janeiro: Freitas 
Bastos, 1990, p. 624. “OUTORGA — Consentimento, permissão, concessão, licença, aprovação”. 
91 PLÁCIDO E SILVA, Oscar Josef de. Vocabulário jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 1967, v. III, p. 1151. 
“PERMISSÃO. Derivado do latim permissio, do verbo permittire (permitir, consentir, autorizar), na 
terminologia jurídica entende-se o consentimento, a autorização ou a licença, para que faça alguma coisa, que 
não é de nosso direito, ou para cuja execução ou prática se exija o consentimento ou a autorização do poder 
público, como formalidade ou como exigência preliminar. 
[…] 
No sentido do Direito Privado, a permissão exprime sempre o consentimento ou a autorização dada, por 
quem possa ou tenha autoridade para consentir, à pessoa para que pratique o ato ou execute alguma coisa, 
que não poderia, validamente, executar ou fazer sem este consentimento” [itálicos do autor]. 
NUNES, Pedro dos Reis. Dicionário de tecnologia jurídica. 12. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1990, p. 
650. “PERMISSÃO — Autorização, consentimento expresso para fazer alguma coisa ou praticar certo ato: 
permissão de exercício, de casar, de ausentar-se do país, etc.” [itálico do autor]. 
92 PLÁCIDO E SILVA, Oscar Josef de. Vocabulário jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 1967, v. III, p. 943-
944. “LICENÇA. Derivado do latim licentia, de licet (ser permitido, ser possível), em sentido geral quer 
exprimir a permissão ou a autorização dada a alguém para que possa fazer ou deixar de fazer alguma coisa. 
Mas, essa autorização, em que se funda a licença, importa sempre numa concessão ou ato emanado de 
pessoa, a quem se dê autoridade ou poder para consentir ou autorizar a prática dos atos ou das atividades, 
que lhe servem de objeto. É, por isso, autorização superior que vem tornar lícito ou válido o que não se 
poderia fazer sem o preenchimento da formalidade, de que resulta a licença” [itálicos do autor]. 
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 Essas palavras, a entrecruzarem-se em seus significados tanto na linguagem comum 

como na linguagem jurídica, foram empregadas pelo legislador no Código Civil como 

elementos do suporte fático de diversas normas. 93  Nesse sentido, várias dúvidas e 

dificuldades à compreensão exsurgem se, por exemplo, efetuada a leitura dos arts. 176,94 

220,95 1.64996 e 1.65097 do Código Civil.  

 Das precitadas regras jurídicas ressaltam, como elementos de seus suportes fáticos, 

os seguintes termos: “autorização”, “validado”, “posteriormente”, anuência”, 

“consentimento”, “assentimento”, “outorga”, “suprimento”. Os termos destacados suscitam 

várias indagações: (i) anuir é sinônimo de autorizar?; (ii) a autorização é requisito apenas 

ao plano da validade dos atos jurídicos lato sensu?; (iii) quando falta autorização de um 

dos cônjuges para a conclusão de negócio jurídico, a aprovação é sinônimo de autorização 

posteriormente prestada ou são palavras dotadas de significados técnicos e jurídicos 

distintos?; (iv) a outorga e o consentimento são figuras jurídicas distintas e, por isso, 

espécies de autorização, ou todas, em verdade, apresentam significados distintos?; (v) 

serão sinônimos os termos “assentimento”, “consentimento”, “autorização” e “anuência”, 

dado o tratamento analógico dispensado no Código Civil?98 

Essa imprecisão da linguagem, já existente no Código Civil ab-rogado, demonstra 

que a Comissão Redatora do Código Civil em vigor não atendeu, como proclamou, ao 

princípio da operabilidade99 em sua integralidade. As normas deveriam ter sido redigidas 

de modo a afastar “sinonímias”, 100  dando “unidade expressional” 101  e “rigor técnico-

                                                   
93 No Código Civil em vigor a palavra “autorização” figura por 76 vezes, como elemento do suporte fático de 
normas jurídicas. 
94 Art. 176 do Código Civil: “Quando a anulabilidade do ato resultar de falta de autorização de terceiro, será 
validado se este se der posteriormente”. 
95 Art. 220 do Código Civil: “A anuência ou a autorização de outrem, necessária à validade de um ato, 
provar-se-á do mesmo modo que este, e constará, sempre que se possa, do próprio instrumento”. 
96 Art. 1.649 do Código Civil: “A falta de autorização, não suprida pelo juiz, quando necessária (art. 1.647), 
tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação, até dois anos depois de 
terminada a sociedade conjugal. Parágrafo único. A aprovação torna válido o ato, desde que feita por 
instrumento público, ou particular, autenticado”. 
97  Art. 1.650 do Código Civil: “A decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga, sem 
consentimento, ou sem suprimento do juiz, só poderá ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, 
ou por seus herdeiros”. 
98 Outro não foi o questionamento do professor Alcides Tomasetti Júnior, ao comentar o art. 3º da Lei 
8.245/91, que impõe a vênia conjugal como pressuposto para que o contrato de locação venha a ser concluído 
com prazo igual ou superior a dez anos: “Serão sinônimos os termos ‘consentimento’, ‘autorização’ e ‘vênia’, 
dada a analogia entre os fins tutelados pelos referidos artigos de lei? Em resumo: ‘vênia conjugal’ é o mesmo 
que ‘consentimento da mulher’ e ‘autorização do marido’?” (TOMASETTI JR., Alcides et. al. Comentários à 
lei de locações de imóveis urbanos: Lei n. 8.245, de 18 de outubro de 1991. Coord. Juarez de Oliveira. São 
Paulo: Saraiva, 1992, p. 47).  
99 REALE, Miguel. História do novo Código Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 40. 
100 REALE, Miguel. História do novo Código Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 40. 
101 REALE, Miguel. História do novo Código Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 84. 
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conceitual”102 para “facilitar a interpretação e aplicação pelo operador do Direito”, 103 mas, 

em grande parte, não o foram. Esta imprecisão é reforçada por inexistir uma detalhada 

exposição de motivos do Código Civil, a explicitar se certa palavra foi empregada com 

significado específico pelo legislador.104 

Por se estar perante uma área dotada de imprecisão linguística,105 a resposta a essas 

questões “seria já de si muito importante se apenas fosse relativa ao aperfeiçoamento 

puramente terminológico da dogmática jurídica”, 106  porquanto a falta de precisão da 

linguagem técnico-jurídica tem como reflexo a insegurança à aplicação do direito.107 

Por esta ausência de definição, existente desde o Código Civil ab-rogado, caberia à 

doutrina privatista a revelação e a fixação do sentido da palavra “autorização” no sistema 

jurídico interno. Contudo, ela apenas tangenciou o provável significado jurídico de 

autorização e sua eficácia jurídica. Restringiu-se a apenas apresentar, em poucas linhas, a 

autorização em sentido amplo 108  como figura jurídica distinta da procura, 109  da 

                                                   
102 REALE, Miguel. História do novo Código Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 84. 
103 REALE, Miguel. História do novo Código Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 40. 
104  Para comprovar a aplicação parcial do princípio da operabilidade, basta observar que, visando dar 
precisão e distinguir figuras jurídicas, o legislador empregou nos arts. 172 a 175 do Código Civil o termo 
“confirmação” ao contrário do termo “ratificação”, como constava nos arts. 148 a 151 do Código Civil ab-
rogado. Sobre esta alteração: REALE, Miguel. História do novo Código Civil. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005, p. 84. MOREIRA ALVES, José Carlos. A parte geral do projeto de Código Civil brasileiro 
(subsídios históricos para o novo Código Civil brasileiro). 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 94 e 126. 
105  Essa imprecisão linguística quanto ao tema da autorização não é exclusividade do sistema jurídico 
brasileiro. O problema encontra-se nos sistemas jurídicos italiano, francês, espanhol e português, conforme 
destacam, para cada um dos sistemas, respectivamente: AURICCHIO, Alberto. Autorizzazione (dir. priv.). 
Enciclopedia del diritto. Milano: Giuffrè, 1959, v. IV, p. 503. THULLIER, Béatrice. L’autorisation: étude de 
droit privé. Paris: LGDJ, 1996, 8-13, p. 6-11. GONZÁLEZ, Blas Pérez. ALGUER, José. GETE-ALONSO, 
Maria del Carmen. Notas. In: ENNECCERUS, Ludwig; KIPP, Theodor; WOLF, Martin. Tratado de derecho 
civil. Trad. Blas Pérez González y José Alguer. 3. ed. Barcelona: Bosch, 1981, t. I, v. II — segunda parte, § 
204, p. 791-795. VASCONCELOS, Pedro Leitão Pais de. A autorização. Coimbra: Coimbra, 2012, p. 7. 
Durante a vigência do Código Civil português ab-rogado: PESSOA JORGE, Fenando de Sandy Lopes. O 
mandato sem representação. Coimbra: Almedina, 2001, p. 388. 
106 TOMASETTI JR., Alcides et. al. Comentários à lei de locações de imóveis urbanos: Lei n. 8.245, de 18 

de outubro de 1991. Coord. Juarez de Oliveira. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 47. 
107 Aqui volta à memória a seguinte lição de Pontes de Miranda: “Nessa precisão dos termos empregados 
assenta grande parte do aperfeiçoamento da doutrina. Sem ela, os juízes faltam à missão de realização do 
direito objetivo e de pacificação entre os homens: por falta de conhecimentos exatos, erram; errando, inserem 
nos repositórios de arestos, que hão de ser consultados, conceitos e proposições que avolumam a confusão 
dos não-sabedores e dificultam toda a obra de corrigenda e de ciência do direito” (PONTES DE MIRANDA, 
Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, t. XL, § 
4.462, 1, p. 315). 
108 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. III, § 344, 1, p. 400. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito 
privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, t. XLII, § 4.633, 1, p. 215. TOMASETTI JR., Alcides 
et. al. Comentários à lei de locações de imóveis urbanos: Lei n. 8.245, de 18 de outubro de 1991. Coord. 
Juarez de Oliveira. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 47-48.  
109 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. III, § 278, 3, p. 142. 
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representação,110 do mandato,111 do consentimento112 e da autorização judicial.113 

 Perante este quadro, para revelar e construir o significado da autorização no âmbito 

do direito privado, e tendo como fonte legal o Código Civil, não se pode partir do 

significado existente em outro ramo do direito, como na teoria geral do direito114 ou no 

direito administrativo. 115  Igualmente, é importante saber discernir, ao se analisar 

determinada norma do Código Civil, quando a palavra “autorização” está empregada: (a) 

no sentido da linguagem comum; 116  (b) para compor regra jurídica outorgativa ou 

permissiva;117 (c) para expressar um significado específico que não o de direito privado, 

                                                   
110 ESPINOLA, Eduardo. Parte geral: dos factos juridicos. Manual do Código Civil brasileiro. Org. Paulo de 
Lacerda. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos Santos, 1923, v. III, parte primeira, p. 27-28. CARVALHO DE 
MENDONÇA, José Xavier. Tratado de direito commercial brasileiro. 2. ed. rev. por Achilles Bevilaqua e 
Roberto Carvalho de Mendonça. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1934, v. VI, parte I, § 219, p. 200-201. 
MAIA JÚNIOR, Mairan Gonçalves. A representação no negócio jurídico. 2. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2004, p. 56-57. LOTUFO, Renan. Questões relativas a mandato, representação e procuração. 
São Paulo: Saraiva, 2001, p. 142-143. LOTUFO, Renan. Código Civil comentado: parte geral. 3. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2016, v. 1, p. 390-392. 
111 CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. Tratado de direito commercial brasileiro. 2. ed. rev. por 
Achilles Bevilaqua e Roberto Carvalho de Mendonça. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1934, v. VI, parte I, § 
219, p. 200-201. FERREIRA, Waldemar. Tratado de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 1960, v. 2, § 
234, p. 121. LOTUFO, Renan. Questões relativas a mandato, representação e procuração. São Paulo: 
Saraiva, 2001, p. 123-124. 
112 CARVALHO SANTOS, João Manuel de. Código Civil brasileiro interpretado. 7. ed. Rio de Janeiro: 
Freitas Bastos, 1958, v. III, p. 134-135. 
113 CARVALHO SANTOS, João Manuel de. Código Civil brasileiro interpretado. 7. ed. Rio de Janeiro: 
Freitas Bastos, 1958, v. III, p. 136. 
114  TELLES JR., Goffredo da Silva. Autoridade - Autorização - Autorizar (Teoria geral do direito). 
Enciclopédia Saraiva do Direito. Coord. Rubens Limongi França. São Paulo: Saraiva, 1978, v. 9, p. 326-347. 
TELLES JR., Goffredo da Silva. Autorizamento. Enciclopédia Saraiva do Direito. Coord. Rubens Limongi 
França. São Paulo: Saraiva, 1978, v. 9, p. 376-377. TELLES JR., Goffredo da Silva. Autorizante (Imperativo 
autorizante: definição de Norma Jurídica). Enciclopédia Saraiva do Direito. Coord. Rubens Limongi França. 
São Paulo: Saraiva, 1978, v. 9, p. 377-392. KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Trad. José Florentino 
Duarte. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1986, p. 129. 
115 Sobre o conceito de autorização no direito administrativo e sua distinção das demais espécies de ato 
administrativo: POMPEU, Cid Tomanik. Autorização administrativa. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2009. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 30. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2013, p. 442-452. JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 9. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2013, p. 424-431. COMPARATO, Fábio Konder. As autorizações de funcionamento 
de instituições financeiras. Direito público: estudos e pareceres. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 240-252. 
GASPARRI, Pietro. Autorizzazione (dir. amm.). Enciclopedia del diritto. Milano: Giuffrè, 1959, v. IV, p. 
509-516. FORTI, Ugo. Autorizzazione (diritto amministrativo). Novissimo digesto italiano. Torino: UTET, 
1958, v. 1/2, p. 1580-1582. 
116 E.g., art. 559 do Código Civil: “A revogação por qualquer desses motivos deverá ser pleiteada dentro de 
um ano, a contar de quando chegue ao conhecimento do doador o fato que a autorizar, e de ter sido o 
donatária o seu autor”. 
117 E.g., art. 111. (O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for 
necessária a declaração de vontade expressa). Art. 143. (O erro de cálculo apenas autoriza a retificação da 
declaração de vontade). Art. 503. (Nas coisas vendidas conjuntamente, o defeito oculto de uma não autoriza a 
rejeição de todas). Art. 907. (É nulo o título ao portador emitido sem autorização de lei especial). Art. 1.208. 
(Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os 
atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade). Art. 1.379. (O 
exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente, por dez anos, nos termos do art. 1.242, autoriza 
o interessado a registrá-la em seu nome no Registro de Imóveis, valendo-lhe como título a sentença que 
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por exemplo, de direito administrativo: (c.1) quanto ao início e fim da existência legal das 

pessoas jurídicas de direito privado,118 (c.2) no contrato de transporte,119 (c.3) no contrato 

de seguro, 120  (c.4) quanto ao funcionamento, no Brasil, de sociedades nacionais e 

estrangeiras.121 Importa também relembrar que, perante as normas do Código Civil, se 

                                                                                                                                                         
julgar consumado a usucapião). Art. 1.962. (Além das causas mencionadas no art. 1.814, autorizam a 
deserdação dos descendentes por seus ascendentes: I - ofensa física; II - injúria grave; III - relações ilícitas 
com a madrasta ou com o padrasto; IV - desamparo do ascendente em alienação mental ou grave 
enfermidade). Art. 1.963. (Além das causas enumeradas no art. 1.814, autorizam a deserdação dos 
ascendentes pelos descendentes: I - ofensa física; II - injúria grave; III - relações ilícitas com a mulher ou 
companheira do filho ou a do neto, ou com o marido ou companheiro da filha ou o da neta; IV - desamparo 
do filho ou neto com deficiência mental ou grave enfermidade). 
118 E.g., art. 45. (Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato 
constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder 
Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo). Art. 51. (Nos casos 
de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins 
de liquidação, até que esta se conclua). 
119 E.g., art. 731 (O transporte exercido em virtude de autorização, permissão ou concessão, rege-se pelas 
normas regulamentares e pelo que for estabelecido naqueles atos, sem prejuízo do disposto neste Código). 
120 E.g., art. 757 (Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir 
interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Parágrafo único. 
Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada). 
121 E.g., art. 1.123 (A sociedade que dependa de autorização do Poder Executivo para funcionar reger-se-á 
por este título, sem prejuízo do disposto em lei especial. Parágrafo único. A competência para a autorização 
será sempre do Poder Executivo federal); art. 1.124 (Na falta de prazo estipulado em lei ou em ato do poder 
público, será considerada caduca a autorização se a sociedade não entrar em funcionamento nos doze meses 
seguintes à respectiva publicação); art. 1.125 (Ao Poder Executivo é facultado, a qualquer tempo, cassar a 
autorização concedida a sociedade nacional ou estrangeira que infringir disposição de ordem pública ou 
praticar atos contrários aos fins declarados no seu estatuto); Art. 1.128 (O requerimento de autorização de 
sociedade nacional deve ser acompanhado de cópia do contrato, assinada por todos os sócios, ou, tratando-se 
de sociedade anônima, de cópia, autenticada pelos fundadores, dos documentos exigidos pela lei especial); 
Art. 1.130 (Ao Poder Executivo é facultado recusar a autorização, se a sociedade não atender às condições 
econômicas, financeiras ou jurídicas especificadas em lei); Art. 1.131 (Expedido o decreto de autorização, 
cumprirá à sociedade publicar os atos referidos nos arts. 1.128 e 1.129, em trinta dias, no órgão oficial da 
União, cujo exemplar representará prova para inscrição, no registro próprio, dos atos constitutivos da 
sociedade. […] § 2º Obtida a autorização e constituída a sociedade, proceder-se-á à inscrição dos seus atos 
constitutivos); Art. 1.133 (Dependem de aprovação as modificações do contrato ou do estatuto de sociedade 
sujeita a autorização do Poder Executivo, salvo se decorrerem de aumento do capital social, em virtude de 
utilização de reservas ou reavaliação do ativo); art. 1.134 (A sociedade estrangeira, qualquer que seja o seu 
objeto, não pode, sem autorização do Poder Executivo, funcionar no País, ainda que por estabelecimentos 
subordinados, podendo, todavia, ressalvados os casos expressos em lei, ser acionista de sociedade anônima 
brasileira. § 1º Ao requerimento de autorização devem juntar-se: I - prova de se achar a sociedade constituída 
conforme a lei de seu país; II - inteiro teor do contrato ou do estatuto; III - relação dos membros de todos os 
órgãos da administração da sociedade, com nome, nacionalidade, profissão, domicílio e, salvo quanto a ações 
ao portador, o valor da participação de cada um no capital da sociedade; IV - cópia do ato que autorizou o 
funcionamento no Brasil e fixou o capital destinado às operações no território nacional; V - prova de 
nomeação do representante no Brasil, com poderes expressos para aceitar as condições exigidas para a 
autorização; VI - último balanço); art. 1.135 (É facultado ao Poder Executivo, para conceder a autorização, 
estabelecer condições convenientes à defesa dos interesses nacionais. Parágrafo único. Aceitas as condições, 
expedirá o Poder Executivo decreto de autorização, do qual constará o montante de capital destinado às 
operações no País, cabendo à sociedade promover a publicação dos atos referidos no art. 1.131 e no § 1º do 
art. 1.134); art. 1.136 (A sociedade autorizada não pode iniciar sua atividade antes de inscrita no registro 
próprio do lugar em que se deva estabelecer. § 2º Arquivados esses documentos, a inscrição será feita por 
termo em livro especial para as sociedades estrangeiras, com número de ordem contínuo para todas as 
sociedades inscritas; no termo constarão: […]; III - data e número do decreto de autorização); Art. 1.140 (A 
sociedade estrangeira deve, sob pena de lhe ser cassada a autorização, reproduzir no órgão oficial da União, e 
do Estado, se for o caso, as publicações que, segundo a sua lei nacional, seja obrigada a fazer relativamente 
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deve observar que o legislador, buscando sentido técnico-jurídico, pode ter empregado 

palavra análoga quanto ao significado na linguagem comum, mas que não coincide com o 

sentido do direito privado — por exemplo, autorização no lugar de aprovação ou de 

permissão. Como anteriormente destacado, há que buscar o sentido literal da palavra no 

ramo do direito em que está inserida.122 

Por se constatar a vagueza da palavra autorização no direito privado brasileiro — a 

ponto de se duvidar que efetivamente apresenta significado jurídico neste ramo, e por se ter 

plena consciência de que o “mister doutrinário não é apenas o de explicitar o direito 

positivado, esclarecendo significado dos textos, mas, justamente, o de construir soluções 

jurídicas úteis à prática, possibilitando resolver os problemas da humana convivência”123 

—, foi elaborado o seguinte problema para a construção da presente tese: O que é a 

autorização no direito privado? 

Para a resolução deste problema apresentamos quatro hipóteses. A primeira é que, 

assente em específicos suportes fáticos legais, insertos no Código Civil, é possível atribuir 

um significado normativo à palavra “autorização” no campo do direito privado. A segunda 

hipótese é ser a autorização espécie de assentimento prévio pertencente à teoria geral do 

assentimento, que, embora não esteja expressamente identificada e sistematizada, também 

se vê presente no Código Civil. A terceira hipótese é a de apresentar a autorização duas 

espécies: (i) a integrativa e (ii) a autorização para dispor, pelo consectário de ser espécie de 
                                                                                                                                                         
ao balanço patrimonial e ao de resultado econômico, bem como aos atos de sua administração. Parágrafo 
único. Sob pena, também, de lhe ser cassada a autorização, a sociedade estrangeira deverá publicar o balanço 
patrimonial e o de resultado econômico das sucursais, filiais ou agências existentes no País); art. 1.141 
(Mediante autorização do Poder Executivo, a sociedade estrangeira admitida a funcionar no País pode 
nacionalizar-se, transferindo sua sede para o Brasil. […]. § 3º Aceitas as condições pelo representante, 
proceder-se-á, após a expedição do decreto de autorização, à inscrição da sociedade e publicação do 
respectivo termo). 
122 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. I, p. XIII-XIV. “Os trabalhos preparatórios são, portanto, elemento de valor mínimo. O 
que foi publicado é a letra da lei, com suas palavras e frases. Tem-se de interpretar, primeiro, 
gramaticalmente, mas já aí as palavras podem revelar sentido que não coincide com o do dicionário vulgar 
(pode lá estar rescisão, e tratar-se de resolução; pode lá estar condição, e não ser de condicio que se há de 
cogitar; pode falar-se de erro, e só se dever entender erro de fato, e não o de direito). O sentido literal é o 
sentido literal da ciência do direito, tendo-se em vista que o próprio redator da lei, ao redigi-la, exercia 
função da dimensão política, e não da dimensão jurídica, pode não ser jurista ou ser mau jurista, ou falso 
jurista, o que é pior. Demais, estava ele a redigir regra jurídica, ou regras jurídicas, que se vão embutir no 
sistema jurídico e tal inserção não é sem consequências para o conteúdo das regras jurídicas, nem sem 
consequências para o conteúdo das regras jurídicas, nem sem consequências para o sistema jurídico. 
Jurisprudência contra lei é jurisprudência contra esse resultado. Por isso, regra jurídica não escrita pode 
dilatar ou diminuir o conteúdo da regra jurídica nova. Daí, quando se lê a lei, em verdade se ter na mente o 
sistema jurídico, em que ela entra, e se ler na história, no texto e na exposição sistemática. Os erros de 
expressão da lei são corrigidos facilmente porque o texto fica entre esses dois componentes do material para 
a fixação do verdadeiro sentido” [itálicos do autor]. 
123 MARTINS-COSTA, Judith. Autoridade e utilidade da doutrina: a construção dos modelos doutrinários. 
Modelos de direito privado. Org. Judith Martins-Costa. São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 14. 
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assentimento prévio e em razão de determinados suportes fáticos legais. Como quarta 

hipótese sustenta-se que a eficácia da autorização é atribuir legitimidade ao autorizado para 

concluir negócio jurídico válido ou eficaz, a depender do suporte fático legal que a exige. 

Identificados o problema e as hipóteses, o objetivo principal desta tese é revelar a 

autorização como figura jurídica autônoma na teoria geral do direito privado, atribuindo-

lhe significado preciso dentro do quadro normativo em que está estabelecida, e apresentar 

suas espécies, suas respectivas características e seus efeitos jurídicos. 

Considerando o problema formulado, as hipóteses propostas e o objetivo visado, 

pretende-se criar um modelo doutrinário capaz de fornecer não só “uma ordenada atividade 

de integração hermenêutica”, 124  mas também conferir “significação” 125  e 

“inteligibilidade”126 às normas jurídicas que apresentam, como elemento de seu suporte 

fático, a palavra “autorização”. É fator a ressaltar, para a relevância da presente tese, a 

circunstância de apresentar, ante a ausência de monografias elaboradas pela doutrina 

jurídica brasileira a tratar sobre o tema, uma contribuição original à ciência jurídica 

brasileira. 

A base normativa para a construção do presente trabalho foi o sistema jurídico 

brasileiro, em especial o Código Civil. Contudo, dada a ausência de monografias 

específicas sobre o tema na literatura jurídica nacional, mostrou-se essencial ter por arrimo 

a doutrina estrangeira, e pelo desenvolvimento doutrinário que apresenta sobre a 

autorização. Em especial foram importantíssimos os modelos dogmáticos cunhados pelas 

doutrinas alemã e italiana, assim como os modelos português, espanhol e francês. Acentua-

se que o uso da doutrina estrangeira não teve por escopo desenvolver capítulo sobre direito 

comparado, mas servir à reflexão e à construção, à luz do sistema jurídico interno, dos 

argumentos a compor a presente tese.  

Visando abordar a autorização nos limites do sistema jurídico estruturante do 

direito privado brasileiro, construímos a tese em dois parágrafos, com seus respectivos 

subparágrafos.  

No parágrafo primeiro (§ 1º), a partir dos suportes fáticos dos arts. 176 e 220 do 

Código Civil, e dos conceitos de figurante, parte e terceiro, identifica-se a autorização 
                                                   
124 MARTINS-COSTA, Judith. Autoridade e utilidade da doutrina: a construção dos modelos doutrinários. 
Modelos de direito privado. Org. Judith Martins-Costa. São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 27. 
125 MARTINS-COSTA, Judith. Autoridade e utilidade da doutrina: a construção dos modelos doutrinários. 
Modelos de direito privado. Org. Judith Martins-Costa. São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 31. 
126 MARTINS-COSTA, Judith. Autoridade e utilidade da doutrina: a construção dos modelos doutrinários. 
Modelos de direito privado. Org. Judith Martins-Costa. São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 31. 
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como a declaração de vontade de sujeito de direito não figurante na parte de um negócio 

jurídico (subparágrafo 1). É igualmente evidenciado ter a autorização a eficácia de ser 

elemento complementar do suporte fático do negócio jurídico concluído, para que possa 

ser válido ou eficaz (subparágrafo 2). Com suporte nesses elementos caracterizadores, 

mostra-se ser a autorização espécie de assentimento prévio, pertencente à teoria geral do 

assentimento do direito privado, estando esta teoria implicitamente reconhecida no Código 

Civil. Comprova-se ser a autorização espécie de assentimento, por ser declaração de 

vontade de terceiro, imposta a determinados suportes fáticos para proteção de interesses 

jurídicos do autorizado (assentimento vigilante) ou do autorizante (assentimento 

autointeressado). Nesse sentido, delimita-se a figura geral do assentimento, apresentam-se 

suas espécies e organizam-se suas subespécies dispersas no Código Civil, permitindo-se 

indicar a existência da autorização integrativa e da autorização para dispor (subparágrafo 

3). Por fim, apresenta-se uma síntese das dogmáticas alemã e italiana que serviram de 

suporte à revelação das espécies de autorização no Código Civil. 

No parágrafo segundo (§ 2º), preliminarmente, analisam-se os temas relativos ao 

exercício jurídico e à legitimidade, porquanto, a depender da espécie de autorização e do 

suporte fático em que é elemento complementar, servirá ao exercício direto ou indireto de 

posição jurídica do autorizado — e, por conseguinte, gerando-lhe legitimidade à conclusão 

válida ou eficaz de negócio jurídico (subparágrafo 1). Analisa-se a seguir cada uma das 

espécies de autorização. Aborda-se a autorização integrativa como figura jurídica 

autônoma a conferir ao autorizado faculdade jurídica, sendo classificada como negócio 

jurídico unilateral quanto à sua existência, validade e eficácia, assim como à sua extinção. 

Apresenta-se igualmente a sua distinção quanto à figura jurídica da permissão 

(subparágrafo 2). À análise da autorização para dispor, preliminarmente, apresentam-se os 

suportes fáticos legais relativos aos contratos estimatório e de comissão para venda como 

fundamento legal passível de revelar, no Código Civil, a figura da autorização para dispor 

no sistema jurídico interno. Desde esta preliminar, analisa-se a autorização para dispor 

como figura jurídica autônoma cuja eficácia é atribuir ao autorizado o poder de dispor, em 

nome próprio, direito do autorizante, sendo também classificada e analisada como negócio 

jurídico unilateral quanto à sua existência, validade e eficácia, assim como à sua extinção. 

Ao final, apresenta-se a inadmissibilidade, no sistema jurídico interno, da autorização para 

cobrança, da autorização para adquirir e da autorização para contrair obrigação 

(subparágrafo 3). 
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Por fim estarão expostas as conclusões relativas ao problema formulado e 

decorrentes das hipóteses investigadas. 
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§ 1º. A AUTORIZAÇÃO COMO FIGURA PERTENCENTE À TEORIA 
GERAL DO ASSENTIMENTO NO DIREITO PRIVADO  

 

Para alcançar um caráter de sistema dotado de coerência lógica127-128 o Código 

Civil foi construído em uma estrutura bipartida, formada por uma parte geral e por uma 

parte especial, composta de cinco livros. Na parte especial encontram-se as normas 

relativas aos ramos específicos do direito privado, e na parte geral estão as normas 

relativas aos conceitos fundamentais de todos os ramos do direito privado129 — sujeito de 

direito, direito subjetivo e negócio jurídico130 —, aos quais estão subjacentes os princípios 

e valores fundamentais da ordem jurídica brasileira: a liberdade, a igualdade, a 

responsabilidade, a proteção do tráfico e da confiança.131 Este modelo de Código Civil 

adota, em linhas gerais, a sistemática germânica.132 

Por estar destinado à parte geral o papel de “fixar os parâmetros do ordenamento 

                                                   
127 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. I, p. I. LARENZ, Karl. Derecho civil: parte general. Trad. Miguel Izquierdo y Macías-
Picavea. Madrid: EDERSA, 1978, § 1, IV, b, p. 36. MORAES, Bernardo B. Queiroz de. Parte geral: código 
civil: gênese, difusão e conveniência de uma ideia. São Paulo: YK, 2018, p. 148-149. 
128 Essa logicidade, todavia, não confere ao Código Civil em vigor a qualidade de um sistema eminentemente 
lógico-formal ou axiomático dedutivo. Embora sem deixar de possuir logicidade, por não ser formado apenas 
por regras jurídicas de restrita vagueza semântica (previsão rígida), mas também por conceitos jurídicos 
indeterminados e cláusulas gerais, ele apresenta a qualidade de um sistema aberto e móvel. Sobre o tema: 
MARTINS-COSTA, Judith. O novo código civil brasileiro: em busca da “ética da situação”. MARTINS-
COSTA, Judith; BRANCO, Gerson. Diretrizes teóricas do novo Código Civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
2002, p. 97. 
129 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. I, p. XIX. “A Parte Geral do Direito Privado tem, necessariamente, de trabalhar com os 
conceitos que são comuns a todos os ramos do direito e a todos os ramos do direito privado; e com os 
conceitos que somente são comuns aos ramos do direito civil, ao direito comercial, ou a outro ramo” [itálicos 
do autor]. MOREIRA ALVES, José Carlos. 10ª reunião - Conferência do Professor Ministro Moreira Alves. 
Código Civil brasileiro no debate parlamentar: elementos históricos da elaboração da Lei nº 10.406, de 
2002. Org. José Theodoro Mascarenhas Menck. Brasília: Câmara dos Deputados, 2012, v. 1, t. 1, p. 412. 
MORAES, Bernardo B. Queiroz de. Parte geral: código civil: gênese, difusão e conveniência de uma ideia. 
São Paulo: YK, 2018, p. 149. 
130 CANARIS, Claus-Wilhelm. Funções da parte geral de um código civil e limites da sua prestabilidade. 
Revista da AJURIS/Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Ajuris, n. 95, 2004, p. 282. 
Arrimado na lição de Philip Heck, Moreira Alves sustenta que a importância da Parte Geral ao Código Civil 
sobressai-se por nela estar fixado o conceito nuclear de direito privado — o direito subjetivo —, assim como 
suas figuras correlatas — pretensões, expectativas, direitos potestativos, interesses legítimos, ônus, deveres 
jurídicos, obrigações. (MOREIRA ALVES, José Carlos. 10ª reunião - Conferência do Professor Ministro 
Moreira Alves. Código Civil brasileiro no debate parlamentar: elementos históricos da elaboração da Lei nº 
10.406, de 2002. Org. José Theodoro Mascarenhas Menck. Brasília: Câmara dos Deputados, 2012, v. 1, t. 1, 
p. 434). Nesse sentido: FRADERA, Véra Maria Jacob de. O valor do silêncio no novo Código Civil. 
Aspectos controvertidos do novo Código Civil: escritos em homenagem ao Ministro José Carlos Moreira 
Alves. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 571. 
131 CANARIS, Claus-Wilhelm. Funções da parte geral de um código civil e limites da sua prestabilidade. 
Revista da AJURIS/Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Ajuris, n. 95, 2004, p. 284. 
132 MOREIRA ALVES, José Carlos. A parte geral do projeto de Código Civil brasileiro (subsídios históricos 
para o novo Código Civil brasileiro). 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 72. 
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civil”,133 ela não só possibilita maior unidade e ordenação ao Código Civil como sistema, 

como também viabiliza a construção lógica do direito de forma centralizada, por 

intermédio da aplicação dos conceitos fundamentais do direito privado, nela fixados, aos 

institutos versados na parte especial. 134  Portanto, a parte geral é indispensável à 

interpretação e à aplicação de todas as normas do Código Civil.135  

Conquanto tenha a parte geral o papel de ser o eixo do direito privado, por nela 

estarem enucleados os conceitos e princípios fundamentais, a técnica legislativa empregada 

não os define. As figuras ou institutos jurídicos fundamentais nela insertos devem “ser 

trazidos à consciência já pela ciência do direito”. 136  Para se identificar qual conceito 

fundamental, construído pela dogmática, foi utilizado pelo legislador, principalmente à 

composição de uma parte geral, é fundamental estarem empregados termos técnicos 

relativos aos respectivos conceitos, por depreenderem uma significação que abrevia toda 

uma ilação de ideias.137 Por isso o escopo da Comissão de Redação do Código Civil em 

vigor — buscando a precisão que inexistia no código ab-rogado138 — foi o de distinguir 

figuras jurídicas mediante o emprego de termos técnicos cujos significados foram 

construídos pela doutrina, e.g., associação e sociedade; confirmação e ratificação; 

prescrição e decadência. Entretanto, tal objetivo não foi atendido por completo, o que se 

verifica parcialmente com o termo “autorização”. 

Por ser a parte geral o elemento fundante para a compreensão e a inteligibilidade do 

sistema de direito privado, deve-se ter, como pontos de partida à construção do conceito de 

autorização, os suportes fáticos fixados nos arts. 176 e 220 do Código Civil. Visando 

construir e revelar o conceito de autorização, desenvolvem-se os argumentos em quatro 

subparágrafos. 

No primeiro, analisam-se os elementos dos suportes fáticos dos arts. 176 e 220, 
                                                   
133 REALE, Miguel. História do novo Código Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 80. 
134MARTINS-COSTA, Judith. O novo código civil brasileiro: em busca da “ética da situação”. MARTINS-
COSTA, Judith; BRANCO, Gerson. Diretrizes teóricas do novo Código Civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
2002, p. 97. MORAES, Bernardo B. Queiroz de. Parte geral: código civil: gênese, difusão e conveniência de 
uma ideia. São Paulo: YK, 2018, p. 146-147. 
135 REALE, Miguel. História do novo Código Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 80. 
136 CANARIS, Claus-Wilhelm. Funções da parte geral de um código civil e limites da sua prestabilidade. 
Revista da AJURIS/Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Ajuris, n. 95, 2004, p. 284. 
137  LARENZ, Karl. Derecho civil: parte general. Trad. Miguel Izquierdo y Macías-Picavea. Madrid: 
EDERSA, 1978, § 1, IV, b, p. 36. “Para la ciencia del Derecho el empleo de un lenguaje técnico es tan 
indispensable como para cualquier otra ciencia; todo término técnico es la designación abreviada de una 
intricada ilación de ideas, y sólo un especialista está capacitado para efectuarla posteriormente”. 
138 REALE, Miguel. História do novo Código Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 85. “Por 
outro lado, atendendo aos já apontados imperativos técnicos da linguagem do Direito, é sobretudo na Parte 
Geral que, além de serem fixados os ângulos e parâmetros do sistema, se elegem os termos adequados às 
distintas configurações jurídicas, o que implicou em rigorosa atualização do Código atual, onde não raro se 
empregam, indiscriminadamente, palavras que devem ter sentido técnico unívoco”. 
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bem como os conceitos de figurante, parte e terceiro na teoria geral do negócio jurídico, 

como base para se poder construir o significado de “autorização”. No segundo, analisa-se a 

autorização de terceiro como elemento complementar à validade ou à eficácia de negócio 

jurídico. No terceiro, analisa-se a teoria geral do assentimento no direito privado. No 

quarto, apresenta-se uma síntese das dogmáticas alemã e italiana sobre o tema da 

autorização.  

 

1. Os artigos 176 e 220 do Código Civil: suportes fáticos específicos para construir o 
significado da autorização 

 

Preceitua o art. 176 do Código Civil: “Quando a anulabilidade do ato resultar da 

falta de autorização de terceiro, será validado se este a der posteriormente”. Esse artigo 

está localizado no Capítulo V, Título I do Livro III da parte geral, relativo à invalidade dos 

negócios jurídicos. Foi disposto após os arts. 172 a 175, relativos à confirmação dos 

negócios jurídicos anuláveis.  

Da leitura do art. 176 depreende-se que, se a autorização tem a virtualidade jurídica 

de sanar a anulabilidade de ato quando prestada posteriormente, sendo prévia à existência 

do ato, ela impede a sua anulabilidade. Logo, a autorização pode ser prévia ou posterior. 

Por constar no art. 176 que a autorização prestada posteriormente afasta a anulabilidade do 

ato, e por estar localizada no capítulo relativo à invalidade dos negócios jurídicos, também 

é possível inferir, com base no art. 185 do Código Civil,139 que a autorização não se refere 

apenas aos negócios jurídicos, mas também aos atos jurídicos stricto sensu. Outro ponto 

destaca-se da leitura do artigo: a autorização é ato a ser praticado por terceiro, permitindo 

intuir, em leitura a contrario sensu, que é ato a ser praticado por quem não é parte do 

negócio jurídico anulável. 

O art. 220 do Código Civil, localizado no Título V do Livro III, relativo às provas 

dos fatos jurídicos, tem preceito idêntico ao art. 132 do Código Civil ab-rogado: “A 

anuência ou a autorização de outrem, necessária à validade de um ato, provar-se-á do 

mesmo modo que este, e constará, sempre que se possa, do próprio instrumento”. 

 Conquanto esteja localizado no livro relativo à prova dos fatos jurídicos, apresenta, 

em sua primeira parte, conteúdo literal quase uníssono com o disposto no art. 176. 

Primeiro, porque trata a autorização como ato de outrem; segundo, porque prescreve ser a 

autorização “necessária à validade de um ato”.  
                                                   
139 Art. 185 do Código Civil: “Aos atos jurídicos lícitos, que não sejam negócios jurídicos, aplicam-se, no 
que couber, as disposições do Título anterior”. 
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Em relação à segunda parte do art. 220, a autorização de outrem “provar-se do 

mesmo modo” que o ato concluído, e que “constará, sempre que se possa, do próprio 

instrumento”, dá ensejo a inferir que a autorização, no mesmo sentido do art. 176, não 

necessita ser contemporânea ao ato jurídico concluído, podendo ser prévia ou posterior. 

No art. 220, ainda se destaca o emprego de dois termos que — tanto na linguagem 

comum como na linguagem jurídica em geral, como revelado na introdução — são tratados 

como sinônimos: anuência e autorização. Partindo da compreensão de que os redatores do 

Código Civil tiveram por método afastar as palavras sinônimas que existiam no código ab-

rogado, presume-se que a manutenção da palavra “anuência”, no suporte fático do atual 

art. 220, ocorreu porque é termo técnico a indicar determinada figura jurídica distinta da 

autorização. Contudo, embora se possa pressupor a manutenção da redação de ambos os 

termos — por indicarem figuras jurídicas distintas —, não se pode afirmar, apenas pela 

letra da lei, se efetivamente são distintas no mesmo plano ou se há uma relação de gênero e 

espécie. Esta dúvida, com o avançar da tese, ficará esclarecida.140 

Para a construção de um significado à palavra “autorização”, assentado na leitura 

conjugada dos arts. 176 e 220 do Código Civil, é possível inferir: (i) a autorização é ato de 

terceiro e não de quem é parte de ato jurídico lato sensu; (ii) a autorização pode ser prévia, 

contemporânea ou posterior a determinado ato jurídico a que deve complementar; e (iii) a 

autorização prévia tem a eficácia jurídica de evitar nulidade ou anulabilidade de ato 

jurídico lato sensu e, quando posterior, sanar anulabilidade. Pode-se também deduzir que a 

autorização, como empregada na regra do art. 176, não abarca a figura jurídica da 

confirmação, regulada nos arts. 172 a 175 do Código Civil, e vice-versa. 

Ao contrário da autorização que se deduz poder ser prévia, contemporânea ou 

posterior a determinado ato jurídico lato sensu, a confirmação — em face do suporte fático 

do art. 172141 do Código Civil — tem a virtualidade jurídica de eliminar a anulabilidade de 

um negócio jurídico já existente. Não há confirmação prévia ou contemporânea a 

determinado ato anulado; ela apenas pode ocorrer em momento posterior ao ato. Esta 

assertiva mais certeza alcança com base no art. 173142 do Código Civil, ao preceituar que a 

confirmação deve “conter a substância do negócio celebrado” anulável e o confirmante ter 

“a vontade expressa” de manter o negócio jurídico celebrado.  

                                                   
140 A questão é analisada no subparágrafo 3 do § 1º. 
141  Art. 172 do Código Civil: “O negócio anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de 
terceiro”. 
142 Art. 173 do Código Civil: “O ato de confirmação deve conter a substância do negócio celebrado e a 
vontade expressa de mantê-lo”. 
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Outro ponto indica, ainda, a distinção entre autorização e confirmação. No art. 172 

consta que a “parte” do negócio jurídico anulável pode confirmá-lo, e no art. 176 consta 

ser a autorização ato de “terceiro” que “posteriormente” valida ato jurídico lato sensu 

anulável, assim como no art. 220 consta ser “autorização de outrem”. Desse modo, 

adentra-se na distinção entre os conceitos de parte e terceiro, para se indicar a razão de não 

se poderem confundir, pela littera dos artigos citados, autorização e confirmação.  

 

1.1. Parte e terceiro: conceitos necessários para se distinguir a autorização da 
confirmação 
 

Os conceitos jurídicos de parte e terceiro do negócio jurídico apresentam-se 

fundamentais para se estabelecer outro critério a se compor o significado de autorização 

como disposto nos arts. 176 e 220, e para certificar que a figura de confirmação, regrada 

nos arts. 172 a 175 do Código Civil, não é por ela abrangida, e vice-versa. 

Levando-se em consideração o número de manifestações de vontade à sua 

existência,143 o negócio jurídico é classificado como unilateral, bilateral e plurilateral.144 

Esta classificação refere-se à composição subjetiva do suporte fático — plano da existência 

—, e não aos efeitos produzidos no plano da eficácia.145 Ela leva em consideração o núcleo 

do suporte fático do negócio jurídico. 

Para se classificar um negócio jurídico como unilateral, bilateral ou plurilateral, 

importa saber se à sua constituição há apenas um interesse ou mais.146-147 Parte148  no 

negócio jurídico é o centro de interesse.149-150 Se único o centro de interesse, única é a 

                                                   
143 Conforme ensina Pontes de Miranda: “A vontade, ainda se elemento nuclear e por mais importante que 
seja na espécie, é apenas elemento do suporte fático. Desse é que se irradia a eficácia” (PONTES DE 
MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, 
t. III, § 277, 5, 136). No mesmo sentido: PENTEADO, Luciano de Camargo. Efeitos contratuais perante 
terceiros. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 244. 
144 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. III, § 278, 1, 137. 
145 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. III, § 302, 1, 209. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito 
privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, t. XXXI, § 3.566, 1, p. 5. 
146 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. III, § 278, 4, 143. 
147 Sobre conceito de interesse, ver subparágrafo 3 do § 1º. 
148  Alguns autores empregam como sinônimo de parte o termo lado (e.g., PONTES DE MIRANDA, 
Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, t. III, § 278, 
4, p. 143. TOMASETTI JR., Alcides. A parte contratual. Temas de direito societário e empresarial 
contemporâneos. Coord. Marcelo Vieira von Adamek. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 760). 
149  TOMASETTI JR., Alcides. A parte contratual. Temas de direito societário e empresarial 
contemporâneos. Coord. Marcelo Vieira von Adamek. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 760. PENTEADO, 
Luciano de Camargo. Efeitos contratuais perante terceiros. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 41. 
COMPARATO, Fábio Konder. Eficácia dos acordos de acionista. Novos ensaios e pareceres de direito 
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parte desde a qual é manifestada vontade criadora, modificadora ou extintiva de relação 

jurídica, sendo classificado como unilateral o negócio jurídico. Ao contrário, se há 

manifestações de vontade irradiadas de centros de interesses diferentes, desde os quais são 

manifestadas vontades que acordam,151 tornando suficiente o suporte fático de um negócio 

jurídico, este é bilateral ou plurilateral.152 A distinção entre os negócios jurídicos bilateral e 

plurilateral ocorre por estarem as partes em contraposição ou em convergência. As partes a 

compor o negócio jurídico bilateral são apenas duas e estão contrapostas, pois contrapostos 

são os interesses (e.g., o contrato de compra e venda).153 No negócio jurídico plurilateral, 

as partes podem ser duas ou mais, sem estarem contrapostas, mas em paralelo ao escopo 

comum154 (e.g., o contrato de sociedade). 

Sendo parte sinônimo de centro de interesse do negócio jurídico, ela não pode 

servir como sinônimo do sujeito de direito — personalizado ou despersonalizado155 —, 

que, visando satisfazer interesse, manifesta vontade à existência do negócio jurídico.156 Ao 

                                                                                                                                                         
empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 77. GALGANO, Francesco. Il negozio giuridico. Trattato di 
diritto civile e commerciale. 2. ed. Milano: Giuffrè, 2002, p. 40. CARIOTA FERRARA, Luigi. Il negozio 
giuridico nel diritto privato italiano. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, p. 131. MESSINEO, 
Francesco. Contratto (dir. priv.). Enciclopedia del diritto. Milano: Giuffrè, 1961, v. IX, p. 824. 
150 Pontes de Miranda prefere utilizar a palavra “lado” do negócio jurídico, por ser parte “expressão mais 
própria ao direito processual que ao direito material” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. 
Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, t. III, § 278, 4, p. 143). Nesse 
sentido: PENTEADO, Luciano de Camargo. Efeitos contratuais perante terceiros. São Paulo: Quartier Latin, 
2007, p. 245. 
151  TOMASETTI JR., Alcides. A parte contratual. Temas de direito societário e empresarial 
contemporâneos. Coord. Marcelo Vieira von Adamek. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 760.  
152 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. III, § 278, 4, p. 143. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito 
privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, t. XXXVIII, § 4.194, 1-2, p. 47-48. 
153  Exceção à regra são os contratos de colaboração, em que, embora possuam centros de interesses 
contrapostos, os interesses dos figurantes acabam sendo comuns, sem que, para tanto, concluam negócio 
jurídico plurilateral, como o contrato de sociedade. 
154 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1984, t. XXXVIII, § 4.184, 1-2, p. 6. “Negócios jurídicos bilaterais e negócios jurídicos 
plurilaterais compõem interesses que se contrapõem, ou que são paralelos. Quem funda sociedade não 
compõe interesses contrapostos, traça linhas comuns para interesses que são os mesmos, ou que vão ser os 
mesmos.”. Nesse sentido: TOMASETTI JR., Alcides et al. Comentários à lei de locação de imóveis urbanos: 
lei n. 8.245, de 18 de outubro de 1991. Coord. Juarez de Oliveira. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 12. 
155 Conforme ensina Tomasetti Júnior, sujeito de direito “é todo ente, seja ou não pessoa, que o ordenamento 
jurídico admita ser titular de posições jurídicas ativas e passivas que estão no conteúdo das relações 
jurídicas” (TOMASETTI JR., Alcides. A parte contratual. Temas de direito societário e empresarial 
contemporâneos. Coord. Marcelo Vieira von Adamek. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 757). Para se ser 
sujeito de direito é necessário que o ordenamento atribua ao ente capacidade jurídica, por ser ela quem 
confere a possibilidade de se ser titular de posições jurídicas ativas e passivas. O sujeito de direito pode ser 
personalizado — pessoa física (art. 2º do Código Civil) e pessoa jurídica (art. 45 do Código Civil) — ou 
despersonalizado — espólio; massa falida; a sociedade comum e a associação irregular; o condomínio 
(arrolados no art. 75, incisos V, VI, VII, IX, XI do Código de Processo Civil) e o nascituro (art. 2º do Código 
Civil). Sobre o tema: MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da eficácia - 1ª parte. 2. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 125-145.  
156 TOMASETTI JR., Alcides et al. Comentários à lei de locação de imóveis urbanos: lei n. 8.245, de 18 de 
outubro de 1991. Coord. Juarez de Oliveira. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 10. TOMASETTI JR., Alcides. A 
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sujeito de direito inserto na parte do negócio jurídico dá-se o nome de “figurante”.157 

Verifica-se a importância de tal precisão terminológica ao se observar que, na parte do 

negócio jurídico, se pode encontrar mais de um figurante. Assim, havendo um figurante, há 

a parte simples ou unissubjetiva (e.g., o contrato de compra e venda em que figuram um 

comprador e um vendedor em cada uma das partes); se dois ou mais, há a parte complexa 

ou plurissubjetiva158 (e.g., a promessa de recompensa em que são promitentes dois ou mais 

figurantes insertos na parte). 

Os conceitos de parte e de figurante não se restringem ao plano da existência do 

negócio jurídico, mas também dizem respeito ao plano da eficácia. 

No plano da eficácia estão os efeitos decorrentes do negócio jurídico concluído. 

Nele se estabelece a relação jurídica eficacial ou intrajurídica, 159  posterior à 

vinculabilidade e à vinculação160 dos sujeitos de direito. No plano da eficácia também há 

que saber, entre as partes da relação jurídica, quem são os figurantes. Em princípio, é 

figurante da relação jurídica eficacial quem também o é quanto à composição subjetiva do 

negócio jurídico.161 Contudo, pode haver o ingresso de novos figurantes apenas quanto à 

parte da relação jurídica irradiada do negócio jurídico. O negócio jurídico unilateral 

                                                                                                                                                         
parte contratual. Temas de direito societário e empresarial contemporâneos. Coord. Marcelo Vieira von 
Adamek. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 757. COMPARATO, Fábio Konder. Eficácia dos acordos de 
acionista. Novos ensaios e pareceres de direito empresarial. Rio de Janeiro: Forense, p. 77. GALGANO, 
Francesco. Il negozio giuridico. 2. ed. Trattato di diritto civile e commerciale. Milano: Giuffrè, 2002, p. 40. 
CARIOTA FERRARA, Luigi. Il negozio giuridico nel diritto privato italiano. Napoli: Edizioni Scientifiche 
Italiane, 2011, p. 131. 
157 TOMASETTI JR., Alcides et al. Comentários à lei de locação de imóveis urbanos: lei n. 8.245, de 18 de 
outubro de 1991. Coord. Juarez de Oliveira. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 10. TOMASETTI JR., Alcides. A 
parte contratual. Temas de direito societário e empresarial contemporâneos. Coord. Marcelo Vieira von 
Adamek. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 757. 
158 MESSINEO, Francesco. Contratto (dir. priv.). Enciclopedia del diritto. Milano: Giuffrè, 1961, v. IX, p. 
824. TOMASETTI JR., Alcides et al. Comentários à lei de locação de imóveis urbanos: lei n. 8.245, de 18 
de outubro de 1991. Coord. Juarez de Oliveira. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 11. TOMASETTI JR., Alcides. 
A parte contratual. Temas de direito societário e empresarial contemporâneos. Coord. Marcelo Vieira von 
Adamek. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 761. 
159 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. I, § 41, 1, p. 120. “A relação jurídica básica distingue-se da relação intra-jurídica ou 
eficacial, em que aquela é a juridicização de relação, e essa relação só é oriunda da eficácia do fato jurídico”. 
No mesmo sentido: PENTEADO, Luciano de Camargo. Efeitos contratuais perante terceiros. São Paulo: 
Quartier Latin, 2007, p. 220. 
160 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. V, § 508, 2, p. 12. “Entrado no mundo jurídico o suporte fáctico, então, e somente então, 
começa ele, como fato jurídico, que já é, a irradiar efeitos: vinculabilidade, tratando-se de oferta, ou de 
declaração unilateral sem destino à formação de negócios jurídicos bilaterais; vinculação (=irrevogabilidade); 
relações jurídicas (direitos, deveres; pretensões, obrigações; ações; exceções)”. 
161 TOMASETTI JR., Alcides et al. Comentários à lei de locação de imóveis urbanos: lei n. 8.245, de 18 de 
outubro de 1991. Coord. Juarez de Oliveira. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 11. TOMASETTI JR., Alcides. A 
parte contratual. Temas de direito societário e empresarial contemporâneos. Coord. Marcelo Vieira von 
Adamek. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 761. 
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relativo, 162  por exemplo, conquanto tenha apenas uma parte no plano da existência, 

necessariamente gera relação jurídica eficacial composta de duas partes, a ser composta 

cada uma delas, no mínimo, por um figurante163. E.g., a promessa de recompensa, como 

negócio jurídico unilateral, tem apenas uma só parte quanto à sua composição, mas duas 

quanto à relação jurídica eficacial: na parte A está o promitente, devedor e obrigado, e, na 

parte B está o beneficiário, titular do crédito e da pretensão. Por esta perspectiva, deve-se 

diferenciar a parte do negócio jurídico da parte da relação jurídica dele irradiada.164 

Antagônico aos conceitos de parte e de figurante está o conceito de terceiro. É 

conceito que se revela como contraposto aos conceitos de parte e de figurante.165 

Sendo figurante quem esteja inserto na parte do negócio jurídico e/ou na parte da 

relação jurídica irradiada do negócio, em sentido amplo pode-se definir terceiro como todo 

sujeito de direito que não declara vontade elemento do suporte fático à existência do 

negócio jurídico e/ou nem esteja inserto como figurante na parte da relação jurídica.166 

Considerando tal distinção, observa-se: embora não manifestem vontade, não figurando na 

parte do negócio jurídico, há sujeitos que apresentam apenas uma situação jurídica de 

afinidade com o negócio jurídico existente ou por existir. 167  Esta situação jurídica de 

                                                   
162  Pontes de Miranda distingue os negócios jurídicos unilaterais, quanto à eficácia, em absolutos ou 
relativos. Absolutos “ou melhor, eficacialmente absolutos, se nenhuma repercussão têm — na ordinariedade 
dos casos — na esfera jurídica de outrem. É o que ocorre com a derrelicção e a renúncia”. Relativos são os 
que a “esfera jurídica de outrem recebe efeitos, na ordinariedade dos casos, como se dá com o 
reconhecimento, a denúncia e a revogação” [itálicos do autor] (PONTES DE MIRANDA, Francisco 
Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, t. XXXI, § 3.566, 1, p. 
5-6). 
163 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1984, t. XXXI, § 3.566, 2, p. 7. “[…] a unilateralidade, a que se alude, é da fonte da relação 
jurídica, ou das relações jurídicas. A distinção ‘unilateral, bilateral’ nada tem com as relações jurídicas, 
porque essas, como todas a relações, se referem, se reportam, se relatam, sendo-lhes essencial a 
bilateralidade, os dois lados, os dois pólos” [itálico do autor]. Igualmente: PONTES DE MIRANDA, 
Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, t. XXXI, § 
3.605, 1, p. 183. 
164  TOMASETTI JR., Alcides. A parte contratual. Temas de direito societário e empresarial 
contemporâneos. Coord. Marcelo Vieira von Adamek. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 761. PENTEADO, 
Luciano de Camargo. Efeitos contratuais perante terceiros. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 43. 
165 PENTEADO, Luciano de Camargo. Efeitos contratuais perante terceiros. São Paulo: Quartier Latin, 
2007, p. 42. THEODORO NETO, Humberto. Efeitos externos do contrato: direitos e obrigações na relação 
entre contratantes e terceiros. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 53. COMPARATO, Fábio Konder. Eficácia 
dos acordos de acionista. Novos ensaios e pareceres de direito empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 
78. RODRIGUES JÚNIOR, Otavio Luiz. A doutrina do terceiro cúmplice: autonomia da vontade, o res inter 
alios acta, função social do contrato e a interferência alheia na execução dos negócios jurídicos. Revista dos 
Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, v. 821, p. 81. FERRI, Giovanni Battista. Parte del 
negozio. Enciclopedia del diritto. Giuffrè: Milano, 1981, v. XXXI, p. 915. 
166 PENTEADO, Luciano de Camargo. Efeitos contratuais perante terceiros. São Paulo: Quartier Latin, 
2007, p. 44. 
167 PENTEADO, Luciano de Camargo. Efeitos contratuais perante terceiros. São Paulo: Quartier Latin, 
2007, p. 207. Importa destacar que, ao referirmos a afinidade do terceiro para com o negócio jurídico, não o 
restringimos à eficácia da relação jurídica dele irradiada do negócio jurídico, como desenvolvido por Luciano 
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afinidade nasce em função dos interesses envolvidos do figurante ou do terceiro.168 A 

partir da natureza da afinidade do terceiro para com o negócio jurídico, a doutrina 

classifica e distingue as espécies de terceiros.169 Entre as espécies de terceiros que têm 

afinidade com o negócio jurídico, os quais importam para a presente tese, estão os terceiros 

assentintes.170-171  

O terceiro assentinte é o sujeito de direito que tem uma situação jurídica de 

afinidade perante o negócio jurídico existente ou por existir, em face da necessidade de 

proteger interesse próprio ou de outrem.172 Sem a manifestação de vontade desse terceiro, 

o negócio jurídico a concluir ou concluído será inválido ou ineficaz — por exemplo, o 

negócio jurídico anulável por ter sido concluído por sujeito relativamente incapaz por falta 

de assistência (rectius: assentimento), conforme preceitua o art. 171, I do Código Civil.173 

Para fundamentar por que o assentinte é terceiro, e não figurante, há que se 

analisar, à luz da teoria do fato jurídico, em qual dos elementos do suporte fático do 

negócio jurídico a manifestação de vontade dele se enquadra. 

 

1.2. Suporte fático do negócio jurídico com atuação do terceiro assentinte 
 

O negócio jurídico é a espécie de fato jurídico em que o suporte fático tem como 
                                                                                                                                                         
de Camargo Penteado. Essa afinidade se estabelece também em razão do plano da existência do negócio 
jurídico. Conquanto Luciano de Camargo Penteado tenha trabalhado apenas com uma perspectiva da eficácia 
reflexa da relação jurídica irradiada do contrato, partimos de uma ideia maior, vinculada aos preceitos 
estabelecidos pelo Código Civil e a concepção da teoria do fato jurídico, para desenvolver a compreensão de 
terceiro à luz da categoria do negócio jurídico. Portanto, embora se parta da doutrina de Luciano de Camargo 
Penteado, não a adotamos na integralidade, por desenvolvermos outras compreensões sobre o tema do 
terceiro assentinte. O conceito mais amplo de afinidade de terceiro nesses termos, além de permitir 
harmonizá-lo com o conceito de terceiro perante a teoria geral do assentimento apresentada no subparágrafo 
3 do § 1º, também afasta contradição com os argumentos depreendidos quanto aos arts. 176 e 220 do Código 
Civil, de que atos de terceiros podem ser realizados previamente à existência do negócio jurídico, e não só 
posteriormente. 
168 PENTEADO, Luciano de Camargo. Efeitos contratuais perante terceiros. São Paulo: Quartier Latin, 
2007, p. 207-208. 
169 PENTEADO, Luciano de Camargo. Efeitos contratuais perante terceiros. São Paulo: Quartier Latin, 
2007, p. 208. 
170 PENTEADO, Luciano de Camargo. Efeitos contratuais perante terceiros. São Paulo: Quartier Latin, 
2007, p. 208. Ao contrário de Luciano de Camargo Penteado, que empregou o termo “terceiros anuentes, 
assentintes, e consentintes”, utiliza-se apenas expressão terceiro assentinte, conforme as razões apesentadas 
no subparágrafo 3 do § 1º. 
171  Afirmando que, ao contrário de parte [rectius: figurante] do negócio jurídico, assentinte é terceiro: 
GOZZO, Débora. Assentimento de terceiro e negócio jurídico: análise comparativa entre os direitos 
brasileiro e alemão. Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007, n. 20, p. 71. 
172 PENTEADO, Luciano de Camargo. Efeitos contratuais perante terceiros. São Paulo: Quartier Latin, 
2007, p. 208.  
173 Art. 171 do Código Civil: “Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio 
jurídico: I - por incapacidade relativa do agente; II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de 
perigo, lesão ou fraude contra credores”. 
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elemento nuclear a manifestação de vontade efetuada por um sujeito de direito.174 Quando 

a manifestação de vontade torna suficiente o suporte fático do negócio jurídico, ele passa a 

existir no mundo jurídico por haver a juridicização.175 

Para que o negócio jurídico venha a valer e produzir efeitos, 176  devem ser 

preenchidos elementos que estão em torno do núcleo do suporte fático: os elementos 

complementares ou complementantes.177 São eles elementos que acompanham todas as 

declarações ou manifestações de vontade componentes do suporte fático de negócio 

jurídico.178 Ao contrário do elemento completante do núcleo do suporte fático — que, não 

vindo a ser concretizado, torna insuficiente o suporte fático à existência do negócio 

jurídico —, a ausência do elemento complementar ou complementante não impede a 

existência do negócio jurídico, mas torna deficiente o suporte fático. 179  Neste caso o 

negócio jurídico será ou nulo, ou anulável, ou ineficaz.180 

Elementos complementares do negócio jurídico são os pressupostos subjetivos e os 

concernentes ao objeto e à forma, os quais estão elencados no art. 104 do Código Civil.181 

                                                   
174 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. III, § 249, 1, p. 4-5 e § 251, 1, p. 2. MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato 
jurídico: plano da existência. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, § 47, 2, p. 166-167. MOTA PINTO, Carlos 
Alberto da. Teoria geral do direito civil. 4. ed. atual. por António Pinto Monteiro e Paulo Mota Pinto. 
Coimbra: Coimbra, 2005, p. 413. 
175PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. I, § 10, 5, p. 28. “Se a regra jurídica diz que o suporte fático é suficiente, a regra jurídica 
dá-lhe entrada no mundo jurídico: o suporte fático juridiciza-se (= faz-se fato jurídico)” [itálico do autor]. 
176 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. III, § 251, 4, p. 11. 
177 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. III, § 251, 4, p. 12. MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da 
existência. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, § 12, 6.1-6.2, p. 49-53. 
178 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. III, § 251, 4, p. 11-12. “Em torno do núcleo, estão os outros elementos volitivos, inclusive 
os que as regras jurídicas dispositivas revelam; sem que sejam necessários à determinação do conteúdo 
específico do negócio jurídico. Sem eles, o negócio jurídico, tal qual é, em sua especificidade, seria; e a 
diferença entre o negócio jurídico sem eles ou o negócio jurídico com eles não lhe afetaria a natureza (cf. art. 
87). A capacidade civil, especialmente a capacidade para os negócios jurídicos (capacidade negocial), o 
poder de disposição, a procuração, etc., são elementos do suporte fático e acompanham todas as declarações 
ou manifestações de vontade, sem que a falta deles ou de algum deles exclua a suficiência do suporte fático: 
só o torna deficiente. E.g., o negócio jurídico do louco é nulo, e não inexistente” [itálicos do autor]. 
179 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 
2003, § 18, 3.2, p. 87. “Pode ocorrer que o suporte fático suficientemente formado seja deficiente (a) por lhe 
faltar algum elemento complementar ou (b) porque algum de seus elementos nucleares seja imperfeito. 
Enquanto a suficiência do suporte fáctico se reflete no plano da existência — tendo-se por inexistente, o fato 
jurídico, quando o suporte fático é insuficiente —, a sua deficiência atua no plano da validade ou da eficácia, 
quer dizer, o fato jurídico existe, porém inválido (nulo ou anulável) ou ineficaz” [itálicos do autor]. 
180 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. III, § 251, 5, p. 12-13. 
181 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. IV, § 356, 1, p. 3. 
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O pressuposto subjetivo complementar do núcleo é, em síntese, a capacidade de obrar.182 

Entretanto, para determinados casos, o suporte fático do negócio jurídico exige elementos 

complementares que decorrem de manifestação ou declaração de vontade (elementos 

volitivos) prestada por outro sujeito de direito que não o figurante.183 Esta manifestação ou 

declaração de vontade prestada por quem não é figurante do negócio jurídico não é 

pressuposto subjetivo da vontade declarada ou elemento do núcleo do suporte fático184: 

não integra o núcleo do suporte fático. Por esta razão, a manifestação de vontade prestada 

por terceiro não o torna figurante inserto na parte do negócio jurídico; é, em linguagem 

elíptica, “figurante anexo” ao negócio jurídico.185 Portanto, o assentimento prestado pelo 

terceiro não torna o negócio jurídico plurissubjetivo ou plurilateral. O terceiro não se torna 

figurante inserto no centro de interesses.186 

A manifestação de vontade prestada por terceiro, elemento complementar do 

núcleo do suporte fático do negócio jurídico, pode atender à validade (e.g., (i) a assistência 

do titular do pátrio poder187 ou do tutor nos atos do relativamente incapaz;188 e (ii) a 

autorização do cônjuge para alienação ou gravame de bens particulares do outro),189-190 ou 

                                                   
182 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. III, § 251, 5, p. 12. 
183 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. III, § 251, 5, p. 12. “Os elementos volitivos que complementam o núcleo (evite-se dizê-los 
acessórios; não há, aí, qualquer acessoriedade), ditos complementares ou complementantes (diferente de 
completantes, como se o núcleo é composto de dois elementos volitos, pois um completa o outro), podem ser 
declarações de vontade ou manifestações de vontade” [itálicos do autor]. 
184 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. III, § 251, 5, p. 12. 
185 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. III, § 251, 5, p. 12. “Quem presta o assentimento não é negociador, é pessoa anexa ao 
negócio jurídico. Não se deve dizer, sequer, que é ‘parte anexa’, — é figurante anexo” [itálicos do autor]. O 
termo “anexo” serve para demonstrar que, em verdade, o terceiro não se torna figurante inserto na parte do 
negócio jurídico assentido. 
Por entendermos que os terceiros não se tornam figurantes insertos na parte do negócio jurídico realizado ou 
a realizar, aqui não se acompanha a posição doutrinária que classifica os negócios jurídicos em que possui 
como elemento complementar declaração de vontade de terceiro, como ato complexo (e.g., TOMASETTI 
JR., Alcides. A parte contratual. Temas de direito societário e empresarial contemporâneos. Coord. Marcelo 
Vieira von Adamek. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 763. SANTORO-PASSARELLI, Francesco. Dottrine 
generali del diritto civile. 9. ed. Napoli: Jovene, 1981, p. 211-212. CARIOTA FERRARA, Luigi. Il negozio 
giuridico nel diritto privato italiano. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, p. 174-175).  
186 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. II, § 222, 3, p. 400. 
187 Arts. 171, I e 1.690 do Código Civil. 
188 Arts. 171, I e 1.747 do Código Civil. 
189 Art. 1.647 do Código Civil: “Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem 
autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta: I - alienar ou gravar de ônus real os bens 
imóveis; [...]”. 
190 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. III, § 251, 5, p. 12. “Os Códigos Civis e Comerciais costumam tratar dos atos volitivos 
dos pais, tutôres, curadores, cônjuges, etc., ao mesmo tempo que dos pressupostos; isso de modo nenhum os 
faz pressupostos: a manifestação de vontade do menor relativamente incapaz é parte do suporte fático, 
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atender à eficácia (e.g., a autorização para dispor no contrato estimatório). O elemento 

complementar do núcleo do suporte fático, concernente ao plano da validade, tem o efeito 

de determinar a validade do negócio jurídico.191 O concernente à “eficácia do negócio 

jurídico: agrega-se ao suporte fático; enche, com ele, o negócio jurídico; e determina a 

irradiação do efeito ou o efeito instantâneo”.192  

A declaração de vontade de terceiro é elemento nuclear de suporte fático de um 

negócio jurídico independente quanto à sua existência, validade e eficácia, mas auxiliar em 

relação ao negócio jurídico principal.193 A eficácia do negócio jurídico auxiliar é que serve 

de elemento complementar do suporte fático do negócio jurídico auxiliado. O negócio 

jurídico auxiliar não pode confundir-se com o negócio jurídico interintegrativo — por 

exemplo, a proposta e a aceitação.194 

Por essas distinções entre os conceitos de parte, figurante e terceiro já se pode 

atestar a veracidade da assertiva formulada ao final do subparágrafo 1: a autorização de 

terceiro, apesar de ser expressão dotada de imprecisão na linguagem do direito privado — 

por ser empregada como sinônimo de assentimento, anuência, aprovação,195 em face do 

                                                                                                                                                         
núcleo, ou não, dele; a sua capacidade civil é pressuposto subjetivo (parte não-volitiva do suporte fático); a 
assistência (=prestação de assentimento) do titular do pátrio poder ou do tutor é manifestação de vontade 
complementante e das outras declarações ou manifestações de vontade. A sua presença serve à validade; a 
sua falta determina a anulabilidade do negócio jurídico. Por onde se vê que, fora do núcleo, tudo que aparece 
no suporte fático só interessa à validade ou eficácia do negócio jurídico, não à sua existência. Se 
complementante do núcleo, há nulidade, se falta. Se complementante do elemento, a falta acarreta 
anulabilidade” [itálicos do autor]. 
191 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. III, § 251, 6, p. 23. 
192 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. III, § 251, 6, p. 23. 
193 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. III, § 251, 5, p. 14. “Algumas vezes, as declarações de vontade ou as manifestações de 
vontade complementares foram concebidas com certa independência, isto é, como suportes fáticos à parte; 
então, funcionam duplamente: são núcleo de negócios jurídicos auxiliares (Hilfgeschäfte) e são elementos 
complementares do negócio jurídico auxiliado” [itálico do autor].  
No excerto transcrito, discordamos de Pontes de Miranda quanto à afirmação de que as manifestações de 
vontade “são elementos complementares do negócio jurídico auxiliado”. Em verdade, entendemos ser a 
eficácia do negócio jurídico auxiliar o elemento complementar do negócio jurídico auxiliado. Tanto é 
verdade que, se fosse apenas a manifestação de vontade o elemento complementar, ela não estaria 
desvinculada do negócio jurídico auxiliar que compõe, e, na hipótese de este ser nulo, por exemplo, também 
o seria o negócio jurídico auxiliado. 
194 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. III, § 251, 8, p. 26. “O conceito mesmo de negócio jurídico unilateral é recente e a nova 
dogmática da oferta, com o problema da vinculação do oferente, começou, rigorosamente, em torno da oferta 
entre ausentes. Melhor é dizer-se que o contrato é concordância de duas declarações de vontade, que 
produziram, por si sós, negócios jurídicos interintegrativos” [itálicos do autor]. 
195 Para se constatar o reflexo da imprecisão da linguagem legal na doutrina, pode se apontar, como exemplo, 
as posições de Débora Gozzo e Marcos Bernardes de Mello. Enquanto a primeira afirma serem “sinônimos 
do termo assentimento: autorização e anuência” (GOZZO, Débora. Assentimento de terceiro e negócio 
jurídico: análise comparativa entre os direitos brasileiro e alemão. Revista do Instituto dos Advogados de São 
Paulo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, n. 20, p. 67), o segundo afirma que “no assentimento existe 
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disposto no art. 176 do Código Civil —, não pode ser confundida com a confirmação. 

Conquanto Pontes de Miranda tenha empregado o termo “ratificação”, por ser este o 

empregado no art. 148 do Código Civil ab-rogado, e não o termo “confirmação”, relembra-

se a sua lição para clarear a distinção entre autorização posterior prestada por terceiro e 

confirmação:  

Se o assentimento, em vez de ser contemporâneo, ou prévio, é posterior, e 
a sua falta somente causou anulabilidade, dá-se a desinvalidação: o ato 
jurídico, que era anulável, torna-se válido (eficaz já o era) e não se deve, 
aí, falar de ratificação [confirmação], porque não há mais do que 
assentimento posterior. A eficácia desinvalidante é ex tunc, como seria a 
ratificação [confirmação] pelo que precisava ter o assentimento de 
outrem, se tal exigência legal houvesse cessado.196 

  

Nesse sentido, enquanto confirmação é ato exclusivo do figurante do negócio 

jurídico — titular do direito formativo extintivo de anulabilidade —, a autorização 

posterior, do art. 176, é ato do sujeito não figurante do negócio jurídico, ou seja, de 

terceiro.197-198-199 Ademais, se autorização posterior fosse espécie de confirmação, ela não 

                                                                                                                                                         
adesão, anuência, aprovação, autorização” (MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da 
validade. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 141). Também considera assentimento sinônimo dos termos 
“anuência” e “autorização”: VELOSO, Zeno. Invalidade do negócio jurídico: nulidade e anulabilidade. 2. ed. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 296.  
196 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. IV, § 427, 2, p. 268. 
197 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da validade. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 
2004, § 71, 2.2, p. 241. “A concessão posterior do assentimento se parece com a confirmação apenas porque 
tem o mesmo efeito de remover a anulabilidade que inquina o negócio jurídico. São substancialmente 
diferentes porque a confirmação é ato próprio do figurante do negócio jurídico, que é titular do direito, 
enquanto aquele que dá o assentimento apenas integra o negócio, sem praticá-lo”. Muito embora aplique 
restritivamente a autorização disposta no art. 176 do Código Civil ao plano da validade, Caio Mário também 
a distinguiu da confirmação ao considerá-las espécies de convalidação: “O princípio, posto não inserto no 
Código Civil de 1916, era admitido em doutrina. A anulabilidade é instituída em proveito dos interessados. 
Mormente em se tratando de pessoa relativamente incapaz, não se deve jamais compreender com o propósito 
de prejudicá-la. Tendo-o em vista, a lei estabelece três modalidade de convalescimento. A primeira decorre 
do decurso do tempo, estabelecendo o Código um prazo de decadência, dentro do qual pode ser alegada. A 
segunda é a confirmação, segundo o disposto nos arts. 172 a 175. A terceira é o suprimento da autorização, 
nos casos em que a ausência torna o ato anulável. Partindo de que a autorização prévia ou simultânea é 
suficiente para a perfeição jurídica do ato negocial, estatui que, vindo a posteriori, tem a força de afastar o 
motivo da anulabilidade” (SILVA PEREIRA, Caio Mário da. Comentários ao código civil de 2002: parte 
geral arts. 1º a 232. Atualiz. Cristiano de Souza Zanetti e Leonardo de Campos Melo. Rio de Janeiro: GZ, 
2017, p. 177-178). Seguem a lição de Caio Mário: TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; 
MORAES, Maria Celina Bodin. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2007, v. I, p. 326-327. LOTUFO, Renan. Código Civil comentado: parte geral. 3. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2016, v. 1, p. 558. Zeno Veloso apenas afirma que a autorização posterior “afasta a 
anulabilidade, sanando ou convalidando o negócio jurídico, o mesmo efeito que a confirmação” (VELOSO, 
Zeno. Invalidade do negócio jurídico: nulidade e anulabilidade. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 
297). Com base no art. 148 do Código Civil de 1916, atual art. 172, Vieira Neto deixou claro que “só quem 
foi parte no negócio jurídico anulável pode ratificá-lo [confirmá-lo]”, destacando “que se explicite que não é 
qualquer parte que pode promovê-la, mas legitimado é só o que tem direito ao anulamento do ato” [itálicos 
do autor] (VIEIRA NETO, Manoel Augusto. Ineficácia e convalidação do ato jurídico. São Paulo: Max 
Limonad, [s.d], p. 139). 



56 
 

poderia também existir previamente ao negócio jurídico, porquanto a confirmação apenas 

pode ser posterior ao negócio jurídico anulável. Negócio jurídico inexistente não pode ser 

nulo ou anulável. Logo, sem razão é afirmar que a autorização se enquadra na figura da 

confirmação200 ou dela é modalidade.201  

A partir da assertiva de que a autorização, por ser ato de terceiro, não pode ser 

                                                                                                                                                         
198 Pontes de Miranda afirma, como exceção à regra, que a confirmação do testamento pode ser efetuada 
pelos interessados após a morte do testador: “Quanto aos testamentos, a ação pertence aos interessados, em 
vez de ao testador: testador não pede anulação de testamento, nem disso precisaria, — revoga-o, inclusive 
fazendo outro; quem não tem ação de anulação não ratifica [confirma], — portanto testador não ratifica 
[confirma] testamento anulável. Ratificação [Confirmação] seria outro testamento” (PONTES DE 
MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, 
t. IV, § 427, 2, p. 268). Em sentido contrário, sustentando não ser passível de confirmação o testamento: 
GONDIM, Regina. Invalidade do testamento. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 124. 
199 Não se pode adotar, para interpretar o art. 176 do Código Civil brasileiro, a conclusão exarada por Rui 
Alarcão de não se “restringir o conceito de confirmação às hipóteses em que o acto de sanação provenha de 
quem foi autor do negócio anulável — errante que confirma o negócio após ter descoberto o erro em que 
caíra, coagido que sana o acto depois de ter deixado de ser vítima de coacção, incapaz que aprova o negócio 
posteriormente ao termo da sua incapacidade, etc. É que devem coenvolver-se na noção de acto confirmativo 
tanto as hipóteses em que tal acto é realizado por pessoa que interveio como sujeito do negócio viciado, 
como aquelas hipóteses nas quais quem convalida o negócio não foi parte nele, v.g., de um representante 
legal dessa parte ou daquele dos cônjuges cujo assentimento se requeria para a válida celebração do negócio 
levado a cabo pelo outro” (ALARCÃO, Rui de. A confirmação dos negócios anuláveis. Coimbra: Atlântida, 
1971, p. 92-93). Esta assertiva não pode ser acolhida para explicar o sistema jurídico interno. Ela foi 
construída à luz do Código Civil português, o qual possui regramento expresso a comprovar o motivo pelo 
qual pode se afirmar que o autêntico ato posterior de terceiro, necessário ao negócio jurídico, seja 
considerado confirmação. Vejamos o exemplo do que para nós é caso de assistência do titular do pátrio poder 
e não de representação. No art. 125º, 2, está disposto que: “A anulabilidade é sanável mediante confirmação 
do menor depois de atingir a maioridade ou ser emancipado, ou por confirmação do progenitor que exerça o 
poder paternal, tutor ou administrador de bens, tratando-se de ato que algum deles pudesse celebrar como 
representante do menor”. Ao enunciar que, mesmo sendo o direito de anulabilidade de titularidade do menor, 
o representante legal tem legitimidade para exercer o direito, o Código Civil português criou exceção à 
própria regra do art. 288, 2 que assim preceitua: “A confirmação compete à pessoa a quem pertencer o direito 
de anulação, e só é eficaz quando for posterior à cessação do vício que serve de fundamento à anulabilidade e 
o seu autor tiver conhecimento do vício e do direito à anulação”. Portanto, a partir dessas considerações, é 
possível constatar o por que não se pode adotar a construção doutrinária apresentada por Rui Alarcão para 
asseverar que o art. 176 do Código Civil brasileiro regularia espécie de confirmação. A confirmação e a 
“autorização de terceiro” posterior, em nosso sistema jurídico, são figuras distintas. 
200 MOREIRA ALVES, José Carlos. Considerações sobre a disciplina do negócio jurídico consigo mesmo no 
novo Código Civil brasileiro. Revista do Advogado. São Paulo: AASP, 2008, n. 98, p. 10. Igualmente: 
NERY, Rosa Maria de Andrade; NERY JUNIOR, Nelson. Instituições de direito civil: parte geral. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, v. I t. II, p. 232. VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: parte geral. 8. 
ed. São Paulo: Atlas, 2008, v. I, p. 488. Ler o que foi desenvolvido infra no subparágrafo 2.4., § 2º.  
201 José Augusto Delgado também está sem razão ao afirmar que o “art. 176 do Código Civil de 2002 cuida 
de modalidade de confirmação do negócio jurídico não prevista no Código Civil de 1916” (DELGADO, José 
Augusto. Comentários ao Código Civil brasileiro: dos fatos jurídicos. Coord. Arruda Alvim e Thereza 
Alvim. Rio de Janeiro: Forense, 2008, v. 2, p. 780). Se a autorização é modalidade de confirmação, o autor se 
contradiz ao afirmar, primeiro, que a “confirmação só pode ser praticada por aquele que deu causa à 
existência do vício capaz de anular o negócio jurídico”, e, posteriormente, ao afirmar que a autorização é 
confirmação de terceiro (DELGADO, José Augusto. Comentários ao Código Civil brasileiro: dos fatos 
jurídicos. Coord. Arruda Alvim e Thereza Alvim. Rio de Janeiro: Forense, 2008, v. 2, p. 759 e 784). Em 
expressa contradição também está Itamar Gaino ao asseverar que a autorização é confirmação, muito embora 
reconheça que a autorização “é feita por terceiro”, e a confirmação “feita pela própria parte” (rectius: 
figurante) do negócio jurídico (GAINO, Itamar. Invalidade do negócio jurídico. Teoria geral do direito civil. 
Coord. Renan Lotufo e Giovanni Ettore Nanni. São Paulo: Atlas, 2008, p. 678). No sentido do último autor 
citado: RIZZARDO, Arnaldo. Parte Geral do Código Civil. 3. ed. Rio Janeiro: Forense, 2005, p. 548. 
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confundida com a confirmação, apresentam-se, com base nos argumentos anteriormente 

firmados, as seguintes conclusões: (i) a autorização é ato de terceiro; (ii) a autorização 

pode ser prévia, contemporânea ou posterior ao negócio jurídico que deve complementar; 

(iii) autorização prévia tem a eficácia jurídica de evitar anulabilidade de negócio jurídico, 

e, quando posterior, sanar anulabilidade. 

A primeira destas três conclusões está analisada. Examina-se agora se efetivamente 

o termo autorização de terceiro está vinculado a ser elemento complementar do suporte 

fático de outros negócios jurídicos apenas quanto ao plano da validade, em face do 

disposto nos arts. 176 e 220 do Código Civil. 

 

2. Da autorização de terceiro como elemento complementar de validade ou de eficácia 
do negócio jurídico 
 

 Como elemento do suporte fático do art. 220 consta o termo “validamente”. Este, 

ao contrário do termo “anulabilidade”, empregado no art. 176, leva à questão: no Código 

Civil a falta de autorização prévia é causa de deficiência do suporte fático do negócio 

jurídico específico ao plano da validade ou pode ser causa de deficiência relativa ao plano 

da eficácia? 

 A tricotomia dos planos do negócio jurídico — existência, validade e eficácia —, 

ainda que não tenha sido expressamente adotada no Código Civil desde o seu projeto,202 é 

                                                   
202 Moreira Alves afirmou que “no tocante ao negócio jurídico, pelo Projeto, prevaleceu, afinal, no seio da 
Comissão Elaboradora, o sistema originariamente proposto no Projeto parcial relativo à Parte Geral: não se 
segue a tricotomia existência-validade-eficácia do negócio jurídico, posta em particular relevo, no Brasil, por 
Pontes de Miranda, no seu Tratado de direito privado” [itálicos do autor] (MOREIRA ALVES, José Carlos. 
A parte geral do projeto de Código Civil brasileiro (subsídios históricos para o novo Código Civil 
brasileiro). 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 105). Entretanto, Moreira Alves não nega não estar a 
tricotomia dos planos implicitamente inserta no sistema do Código Civil. Ao responder a observações 
efetuadas por Clóvis do Couto e Silva sobre o projeto de Parte Geral, Moreira Alves dá azo a essa assertiva, 
ao afirmar apenas que não está o projeto construído “rigidamente” sob sistemática da tricotomia existência-
validade-eficácia (MOREIRA ALVES, José Carlos. A parte geral do projeto de Código Civil brasileiro 
(subsídios históricos para o novo Código Civil brasileiro). 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 44). Maior 
certeza se dá em asseverar que o redator da parte geral não nega aplicação da tricotomia, tanto no Código 
Civil ab-rogado como no vigente, quando, ao responder a questionamento efetuado pelo Deputado Celso 
Barros relativo ao art. 102 do Projeto de Código Civil — atual art. 104 —, afirmou: “A primeira tomada de 
posição é a seguinte: estabelecem-se aqui os requisitos de validade, porque nesse código se adota um 
conceito que não foi adotado no código atual, embora a doutrina e a jurisprudência tivessem construído ou 
interpretado textos com esse conceito, que é o conceito da ineficácia relativa. 
V.Exa. sabe perfeitamente que um dos artigos que mais discussão provocou neste País em matéria de saber se 
era nulo o negócio, ou anulável, ou o que fosse, era aquele que dizia que é nula a venda de um ascendente a 
um descendente, sem a concordância dos outros. Então, discutiu-se se isso era nulidade ou anulabilidade. Isso 
apenas é ineficácia relativa, vale dizer, o negócio é válido, mas ele não produz eficácia com relação aos 
outros filhos que não aquele. Portanto, não se precisa sequer declarar, nem sequer mover ação para declarar 
nulidade ou anulabilidade. Ele é puramente ineficaz. Então, já se mostram quais são os requisitos de 
validade, tanto assim que não se fala aqui em legitimidade de parte, porque o requisito da legitimidade, 
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passível de ser identificada no sistema. Por ter o redator da parte geral o escopo de manter, 

quanto ao negócio jurídico, pelo menos as linhas fundamentais da sistemática adotada no 

código ab-rogado,203 verifica-se, por reflexo, a imprecisão dos inconfundíveis planos da 

existência, validade e eficácia. Tal imprecisão da técnica jurídica legislativa impõe ao 

intérprete — a fim de compreender o conteúdo do termo “validamente”, empregado no art. 

220 — dirigir a sua atenção ao disposto no art. 176. 

 Ainda que seja regra a tratar da anulabilidade dos negócios jurídicos, não se pode 

depreender do art. 176 que a “falta de autorização de terceiro” tenha a virtualidade de 

apenas gerar anulabilidade. Ao empregar o advérbio “quando” no início da frase a compor 

o suporte fático do art. 176, o legislador o fez com o significado de conjunção condicional 

equivalente a ‘se’.204 É como se o artigo assim estivesse redigido: “Se a anulabilidade do 

ato resultar da falta de autorização de terceiro [...]”. Portanto, o emprego da palavra 

“quando” no sentido de conjunção condicional possibilita depreender que o art. 176 não 

dispõe ser a “falta de autorização de terceiro” causa exclusiva de anulabilidade. Em 

                                                                                                                                                         
embora muitas vezes seja de validade também, por vezes é requisito de eficácia, como é o caso, por exemplo, 
da venda a non domino — venda de quem não é dono — e consequentemente o negócio jurídico é 
obrigacionalmente eficaz entre as partes, mas é ineficaz entre quem vendeu e o proprietário, tendo em vista a 
falta de legitimação para vender. Por isto já se estabeleceu aqui que os requisitos de validade são esses, já 
porque se vai adotar. E mais tarde se fala várias vezes em não eficácia, em que o negócio é ineficaz, para se 
caracterizar que esses são de validade: os outros é que são de ineficácia. 
A ineficácia não pode ser disciplinada genericamente. Os próprios autores que tratam dela — a partir de 
Struhal, na Alemanha, que escreveu longo artigo, publicado em 1897, se não me falha a memória, em honra 
ao centenário do Código Civil austríaco, sobre a ineficácia relativa — mostram que a nulidade é a ineficácia 
absoluta. E hoje, dizemos, é problema de validade. 
São os três planos a que alude Pontes de Miranda, seguindo a doutrina alemã: o plano da existência, em que 
há elementos da existência do ar (sic). Se esses elementos não existirem, não há sequer o ar (sic). O plano de 
validade, em que esse ato se compatibiliza com aqueles requisitos que fazem o ato válido. E mais: o plano de 
eficácia, que é o terceiro, porque muito ato válido há que é ineficaz, porque há um elemento qualquer que 
impede, que paralisa os efeitos do ato válido. É o caso da venda a non domino. Ela é ineficaz até quando? Até 
o momento em que o vendedor se torna proprietário, porque no momento em que ele se torna proprietário, já 
diz o art. 622 do código atual, que a tradição feita por quem não é dono não transfere a propriedade, mas uma 
vez o tradens se tornando proprietário o negócio se convalida. Ele se torna eficaz sem que precise ser 
repetido. Note V.Exa. que ele tem essa valia” (MOREIRA ALVES, José Carlos. Conferência. Código civil 
brasileiro no debate parlamentar: elementos históricos da elaboração da Lei no 10.406, de 2002. Org. José 
Theodoro Mascarenhas Menck. Brasília: Câmara dos Deputados, 2012, v. 1, t. 1, p. 438-439). 
203 MOREIRA ALVES, José Carlos. A parte geral do projeto de Código Civil brasileiro (subsídios históricos 
para o novo Código Civil brasileiro). 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 82. “Disciplinando o negócio 
jurídico, não seguiu o Anteprojeto sistemática baseada na tricotomia (que não é tão moderna quanto 
pretendem alguns) existência-validade-eficácia, mas procurou respeitar, nas linhas fundamentais, a 
sistemática do Código em vigor, a qual se justifica se se atentar para a circunstância de que, depois de se 
estabelecerem os requisitos de validade do negócio jurídico, trata-se de dois aspectos ligados à manifestação 
de vontade: a interpretação do negócio jurídico e a representação; em seguida, disciplinam-se a condição, o 
termo e o encargo, que são autolimitações da vontade (isto é, uma vez apostos à manifestação de vontade, 
tornam-se inseparáveis dela); e, finalmente, a parte patológica do negócio jurídico: seus defeitos e a 
invalidade” [itálicos do autor]. 
204 FREIRE, Laudelino. Grande e novíssimo dicionário da língua portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1954, v. V, p. 4219. “[…]. QUANDO, conj. […]. 3. Funciona algumas vezes como conjunção 
condicional e equivale a se, se porventura: […]” [itálicos do autor]. 
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verdade, a conjunção condicional apenas indica que: (a) a falta de autorização de terceiro 

pode ser causa de anulabilidade; (b) sendo anulável o negócio jurídico, pode o ato ser 

validado se posteriormente advier a autorização. 

 Logo, por uma interpretação secundum legem do termo “validamente” empregado 

no art. 220, pode-se inferir ser a falta de autorização de terceiro também causa de nulidade.  

 Considerando-se a afirmativa de que o termo “validamente” abarca hipóteses de 

nulidade e anulabilidade, e ainda a negativa do legislador em expressamente sistematizar o 

negócio jurídico à luz da tricotomia dos planos, é possível então interpretar ser a “falta de 

autorização de terceiro” apenas causa de nulidade ou de anulabilidade? Por ser o termo 

“autorização” dotado de significado indeterminado na linguagem de direito privado, sendo 

considerados seus sinônimos os termos “assentimento”, “anuência”, “aprovação” e 

“consentimento”, pela leitura do Código Civil é possível responder negativamente à 

questão formulada. Para arrimar a resposta, analisa-se a figura da assunção de dívida. 

 Dispõe o art. 299 do Código Civil: “É facultado a terceiro assumir a obrigação do 

devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, 

salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava”. 

 Da leitura da regra transcrita observa-se que o legislador exigiu, além da declaração 

de vontade do terceiro e do devedor, o consentimento expresso do credor. Entretanto, cabe 

indagar qual a virtualidade desse consentimento perante as declarações de vontade do 

terceiro e do devedor. O consentimento serve à existência da assunção de dívida, tornando 

o credor figurante, ou apenas à eficácia da translação da dívida?  

 O consentimento expresso do credor é declaração de vontade, mas que não é 

elemento do suporte fático à existência da assunção de dívida.205 O credor não é figurante 

da assunção de dívida. As declarações de vontade à existência da assunção de dívida 

emanam do terceiro e do devedor. O consentimento expresso não atende a elemento 

nuclear do suporte fático da assunção de dívida; não é elemento a composição do acordo à 

existência do negócio jurídico de assunção de dívida; não é aceitação.206 É declaração de 

                                                   
205  O exemplo apresentado é relativo à assunção bifigurativa de dívida, e não unifigurativa. Nesta, a 
conclusão da assunção de dívida se dá entre o credor e o terceiro. Independe do consentimento do devedor. 
Sobre o tema: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1984, t. XXIII, §§ 2.857 a 2.859, p. 374 a 377. SIMÕES, Marcel Edvar. Transmissão 
em direito das obrigações: cessão de crédito, assunção de dívida e sub-rogação pessoal. São Paulo: 
Dissertação de mestrado na Faculdade de Direito da USP, 2011, p. 54-58. 
206 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1984, t. XXIII, § 2.862, 1, p. 381. “A melhor solução e mais acorde com a ciência, de todas as 
construções da assunção bifigurativa de dívida, é a que tem a manifestação de vontade do credor como 
simples manifestação de vontade em negócio jurídico unilateral, não como elemento de acordo, posto que 
haja passo para a ingressão na sua esfera jurídica. Tem-se, portanto, de evitar qualquer influência do 
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vontade que dá existência a negócio jurídico unilateral receptício, o qual tem a eficácia de 

complementar o suporte fático da assunção de dívida à translação da dívida da esfera 

jurídica do devedor para a do terceiro.207 Portanto, “do credor não depende a conclusão do 

contrato de assunção de dívida entre o terceiro e o devedor; o que dele depende é a eficácia 

substitutiva, a translação da dívida, a mudança do sujeito passivo”.208 A falta desse negócio 

jurídico unilateral não é causa de nulidade ou anulabilidade da assunção de dívida. Sua 

falta importa em ineficácia da transmissão da dívida. Entre a existência da assunção da 

dívida e a eficácia de translação há um ato de permeio, elemento complementar do suporte 

fático: o consentimento de credor.209 

 O consentimento do credor pode ser prévio, simultâneo ou posterior à existência da 

assunção de dívida. Se prévio ou simultâneo, ao ser concluída e válida a assunção de 

dívida, já há elemento complementar à sua eficácia translativa. Se concluída a assunção de 

dívida sem o consentimento do credor, há apenas eficácia vinculativa entre o terceiro e o 

devedor; não há a eficácia da translação da dívida. Esta advirá apenas com o posterior 

consentimento do credor.210 

 Pode também ser invocado, para arrimar a resposta apresentada, o disposto no art. 

13 da Lei 8.245/1991, relativo à cessão da locação (rectius: cessão da posição contratual de 

locação): “A cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou 

                                                                                                                                                         
contratualismo suíço que transformou, com a teoria do contrato, em aceitação o consentimento do credor (cp. 
Código Civil suíço, arts. 176-180). 
Não há, no ato do credor, aceitação, que fizesse bilateral o negócio jurídico do credor; há negócio jurídico 
unilateral. Trata-se de manifestação unilateral de vontade receptícia” [itálicos do autor]. Nesse sentido: 
SIMÕES, Marcel Edvar. Transmissão em direito das obrigações: cessão de crédito, assunção de dívida e 
sub-rogação pessoal. São Paulo: Dissertação de mestrado na Faculdade de Direito da USP, 2011, p. 52. 
207 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1984, t. XXIII, § 2.862, 1, p. 381-382. 
208 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1984, t. XXIII, § 2.862, 1, p. 383 [itálico do autor]. 
209 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. V, § 585, 2, p. 314. “Entre o fato jurídico (suporte fático + incidência) e a eficácia 
jurídica, nada há de permeio, salvo se se insere termo ou condição, ou elemento complementar do suporte 
fático” [itálicos nossos]. 
210  Aqui, segue-se sem poder traçar uma distinção clara e precisa entre os termos “consentimento”, 
“assentimento”, “aprovação” e “autorização” em face da ausência de precisão da técnica jurídico legislativa. 
Contudo, já se pode lançar luzes na busca dessa determinação. Conforme enuncia Judith Martins-Costa em 
tema de assunção bifigurativa de dívida, o termo “consentimento” do credor deve ser lido como 
assentimento, o qual engloba “as figuras do assentimento precedente ou concomitante de assunção (isto é: 
‘consentimento’ em sentido próprio) ou posterior (dito: ratificação)” (MARTINS-COSTA, Judith. Negócio 
jurídico de assunção de dívida: algumas notas. Revista Jurídica In-Pactum. Recife: Fundação Antônio dos 
Santos Abranches, 2011, n. 7, p. 164). Outra não é a lição de Pontes de Miranda: “Se a assunção de dívida é 
entre o devedor e quem assume, a eficácia do negócio jurídico em relação ao credor depende de ratificação 
(melhor, aprovação) do credor, ou do seu assentimento prévio. Antes disso a assunção de dívida alheia é 
promessa de adimplemento a terceiro, sem qualquer sucessão passiva de dívida” [itálicos do autor] (PONTES 
DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1984, t. XXIII, § 2.820, 2, p. 258). 
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parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador”.  

 A cessão da posição contratual da locação é espécie de contrato de disposição,211 

por intermédio do qual o locatário transmite a terceiro a sua situação jurídica na relação 

irradiada do contrato de locação. A cessão da posição contratual apenas será eficaz, 

gerando a transmissão da situação subjetiva e a liberação do locatário, quando advier o 

consentimento do locador. O consentimento do locador é declaração unilateral de vontade 

receptícia — negócio jurídico unilateral 212  — cuja eficácia compõe o elemento 

complementar à eficácia translativa do contrato de cessão da posição contratual.213-214 Este 

consentimento do locador pode ser prévio, simultâneo ou posterior ao contrato de cessão 

da posição contratual.215 Se o consentimento do locador é prévio ou simultâneo, a eficácia 

translativa é coetânea à existência e à validade da cessão da posição contratual.216  

 Ainda com base no art. 13 da Lei 8.245/91, o consentimento do locador é elemento 

complementar à eficácia do contrato de sublocação ou de comodato do imóvel locado. 

                                                   
211 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1984, t. XXIII, § 2.871, 4, p. 404. 
212 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1984, t. XXIII, § 2.874, 1, p. 410. 
213 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1984, t. XXIII, § 2.873, 1, p. 407 e § 2.874, 3, p. 411. 
214 Quanto ao tema da cessão da posição contratual cabe destacar a divergência da doutrina quanto à espécie 
de elemento de suporte fático em que se enquadra o “consentimento” do cedido. Há posição doutrinária que 
sustenta ser o “consentimento” elemento do suporte fático (i) à existência (e.g., CESAR, Dimas de Oliveira. 
Estudo sobre a cessão do contrato. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1954, p. 80. CABRAL, Antonio da 
Silva. Cessão de contratos. São Paulo: Saraiva, 1987, p. 91. GOMES, Orlando. Contratos. 6. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1977, p. 179. MOTA PINTO, Carlos Alberto da. Cessão de contrato: contendo parte 
tratando a matéria conforme o direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1985, p. 439. TOMASETTI JR., Alcides 
et. al. Comentários à lei de locações de imóveis urbanos: Lei n. 8.245, de 18 de outubro de 1991. Coord. 
Juarez de Oliveira. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 166-168); (ii) à validade (e.g., BDINE JR., Hamid Charaf. 
Cessão de posição contratual. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 42; 117-118.); ou, (iii) à eficácia (e.g., 
PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1984, t. XXIII, § 2.873, 1, p. 407, e § 2.874, 3, p. 411). Na quarta turma do Superior Tribunal de 
Justiça, conquanto tenha vencido a tese, esposada pelo Ministro Luis Felipe Salomão, de que o 
“consentimento” do cedido é elemento à validade, há voto divergente do Ministro Marco Buzzi, no sentido 
de considerá-lo elemento de eficácia (REsp 1036530/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão 
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 15/08/2014). 
Adotamos aqui a posição que considera o “consentimento” do cedido elemento complementar do suporte 
fático à eficácia da cessão da posição contratual: (i) por inexistir suporte fático legal a fixar o tipo da cessão 
da posição contratual, e, pela interpretação analógica das regras de cessão de crédito e assunção de dívida, 
não se poder depreender que o “consentimento” do credor seja elemento de existência ou requisito de 
validade, mas mero fato de eficácia; (ii) ser essa interpretação a mais consentânea com o princípio da 
conservação do negócio jurídico que, perante um critério de utilidade do negócio jurídico, busca reconhecer a 
medida menos gravosa imposta pelo sistema jurídico; e, (iii) na linha apresentada pela doutrina em geral, de 
ser admissível o “consentimento” posterior do credor o fato gerador da pós-eficácia da transmissão. Sobre o 
princípio da conservação do negócio jurídico: AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Negócio jurídico: 
existência, validade e eficácia. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 66-71. 
215 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1984, t. XXIII, § 2.873, 2, p. 408-409. 
216 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1984, t. XXIII, § 2.873, 1-2, p. 407-409. 



62 
 

Contudo, a diferença que ressalta para com a cessão da posição contratual é quanto ao 

modo de ineficácia. Enquanto não há o consentimento do locador em face da cessão da 

posição contratual concluída, esse contrato não gera a eficácia total217 — transmissão da 

posição contratual e liberação do cedente. Há apenas a vinculação (efeito mínimo) entre o 

terceiro/cessionário e o cedente.218 Nos contratos de sublocação e de comodato de imóvel 

locado, ao contrário, o consentimento do locador é para que a eficácia do contrato alcance 

a sua esfera jurídica. Conquanto o contrato de sublocação ou comodato seja eficaz entre os 

figurantes, ele é ineficaz quanto ao locador enquanto não consente.219 Há, aqui, a ineficácia 

relativa.220 Além da ineficácia relativa quanto ao locador, a ausência de consentimento à 

conclusão do contrato de sublocação ou de comodato do locatário e terceiro importa em 

infração legal, dando justa causa ao exercício do direito formativo extintivo de denúncia da 

relação jurídica irradiada do contrato de locação por parte do locador. Assim como na 

cessão da posição contratual, o consentimento do locador poderá ser prévio, simultâneo ou 

posterior.  

 À luz do disposto no art. 13 da Lei 8.245/91, o consentimento do locador à cessão 

da posição contratual, ao contrato de sublocação ou ao comodato, em verdade, pode ser 

enquadrado como negócio jurídico de terceiro a servir de elemento complementar de 

eficácia do negócio jurídico concluído. 

 Considerando as hipóteses legais analisadas, é possível responder ao 

questionamento formulado nas primeiras linhas desse subparágrafo. 

 Por não haver a técnica jurídico-legislativa expressamente estabelecido a distinção 

entre os planos da existência, validade e eficácia no Código Civil — e em face dos 

exemplos acima apresentados —, é correto afirmar não estar empregado em sentido 

técnico o termo “validamente” no art. 220. O assentimento, a autorização e a anuência de 

outrem tanto podem ser elemento complementar à validade ou à eficácia de um negócio 

jurídico. 221  A nulidade, a anulabilidade ou a ineficácia do negócio jurídico sem 

                                                   
217 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da eficácia - 1ª parte. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2004, p. 39-40. 
218 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1984, t. XXIII, § 2.873, 2, p. 409. 
219 TOMASETTI JR., Alcides et. al. Comentários à lei de locações de imóveis urbanos: Lei n. 8.245, de 18 

de outubro de 1991. Coord. Juarez de Oliveira. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 166-167. 
220 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. V, § 531, 1, p. 73. “Diz-se que há ineficácia relativa quando o negócio jurídico é ineficaz 
para uma, ou para algumas pessoas, e eficaz para outra, ou para outras”. Nesse sentido: MELLO, Marcos 
Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da eficácia - 1ª parte. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 64. 
221 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. III, § 344, 1, p. 401. TOMASETTI JR., Alcides et. al. Comentários à lei de locações de 
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assentimento, autorização, anuência, consentimento dependerá da sanção imposta pela 

técnica legislativa para cada hipótese.222 Nesse ponto, destaca-se a lição de Pontes de 

Miranda:  

 

Por método, sempre que se tem de examinar algum caso de assentimento 
exigido, é aconselhável classificar-se a sanção, depois de se saber qual a 
espécie de assentimento de que se trata e a qual ou a quais atos jurídicos é 
de juntar-se. Praticamente, primeiro apresenta-se o ato jurídico, depois se 
descobre que o assentimento de outrem é exigido e, finalmente, qual a 
espécie de assentimento e qual a sanção. 223  

  

Sem razão, portanto, é afirmar que, no sistema jurídico brasileiro, assentimento, ou 

autorização, ou anuência é apenas requisito de validade.224 

 Por tais considerações cabe antecipar a primeira distinção de linguagem técnico-

jurídica adotada na presente tese. 

 Em face da imprecisão da linguagem do Código Civil e da legislação especial, 

deve-se indicar que, em termos eminentemente técnicos, a palavra “consentimento” não 

pode ser considerada sinônimo de assentimento, anuência, autorização e permissão. O 

consentimento é declaração ou manifestação de vontade de um sujeito de direito para que 

se torne figurante inserto na parte de um negócio jurídico. Quando há o consentimento “de 

alguém no negócio jurídico de outrem é cofiguração: ambos são figurantes”. 225  Se a 

                                                                                                                                                         
imóveis urbanos: Lei n. 8.245, de 18 de outubro de 1991. Coord. Juarez de Oliveira. São Paulo: Saraiva, 
1992, p. 47. NERY JÚNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código Civil comentado. 11. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 617. Pontes de Miranda — seguido por Alcides Tomasetti Júnior, 
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery — afirma poder ser o “assentimento, anuência e 
autorização”, além de elemento complementar de validade ou eficácia, ser elemento nuclear à existência do 
negócio jurídico. Não adotamos tal posição, por não encontrarmos suportes fáticos legais, no Código Civil 
em vigor, capazes de arrimá-la. 
222 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. IV, § 427, 1, p. 267. “O assentimento de outrem, sem o qual o ato jurídico stricto sensu ou 
o negócio jurídico é anulável, tem a mesma natureza do assentimento sem cuja dação não existe, ou do 
assentimento sem cuja dação é nulo ou é ineficaz o ato jurídico. A diferença é apenas quanto à sanção que a 
técnica legislativa adotou para a falta do assentimento. Ou se diz que, sem ele, não entra no mundo jurídico o 
ato jurídico, ou se diz que entre mas é nulo, ou que entre mas é anulável, ou que entra e é valido, mas 
ineficaz”. Igualmente: TOMASETTI JR., Alcides et. al. Comentários à lei de locações de imóveis urbanos: 
Lei n. 8.245, de 18 de outubro de 1991. Coord. Juarez de Oliveira. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 48. 
223 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. IV, § 427, 1, p. 267-268. Nesse sentido: MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato 
jurídico: plano da validade. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 141. VELOSO, Zeno. Invalidade do negócio 
jurídico: nulidade e anulabilidade. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 264 e 297. 
224 Sustenta ser restrito ao plano da validade: GOZZO, Débora. Assentimento de terceiro e negócio jurídico: 
análise comparativa entre os direitos brasileiro e alemão. Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, n. 20, p. 71. 
225 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1984, t. XXXI, § 3.567, 7, p. 11. Em igual sentido: GOZZO, Débora. Ação de nulidade de venda a 
ascendente. São Paulo: 1988, p. 29. 
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declaração de vontade do credor na assunção de dívida ou do cedido na cessão da posição 

contratual não os torna figurantes dos respectivos negócios concluídos, o termo 

“consentimento”, empregado tanto no art. 299 do Código Civil como no art. 13 da Lei 

8.245/91, foi utilizado em sentido atécnico. Essa declaração de vontade prestada por 

terceiro em negócio jurídico de outrem serve para que o suporte fático da assunção de 

dívida ou da cessão da posição contratual não seja deficiente. Em verdade, essa declaração 

de vontade de terceiro que não se torna figurante do negócio jurídico enquadra-se 

dogmaticamente na figura do assentimento de ato de outrem, o qual “é a manifestação de 

vontade de alguém, sem a qual é deficiente o suporte fático do ato jurídico stricto sensu ou 

do negócio jurídico de que outrem é figurante”.226-227 

 Essa distinção entre assentimento e consentimento apresenta-se relevante ao se 

analisar situação de direito patrimonial de família relativo à alienação de direito real sobre 

bem imóvel integrante no patrimônio particular ou no patrimônio comum dos cônjuges, à 

luz dos arts. 1.647 a 1.650 do Código Civil. Se os cônjuges estão casados pelo regime da 

comunhão parcial, o ato de disposição de imóvel particular pelo cônjuge titular é anulável, 

se for efetuado sem assentimento, autorização, outorga do outro. O assentimento do 

cônjuge que não é titular do direito real sobre bem imóvel é ato de terceiro. Se, ao 

contrário, o regime de bens que vige é o da comunhão universal, o ato de alienação do 

direito real sobre coisa imóvel integrante do patrimônio comum por um dos cônjuges 

necessita não apenas do assentimento, mas também do consentimento do outro cônjuge. 

Sem o consentimento, o ato é ineficaz à transmissão translativa do direito da meação de 

titularidade do cônjuge não consentinte, e é anulável quanto à metade relativa de 

titularidade do cônjuge alienante. Assim se deve afirmar, pois quanto à parte da metade de 

titularidade do cônjuge não consentinte — ou seja, que não declarou vontade e figurou na 

parte do negócio jurídico — estaria o cônjuge alienante dispondo de direito alheio, sem 

poder. Quanto à metade de sua titularidade, estariam violados os arts. 1.647, I, e 1.650 do 

                                                   
226 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1984, t. XXXI, § 3.567, 7, p. 11. Em igual sentido: GOZZO, Débora. Ação de nulidade de venda a 
ascendente. São Paulo: 1988, p. 29. 
227 Conquanto trate assentimento como sinônimo de anuência e autorização, cabe destacar a correta distinção 
apresentada por Débora Gozzo entre assentimento e consentimento: “O assentimento, a anuência ou a 
autorização, por sua vez, diferenciam-se claramente do consentimento, embora na linguagem usual muito 
confusão seja feita entre esses dois vocábulos. Assentimento é uma declaração de vontade prestada por 
Terceiro, com o fito de autorizar outrem à prática de negócio jurídico que, necessariamente, afetará sua esfera 
jurídica. Este o motivo pelo qual a Parte contratante depende de sua autorização. O Terceiro não é parte no 
negócio, como acontece com aquele que consente” (GOZZO, Débora. Assentimento de terceiro e negócio 
jurídico: análise comparativa entre os direitos brasileiro e alemão. Revista do Instituto dos Advogados de São 
Paulo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, n. 20, p. 71).  
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Código Civil. 228  Em síntese, se o bem é comum, a “alienação sem consentimento é 

alienação de metade pelo marido, sem ser dono, e de metade, como comuneiro, sem 

assentimento”.229 

 A relevância da distinção apresenta-se ainda em face da maior ou menor 

possibilidade de se obter ou não o suprimento judicial da manifestação de vontade não 

manifestada. Por ser consentimento a manifestação de vontade de um sujeito de direito 

para figurar como parte em um negócio jurídico, ele não é suprimível pelo juiz, salvo casos 

absolutamente excepcionais230 — e.g., o não consentimento de um dos cônjuges, sem justo 

motivo, à alienação de bem comum pode ser suprido pelo juiz (art. 1.647, I, e 1.648 do 

Código Civil); 231  o não consentimento à conclusão do contrato definitivo, pelo pré-

contratante inadimplente, após decurso do prazo, pode ser suprido pelo juiz (art. 464 do 

Código Civil232).233 Em sentido contrário, a regra quanto ao assentimento é a supribilidade 

(e.g., art. 1.517 e 1.519 do Código Civil234), sendo a não supribilidade a exceção — e.g., 

quando um dos descendentes não assente ao contrato de compra e venda concluído entre o 

                                                   
228 Aqui se transcreve, para que não restem dúvidas, a sempre precisa lição de Pontes de Miranda: “Se o ato 
foi de alienação ou gravame de bem comum, cumpre distinguir da ação de invalidade, que é constitutiva 
negativa, a ação de ineficácia, que é declaratória. Por exemplo, se A, marido, sem outorga, alienou o bem 
imóvel, cuja metade era bem próprio dele e outra metade era comum aos cônjuges, alienou invalidamente 
metade mais um quarto do bem e ineficazmente o outro quarto. Quanto à metade e ao quarto invalidamente 
alienados, os arts. 255 e parágrafo único incidem, indiscutivelmente. Quanto ao outro quarto, ineficazmente 
alienado, faltou o consentimento, e não assentimento; não se devem invocar o art. 255 e o parágrafo único, 
mas sim os arts. 1.331, 1.332, 1.343 e 1.344. Se o cônjuge alienou, sem consentimento do outro cônjuge, 
bens dessoutro, dá-se o mesmo” [itálicos do autor] (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado 
de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, t. VIII, § 853, 3, p. 133). Os arts. 1.331, 
1.332, 1.343 e 1.344 do Código Civil ab-rogado são, no Código Civil em vigor, respectivamente, os arts. 861, 
862, 873, 874. O caput do art. 255 do Código Civil ab-rogado apenas apresenta conteúdo similar no caput do 
art. 1.649 do Código Civil em vigor. O parágrafo único do art. 255 do Código Civil ab-rogado não apresenta 
similar no Código Civil em vigor. 
229 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1984, t. VIII, § 853, 1, p. 131. 
230 TOMASETTI JR., Alcides et. al. Comentários à lei de locações de imóveis urbanos: Lei n. 8.245, de 18 

de outubro de 1991. Coord. Juarez de Oliveira. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 48-49. 
231 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1984, t. VIII, § 851, 3, p. 126. “Não se confunda suprimento do assentimento com suprimento de 
consentimento. Se o bem é comum, o que se supre é o consentimento. Se é particular da mulher e ela não 
consentiu na alienação, não há suprimento possível; pode haver autorização judicial fundada no art. 453, que 
remete aos arts. 427, VI, e 429, se interdita a mulher. É preciso que não se baralhem os atos jurídicos, que 
têm pressupostos e efeitos diferentes” [itálicos do autor]. 
232 Art. 464 do Código Civil: “Esgotado o prazo, poderá o juiz, a pedido do interessado, suprir a vontade da 
parte inadimplente, conferindo caráter definitivo ao contrato preliminar, salvo se a isto se opuser a natureza 
da obrigação”. 
233 TOMASETTI JR., Alcides et. al. Comentários à lei de locações de imóveis urbanos: Lei n. 8.245, de 18 

de outubro de 1991. Coord. Juarez de Oliveira. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 48-49. 
234 Por todos: TOMASETTI JR., Alcides et. al. Comentários à lei de locações de imóveis urbanos: Lei n. 
8.245, de 18 de outubro de 1991. Coord. Juarez de Oliveira. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 48-49. 
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genitor e o outro descendente para que seja válido (art. 496 do Código Civil235), não há 

direito dos últimos à supribilidade do assentimento pelo juiz.236 Ao contrário do termo 

“consentimento”, deveria estar empregado, no art. 496, o termo “assentimento”, pois a 

declaração de vontade do descendente não o torna figurante do contrato de compra e 

venda.237 

 Com apoio nessas distinções preliminares, apresentam-se, sinteticamente, as 

primeiras conclusões contidas nesta tese, as quais se alicerçam em uma interpretação 

assentada no Código Civil, visando revelar e atribuir o significado da palavra 

“autorização” no direito privado brasileiro.  

 Primeiro — há declarações de vontade realizadas por quem não é figurante na parte 

de um negócio jurídico, mas terceiro. Essa declaração de vontade gera negócio jurídico: (i) 

independente quanto à existência, validade e eficácia do negócio jurídico a concluir ou 

concluído pelo figurante; (ii) auxiliar, por ser elemento complementar do negócio jurídico 

auxiliado. 

 Segundo — o elemento complementar do negócio jurídico principal pode ser 

relativo à validade ou à eficácia. 

 Terceiro — o negócio jurídico auxiliar, como elemento complementar à validade 

ou à eficácia do negócio jurídico principal, pode ser prévio ou posterior. 

 Quarto — não se pode confundir consentimento com assentimento em negócio 

jurídico de outrem. O assentimento é elemento complementar à validade ou à eficácia do 

negócio jurídico de outrem. O consentimento, ao contrário, é elemento nuclear à existência 

do negócio jurídico, pois o consentinte se torna figurante na parte do negócio jurídico. 

 Por estas primeiras conclusões, tem-se a compreensão prévia de que se está perante 

elementos caracterizadores da teoria geral do assentimento no direito privado. Contudo, 

como no Código Civil não há uma sistematização dos assentimentos de modo expresso, é 

preciso revelá-la. Com o escopo de atingir esse desígnio, passa-se a apresentar a teoria 

                                                   
235  Art. 496 do Código Civil: “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”. 
236 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1984, t. XXXIX, § 4.276, 1, p. 78. DIAS, Adahyl Lourenço. Venda a ascendente. 2. ed. Rio de 
Janeiro: José Konfino, 1976, p. 196. GOZZO, Débora. Ação de nulidade de venda a ascendente. São Paulo: 
1988, p. 42. 
237 GOZZO, Débora. Ação de nulidade de venda a ascendente. São Paulo: 1988, p. 29. “Destarte, foi mal 
utilizado o termo consentimento no texto legal (art. 1.132) [496], visto exigir-se dos demais descendentes, 
simplesmente, o seu assentimento para que o ascendente possa vender a outro descendente validamente. Eles 
não são partes no contrato, mas pessoas que podem ter atingida a sua esfera jurídica, se não derem a sua 
anuência e a venda for efetivada” [itálico da autora]. 
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geral do assentimento.  

 

3. A teoria geral do assentimento no Código Civil brasileiro 
 

 A teoria geral do assentimento foi construída pela doutrina privatista alemã, tendo 

por base os §§ 182 a 185 da parte geral do Código Civil alemão.238-239-240 À luz do disposto 

                                                   
238 §§ 182 a 185 do Código Civil alemão (original):  
“Titel 6 Einwilligung und Genehmigung 
§ 182 Zustimmung 
(1) Hängt die Wirksamkeit eines Vertrags oder eines einseitigen Rechtsgeschäfts, das einem anderen 
gegenüber vorzunehmen ist, von der Zustimmung eines Dritten ab, so kann die Erteilung sowie die 
Verweigerung der Zustimmung sowohl dem einen als dem anderen Teil gegenüber erklärt werden. 
(2) Die Zustimmung bedarf nicht der für das Rechtsgeschäft bestimmten Form. 
(3) Wird ein einseitiges Rechtsgeschäft, dessen Wirksamkeit von der Zustimmung eines Dritten abhängt, mit 
Einwilligung des Dritten vorgenommen, so finden die Vorschriften des § 111 Satz 2, 3 entsprechende 
Anwendung. 
§ 183 Widerruflichkeit der Einwilligung 
Die vorherige Zustimmung (Einwilligung) ist bis zur Vornahme des Rechtsgeschäfts widerruflich, soweit 
nicht aus dem ihrer Erteilung zugrunde liegenden Rechtsverhältnis sich ein anderes ergibt. Der Widerruf 
kann sowohl dem einen als dem anderen Teil gegenüber erklärt werden. 
§ 184 Rückwirkung der Genehmigung 
(1) Die nachträgliche Zustimmung (Genehmigung) wirkt auf den Zeitpunkt der Vornahme des 
Rechtsgeschäfts zurück, soweit nicht ein anderes bestimmt ist. 
(2) Durch die Rückwirkung werden Verfügungen nicht unwirksam, die vor der Genehmigung über den 
Gegenstand des Rechtsgeschäfts von dem Genehmigenden getroffen worden oder im Wege der 
Zwangsvollstreckung oder der Arrestvollziehung oder durch den Insolvenzverwalter erfolgt sind. 
§ 185 Verfügung eines Nichtberechtigten 
(1) Eine Verfügung, die ein Nichtberechtigter über einen Gegenstand trifft, ist wirksam, wenn sie mit 
Einwilligung des Berechtigten erfolgt. 
(2) Die Verfügung wird wirksam, wenn der Berechtigte sie genehmigt oder wenn der Verfügende den 
Gegenstand erwirbt oder wenn er von dem Berechtigten beerbt wird und dieser für die 
Nachlassverbindlichkeiten unbeschränkt haftet. In den beiden letzteren Fällen wird, wenn über den 
Gegenstand mehrere miteinander nicht in Einklang stehende Verfügungen getroffen worden sind, nur die 
frühere Verfügung wirksam”. 
239 Código Civil alemán y ley de introducción al Código Civil. Trad. Albert Lamarca Marquès et al. Marcial 
Pons: Madrid, 2013, p. 66: 
“TÍTULO 6 
Consentimiento y ratificación 
§ 182 Asentimiento 
(1) Si la eficacia de un contrato o de un negocio jurídico unilateral que debe celebrarse frente a otro depende 
del asentimiento de un tercero, puede declararse el otorgamiento o la denegación del asentimiento tanto 
frente a una parte como a la otra. 
(2) El asentimiento no requiere la forma exigida para el negocio jurídico. 
(3) Si el negocio jurídico unilateral, cuya efectividad depende del asentimiento de un tercero, ha sido 
celebrado con el consentimiento del tercero, se aplican por analogía las disposiciones del § 111, incisos 2 y 3. 
§ 183 Revocabilidad del consentimiento 
El asentimiento previo (consentimiento) es revocable hasta el momento de la celebración del negocio 
jurídico, a no ser que resulte otra cosa de la relación jurídica que ha servido de base a su concesión. La 
revocación puede declararse tanto frente a una como frente a la otra parte. 
§ 184 Retroacción de la ratificación 
(1) El asentimiento posterior (ratificación) se retrotrae al momento de la celebración del negocio jurídico, 
salvo que se haya dispuesto otra cosa. 
(2) Mediante la retroacción no devienen ineficaces las disposiciones sobre el objeto del negocio jurídico 
realizadas antes de la ratificación por el ratificante, en el curso de la ejecución forzosa o derivada de 
embargo, o que ha llevado a cabo el administrador concursal. 
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no § 182, o assentimento é uma declaração de vontade realizada por um terceiro, para que 

o negócio jurídico a concluir ou concluído por outrem seja eficaz. Sob a perspectiva de 

proteção de interesses241 em face do exercício da autonomia privada, exige-se, em sentido 

geral, o assentimento em duas situações, para que: (i) o sujeito de direito com capacidade 

de obrar limitada possa concluir negócio jurídico eficaz; (ii) um sujeito de direito, 

exercendo a autonomia privada, eficazmente gere efeitos sobre a esfera jurídica de terceiro 

que não é parte de um negócio jurídico.242-243 No regramento adotado no Código Civil 

                                                                                                                                                         
§ 185 Disposición de un no titular 
(1) Una disposición sobre un bien llevada a cabo por un no titular es eficaz si se realiza con el consentimiento 
de su titular. 
(2) La disposición deviene eficaz si el titular la ratifica o si el disponente adquiere el bien o lo hereda del 
titular y éste responde ilimitadamente de las obligaciones del caudal relicto. En los dos últimos casos, si 
sobre el bien han tenido lugar varios actos de disposición entre sí incompatibles, sólo es eficaz el primer acto 
dispositivo”. 
240 Conquanto o Código Civil alemão tenha sofrido importante reforma no ano 2002, ainda é possível utilizar 
a tradução para o vernáculo, elaborada por Souza Diniz, dos §§ 182 a 185, pois não foram objeto de 
alteração. Código Civil alemão. Trad. Souza Diniz. Rio de Janeiro: Récord, [s.d.], p. 46-47: 
“Título VI  
CONSENTIMENTO. RATIFICAÇÃO 
§ 182 (Assentimento) 
Se a eficácia de um contrato ou de um negócio jurídico unilateral que se deve realizar ante um outro, 
depender do assentimento de um terceiro, poderá a concessão, bem como a recusa do assentimento, ser 
declarada quer ante uma quer ante outra parte. 
O assentimento não necessita da forma estabelecida para o negócio jurídico. 
Se um negócio jurídico unilateral, cuja eficácia depende do assentimento de um terceiro, for realizado com o 
consentimento do terceiro, encontrarão as disposições do § 111, períodos 2 e 3, analogamente, aplicação. 
§ 183 (Revogabilidade do consentimento) 
O assentimento anterior (consentimento) é revogável até a realização do negócio jurídico, sempre que outra 
coisa não resulte da relação jurídica que deu base à sua concessão. A revogação pode ser declarada tanto a 
uma com a outra parte. 
§ 184 (Retratação da ratificação) 
O assentimento posterior (ratificação) retroage ao momento da realização do negócio jurídico, sempre que 
uma outra coisa não tenha sido estabelecida. 
Pelo retroação não se tornam ineficazes as disposições que, antes da ratificação, sobre o objeto do negócio 
jurídico, foram adotadas pelo ratificador ou tiveram lugar por via de execução forçada ou de execução de 
arresto ou pelo administrador da falência. 
§ 185 (Disposição de um não titular) 
Uma disposição adotada sobre um objeto, por um não titular, é eficaz se teve lugar com o consentimento do 
titular. 
A disposição torna-se eficaz se o titular a ratifica ou se o disponente adquire o objeto ou se ele for sucedido 
pelo titular e este responde, ilimitadamente, pelos compromissos da herança. Nos dois últimos casos, se, 
sobre o objeto, várias disposições, não conciliáveis entre si, forem adotadas, somente será eficaz a primeira 
disposição”. 
241ENNECCERUS, Ludwig; NIPPERDEY, Hans Carl. Derecho civil: parte general. In: ENNECCERUS, 
Ludwig; KIPP, Theodor; WOLF, Martin. Tratado de derecho civil. Trad. Blas Pérez González y José Alguer. 
3. ed. Barcelona: Bosch, 1981, t. I, v. II - segunda parte, § 204, p. 774. “Este asentimiento se exige a veces en 
interés de los sujetos del negocio (o de las personas a quienes representan) para precaverles de daño, a veces 
en interés del mismo que lo presta, porque el negocio se concluye en su nombre, porque en virtud del negocio 
se dispone de sus derecho o porque, al menos de un modo mediato, es afectado en sus derechos o intereses”. 
242 FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González 
y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 54, 1, p. 1026. Nesse sentido: 
ENNECCERUS, Ludwig; NIPPERDEY, Hans Carl. Derecho civil: parte general. In: ENNECCERUS, 
Ludwig; KIPP, Theodor; WOLF, Martin. Tratado de derecho civil. Trad. Blas Pérez González y José Alguer. 
3. ed. Barcelona: Bosch, 1981, t. I, v. II - segunda parte, § 204, p. 774. LEHMANN, Heinrich. Tratado del 
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alemão, o assentimento pode ser: (i) prévio (vorherige Zustimmung), recebendo o nome de 

Einwilligung (§ 183, 1) — comumente, esse termo é traduzido como “consentimento”, 

todavia, para a finalidade de tratar da figura à luz do Código Civil brasileiro, deve-se 

traduzi-lo como “autorização”, termo que apresenta sentido amplo, já que o consentimento 

serve para indicar a declaração de vontade dos figurantes do negócio jurídico244 —; (ii) 

posterior (nachträgliche Zustimmung), recebendo o nome Genehmigung (§ 184, 1), termo 

comumente traduzido como “ratificação”, embora também seja traduzido — e devesse ser 

melhormente traduzido — como “aprovação”.245 

 No § 185, 1, dispõe-se sobre o assentimento prévio para que negócio jurídico de 

disposição concluído por quem não é o titular do direito, em nome próprio, tenha eficácia 
                                                                                                                                                         
derecho civil: parte general. Trad. Jose M.ª Navas. Madrid: Revista de Derecho Privado, 1956, v. I, § 37, I, 2, 
p. 469-470. 
243 Como suportes fáticos do Código Civil alemão, em que é exigido o assentimento, podem ser apontados, 
segundo indicam Flume e Lehmann: o negócio jurídico concluído pelo relativamente incapaz (§§ 106 e ss, 
com exceção dos §§ 107 e 110); negócio jurídico concluído pelo representante sem poder, cuja eficácia 
depende de ratificação do representado (§§ 177 e 180); o assentimento de um dos cônjuges para a conclusão 
de negócio jurídico pelo outro, em razão do regime matrimonial de bens (§§ 1365 e seguintes; 1423 e 
seguintes; e §§ 1516 e 1517); o negócio de disposição efetuado por um não titular, em nome próprio (§ 
185,1); para a disposição de direito gravado por afetar a esfera jurídica de terceiro (§§ 876; 880, 2 e 3; 1.245, 
1; 1255, 2) (FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel 
González y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 54, 1, p. 1025-1026. 
LEHMANN, Heinrich. Tratado del derecho civil: parte general. Trad. Jose M.ª Navas. Madrid: Revista de 
Derecho Privado, 1956, v. I, § 37, I, 2, p. 468-470). 
244 José María Miquel González e Esther Gómez Calle, ao traduzirem o tomo sobre negócio jurídico de 
autoria de Werner Flume, escreveram a seguinte nota: “Algunos traducen «Einwilligung» por 
consentimiento, pero esto se presta a confusión, porque quien aprueba o autoriza un negocio no es parte en él. 
El consentimiento es el de las partes contratantes” (FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del 
derecho civil. Trad. José María Miquel González y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del 
Notariado, 1998, p. 1030). Também reconhecendo que o termo “consentimento” deve ser empregado para 
designar a declaração de vontade de quem é parte no contrato, Rocío Diéguez Oliva traduz o termo 
Einwilligung como assentimento: “En efecto, creemos más adecuada la traducción del término Einwilligung 
no por consentimiento, […], sino por el término asentimiento, reservando el término consentimiento para las 
partes contratantes” (OLIVA, Rocío Diéguez. Eficacia real y obligacional de la representación indirecta. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2006, p. 177, nota 468).  
245 INFANTE, Carlos Melon. [Notas aclaratorias]. Código Civil Alemán. Traducción Carlos Melon Infante. 
Bosch: Barcelona, 1955, nota 142, p. 35-36. “El consentimiento y la ratificación son las dos formas que 
puede adoptar el asentimiento o ‘Zustimmung’, que no es otra cosa que la intervención de la voluntad de una 
persona en un negocio jurídico o acto llevado a cabo por otra. Este ‘Asentimiento’ puede ser previo a la 
celebración del negocio jurídico o realización del acto, u otorgado con posterioridad a éstos. En el primer 
caso (‘vorherige Zustimmung’) recibe el nombre de ‘Einwilligung’ = ‘Consentimiento’; en el segundo 
(‘nachträgliche Zustimmung’) el de ‘Genehmigung’ = ‘Ratificación’. No olvidemos, sin embargo, que el 
término ‘Genehmigung’ puede significar también ‘Aprobación’; especialmente la concedida por un Tribunal 
o Autoridad competente”. Sobre a importância da distinção terminológica na teoria do assentimento no 
Código Civil alemão, cabe acentuar a preocupação e o máximo de rigor que buscaram os tradutores 
espanhóis do referido código, ao enfrentarem a tradução dos termos Zustimmung e Einwilligung: “Se debía 
ser especialmente cuidadoso en la distinción entre términos como Zustimmung y Einwilligung, que el BGB 
conscientemente y con rigor usa para distinguir, respectivamente, entre «asentimiento» y «consentimiento». 
Aquí el respeto a la literalidad era óptimo, a pesar de que ello pudiera generar dudas por no utilizarse esta 
distinción siempre de forma rigurosa en derecho español” (Código Civil alemán y ley de introducción al 
Código Civil. Trad. Albert Lamarca Marquès et al. Marcial Pons: Madrid, 2013, p. 24-25). Sobre esse sentido 
da palavra consentimento: GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1988, p. 381-382. 
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sobre a esfera jurídica do titular. Se realizado o negócio jurídico de disposição sem o 

assentimento prévio do titular do direito, dispõe o § 185, 2, do Código Civil alemão sobre 

o advento da eficácia, se o titular assentir posteriormente — aprovação —, ou se quem 

concluiu o negócio de disposição posteriormente adquirir o direito do titular. Conforme o 

disposto no § 185, 1, houve pela doutrina a construção do negócio jurídico de autorização 

(Ermächtigungsgeschäfts) ou simplesmente autorização (Ermächtigung).246 A autorização 

é considerada um suporte fático especial do assentimento regulado no § 182.247 

 Da análise dos §§ 182 a 185 do Código Civil alemão e de alguns suportes fáticos 

específicos depreende-se que o negócio jurídico de assentimento é gênero do qual são 

espécies o consentimento (Einwilligung), a aprovação (Genehmigung) e a autorização 

(Ermächtigung). O consentimento e a autorização são espécies de assentimento prévio, e a 

aprovação, espécie de assentimento posterior. Cada um deles apresenta eficácia específica. 

 Muito embora não haja sistematização dos assentimentos no Código Civil 

brasileiro como há no Código Civil alemão, não se pode deixar de reconhecer, no sistema 

brasileiro, a possibilidade de nele se revelar a existência de uma teoria geral do 

assentimento, em concordância com os argumentos acima apresentados (§ 1º, 

subparágrafos 1 e 2). Para isso, contudo, é indispensável fixar as espécies de assentimento 

em conformidade com as normas dispersas no Código Civil brasileiro, adotando como 

modelos hermenêuticos tanto a teoria do assentimento disposta (§§ 182 a 185 do Código 

Civil alemão), como o trabalho da doutrina germânica. Assim, por intermédio de 

interpretação secundum legem e praeter legem do Código Civil brasileiro, constrói-se um 

modelo doutrinário relativo aos assentimentos. 

 Como ponto de partida deve-se retomar a análise do art. 220 do vigente Código 

Civil. Este artigo é, ipis litteris, o art. 132 do Código ab-rogado. Portanto, é possível 

analisar primeiro a redação desse artigo desde o projeto original do Código Civil ab-

rogado.  

 Até ser alcançada a redação final do mencionado art. 132, houve modificações 

apenas de forma no Projeto de Código Civil apresentado por Clóvis Beviláqua. Primeiro 

                                                   
246 HUPKA, Josef. La representación voluntaria en los negocios jurídicos. Trad. Luis Sancho Seral. Madrid: 
Revista de Derecho Privado, 1930, p. 27. 
247 FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González 
y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 57, 1, b, p. 1044. Essa posição não 
é pacífica. Há posição que não reconhece a autorização (Ermächtigung) como figura jurídica geral 
independente, em sentido estrito, no direito alemão (e.g., LEHMANN, Heinrich. Tratado del derecho civil: 
parte general. Trad. Jose M.ª Navas. Madrid: Revista de Derecho Privado, 1956, v. I, § 37, VI, 1, p. 478-
480). 
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fixado no art. 143 do Projeto,248 foi alterado pela comissão de revisão e passou a constar no 

art. 153 249  antes de ser entregue à apreciação da Câmara dos Deputados. Entregue o 

Projeto ao Senado Federal, houve a alteração da redação por Ruy Barbosa, substituindo o 

termo “assentimento” por “anuência” (emenda 139). 250  Esta alteração ocorreu sem 

apresentação de qualquer justificativa, 251  permitindo interpretar que a substituição do 

termo “assentimento” pelo termo “anuência” se deu apenas por serem sinônimos na 

linguagem comum e por uma questão de estilo, tão cara a Ruy Barbosa. 

 Em complemento ao esclarecimento sobre a redação do art. 132 do Código Civil 

ab-rogado, destacam-se duas importantes interpretações doutrinárias sobre o respectivo 

artigo. 

 Clóvis Beviláqua, em comentários a esse artigo, asseverou: 

  

Refere-se este artigo aos casos, em que alguém não pode realizar, 
legalmente, um ato jurídico, sem a anuência ou autorização de outrem. 
Acham-se nessa situação: a mulher casada (arts. 242 e 243); o homem 
casado para alienar direitos reais sobre imóveis, pleitear sobre esses bens, 
prestar fianças e fazer doações (art. 235); e os menores entre dezesseis e 
dezoito ou vinte e um anos (art. 154). 252 

 

  Mais profunda e elucidativa foi a posição de Pontes de Miranda:  

 

O que mais importa na interpretação do art. 132 é o saber-se que se trata 
de assentimento em geral, necessário à existência, validade ou eficácia de 
ato jurídico de outrem [...]. É indiferente se o assentimento é à vontade, 

                                                   
248  Projecto do Código Civil Brazileiro: trabalhos da comissão especial da Camara dos Deputados — 
projectos primitivo e revisto. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1902, v. I, p. 58. “Art. 143. O assentimento 
ou autorisação de alguem, necessario, para a validade de algum acto, deverá ser provado do mesmo modo 
que este, e, sempre que for possivel, deve constar do mesmo instrumento” [mantida a ortografia original]. 
249  Projecto do Código Civil Brazileiro: trabalhos da comissão especial da Camara dos Deputados — 
projectos primitivo e revisto. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1902, v. I, p. 175: “Art. 153. O 
assentimento ou autorisação de alguem, necessario para a validade de algum acto, deverá ser provado do 
mesmo modo que este, e constar, sempre que fôr possivel, do proprio instrumento” [mantida a ortografia 
original]. 
250 BARBOSA, Ruy. Parecer sobre a redação do Código Civil. Obras completas de Rui Barbosa. Rio de 
Janeiro: Imprensa Nacional, 1949, v. XXIX, t. I, p. 69. Emendas do Senado ao Projecto da Camara, n. 1, de 
1902, do Código Civil Brazileiro, com Parecer da Commissão Especial. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 
1913, p. 1-2 e 303. “(Emenda 139) Art. 137. “A annuencia, ou a autorizacão de outrem, necessaria á validade 
de um acto, provar-se-ha do mesmo modo que este, e constará, sempre que ser possa, do proprio 
instrumento” [mantida a ortografia original]. 
251 O próprio Rui Barbosa afirmou, na introdução de seu parecer sobre a redação do Código Civil, que não 
justificaria todas as revisões, deixando, “pois, que as de primeira intuição, por si mesmas se explicassem” 
(BARBOSA, Ruy. Parecer sobre a redação do Código Civil. Obras completas de Rui Barbosa. Rio de 
Janeiro: Imprensa Nacional, 1949, v. XXIX, t. I, p. 4). 
252 BEVILÁQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado. 11. ed. atual. Achilles 
Bevilaqua e Isaias Bevilaqua. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1956, v. I, 314. 
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ou ao enunciado de fato, no interesse do sujeito do ato jurídico, ou no 
interesse do assentinte (ou por ser em seu próprio nome, ou em 
disposição do direito de assentinte, ou por lhe atingir, ainda que 
mediatamente, direitos ou interesses, como se dá com o cônjuge quando o 
outro aliena imóveis ou direitos reais sobre imóveis particulares 
dessoutro, e com o locador, em caso de cessão da locação).253  

  

Acrescentando, em outro excerto, que  

 

manifestações de vontade anteriores aos atos jurídicos, necessárias à 
existência, validade ou eficácia deles, podem consistir em autorizações, 
no sentido largo de manifestações de vontade, que outorgam poder de 
influir, mediante ato jurídico, no patrimônio do autorizante, ou em 
interesses do autorizante [...]; ou em assistência a incapazes, ou em 
assentimentos a atos jurídicos de outrem, se há comunidade de interesses, 
sem comunidade de direitos [...]. As manifestações de vontade 
posteriores, ou são assentimentos posteriores, ou ratificações. No artigo 
132 diz-se: “A anuência, ou a autorização de outrem, necessária à 
validade de um ato, provar-se-á do mesmo modo que este, e constará, 
sempre que se possa, do próprio instrumento”. A lei empregou a 
expressão “autorização” em sentido largo e, pondo tal conceito após o de 
“anuência” (= assentir com a cabeça, de nuo, mover com a cabeça, o que 
pode se referir a manifestação de vontade ou enunciado de fato).254  

  

Dos excertos de autoria de Pontes de Miranda, por exemplo, pode-se depreender 

que o núcleo do modelo doutrinário tem como elemento matriz o assentimento de terceiro, 

em face dos interesses, imediatos ou mediatos, do figurante do negócio jurídico ou do 

próprio assentinte. Com base no art. 132 — atual art. 220 —, apresentou um modelo 

doutrinário com sustentação em elementos da teoria geral do assentimento desenvolvida a 

partir dos §§ 182 a 185 do Código Civil alemão. Tanto é verdade, que os exemplos por ele 

indicados (e.g., o assentimento para conclusão de negócio jurídico por relativamente 

incapaz; o assentimento do cônjuge para disposição de patrimônio comum; a aprovação 

como assentimento posterior) e seus respectivos suportes fáticos são similares aos 

exemplos apresentados pela doutrina alemã ao tratar dos §§ 182 a 184 do código 
                                                   
253 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. III, § 344, 1, p. 401. Nesse sentido: TOMASETTI JR., Alcides et. al. Comentários à lei de 
locações de imóveis urbanos: Lei n. 8.245, de 18 de outubro de 1991. Coord. Juarez de Oliveira. São Paulo: 
Saraiva, 1992, p. 47-48. 
254 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. III, § 344, 1, p. 400. Comunga da lição de Pontes de Miranda: TOMASETTI JR., Alcides 
et. al. Comentários à lei de locações de imóveis urbanos: Lei n. 8.245, de 18 de outubro de 1991. Coord. 
Juarez de Oliveira. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 48. “De acordo com essa lição [de Pontes de Miranda] o 
importante quanto ao art. 132 do Código Civil é saber que ele trata de assentimento em geral, pertinente à 
existência, à validade ou à eficácia de ato relativo à esfera jurídica de outra pessoa, mas não só a esfera 
jurídica que não seja a do legitimado para assentir” [itálicos do autor]. 
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germânico. 255  Contudo, ele não efetuou uma sistematização das subespécies de 

assentimento nem esboçou atribuir a cada espécie de assentimento significado mais 

preciso. Indicou o caminho a ser percorrido. 

 Da análise da redação do art. 132 do Código Civil ab-rogado e dos importantes 

modelos dogmáticos apresentados, é correto afirmar que o art. 220 do Código Civil em 

vigor, embora esteja a regrar sobre a forma da anuência e da autorização, em verdade 

permite ao intérprete sustentar a existência e desenvolver, pela interpretação sistemática 

com outras regras do Código Civil (e.g., art. 176), uma teoria geral do assentimento no 

direito privado. Ademais, é acertado asseverar ser o assentimento a negócio jurídico de 

outrem 256-257 uma figura jurídica geral.258  

                                                   
255 Ler, supra, nota 238.  
256 Ao se empregar exclusivamente o termo “negócio jurídico”, não se está a restringir a vinculação dos 
assentimentos a apenas esta figura, embora tal seja a regra. Pode o ordenamento impor a existência de 
assentimento para a prática de ato jurídico stricto sensu. A razão de se adotar esse método encontra-se no 
próprio Código Civil, porquanto o negócio jurídico foi elevado à qualidade de figura jurídica central dentre 
as espécies de fato jurídico lícito, em que a ação do homem é relevante ao mundo jurídico. Contudo, não se 
pode olvidar que, ao tratar no art. 185 do Código Civil dos “Atos Jurídicos Lícitos”, o Código Civil estendeu, 
no que couber, a aplicação das normas reitoras do negócio jurídico a outros atos humanos relevantes para o 
mundo jurídico: o ato jurídico stricto sensu. Muito embora Moreira Alves não adote a distinção entre atos 
jurídicos lato sensu (negócio jurídico e ato jurídico stricto sensu) e atos-fatos, por entender que o último 
também pertence ao conceito de ato jurídico em sentido amplo, na linha da doutrina alemã, ele não descura 
da distinção entre cada uma das espécies, razão pela qual, à correta análise do art. 185 do Código Civil, se 
transcreve a sua lição: “[...] o fato de se introduzir um título, onde se colocou como nomem juris a expressão 
‘ato jurídico lícito’, para traduzir mais propriamente todos aqueles atos jurídicos lícitos, que não fossem 
negócios jurídicos, seguindo, como exporei mais adiante, a tendência mais moderna e hoje predominante de 
que os atos jurídicos lícitos se dividem em três grandes categorias: os negócios jurídicos; o atos jurídicos em 
sentido estrito; e os chamados atos-fatos ou atos jurídicos puros, ou meros atos jurídicos, já que a doutrina 
não é concorde na designação a dar a esta terceira categoria de atos jurídicos lícitos. Aqui ato jurídico lícito 
abrange as duas subdivisões últimas de que tratei, ou seja, excluído o negócio jurídico, tudo aquilo que for 
ato que produzir consequência jurídica e que for lícito se capitula dentro desse título com uma disciplina 
análoga à do negócio jurídico. Mas o simples fato de se dizer que a disciplina deve ser análoga implica dizer 
que nem todos os princípios de negócio jurídico se aplicam a esse atos jurídicos lícitos que não sejam 
propriamente negócios jurídicos”. Adiante, Moreira Alves apresenta com clareza os elementos que 
caracterizam o negócio jurídico, o ato jurídico em sentido estrito e o ato-fato jurídico: “Os atos jurídicos são 
todos os atos que produzem efeitos jurídicos. Mas há diferentes espécies de atos jurídicos. Há atos jurídicos 
para os quais a lei leva em consideração prevalentemente a vontade de quem os praticou, e há atos jurídicos 
para os quais a lei lhes dá consequência jurídica, levando em consideração não uma vontade qualificada, mas 
uma mera intenção, e outros atos jurídicos, há outras ações humanas para as quais a lei atribuiu 
consequências jurídicas independentemente da vontade humana” (MOREIRA ALVES, José Carlos. 10ª 
reunião - Conferência do Professor Ministro Moreira Alves. Código Civil brasileiro no debate parlamentar: 
elementos históricos da elaboração da Lei nº 10.406, de 2002. Org. José Theodoro Mascarenhas Menck. 
Brasília: Câmara dos Deputados, 2012, v. 1, t. 1, p. 419-420 e 428). Essa conclusão toma maior arrimo ao ser 
lido o excerto do relatório da Comissão Revisora do Projeto de Código Civil, redigido por Moreira Alves, 
que impugna a justificativa de emenda n. 207: “A justificativa de emenda começa por salientar que ‘negócio 
comumente é mais empregado e acolhível expressando operação comercial, transação’. Sucede, porém, que, 
na técnica jurídica, negócio jurídico é expressão consagrada na doutrina moderna, bem como na legislação, 
para traduzir uma das espécies em que se subdividem os atos jurídicos. Ato jurídico é qualquer ação humana 
que produza efeitos jurídicos. Essa categoria se subdivide em: negócio jurídico (quando a ação humana visa 
diretamente a alcançar um fim prático previsto na lei, razão por que é necessária uma vontade qualificada, 
sem vícios), ato jurídico em sentido estrito (quando a ação humana se baseia, não numa vontade qualificada, 
mas em simples intenção, razão por que nem todos os princípios do negócio jurídico se aplicam aos atos 
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 Em concordância com essa primeira posição, cabe levantar a hipótese de não 

poderem ser tratadas como sinônimos, no Código Civil, a autorização prévia ou a 

autorização posterior, mas como espécies de assentimento distintas, dotadas de cariz 

próprio. Feitas estas distinções, adentra-se no âmago da figura jurídica do assentimento.  

 

3.1. O assentimento à proteção de interesses jurídicos 
 

 O tema do assentimento a ato jurídico de outrem está diretamente vinculado à 

questão dos interesses juridicamente protegidos.  

 Interesse é o fim ou objetivo que o homem busca alcançar para satisfazer uma 

multiplicidade de necessidades em proveito próprio ou da coletividade.259-260 Não é um 

bem jurídico em si, mas o valor relativo que determinado bem (coisa ou relação) representa 

                                                                                                                                                         
jurídicos em sentido estrito; por exemplo: a ocupação é ato jurídico em sentido estrito — para ele, basta a 
intenção de assenhorear-se de coisa sem dono, não lhe sendo aplicáveis os vícios do consentimento, nem as 
regras sobre nulidade ou anulabilidade) e atos-fatos jurídicos (ações que a lei encara como fatos, sem levar 
em consideração a vontade ou a intenção do agente; exemplo: o achador do tesouro, razão por que o louco se 
torna, pelo simples achado, proprietário de parte dele, ao menos)” (MOREIRA ALVES, José Carlos. A parte 
geral do projeto de Código Civil brasileiro (subsídios históricos para o novo Código Civil brasileiro). 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2003, p. 144-145). Cabe destacar, apenas, que não se concorda com Moreira Alves 
quando afirma que a ocupação é ato jurídico em sentido estrito. Tanto o caput do art. 592 do Código Civil 
ab-rogado como o art. 1.263 do Código Civil em vigor, não dão azo a depreender ser a vontade ou intenção 
do sujeito, que se assenhora da coisa sem dono, elemento à configuração da ocupação. Por consectário, a 
ocupação há de ser classificada como ato-fato jurídico. 
257 Sobre a evolução da construção dogmática do negócio jurídico, ato jurídico stricto sensu e ato-fato: 
MOREIRA ALVES, José Carlos. Distinção entre os atos jurídicos negociais e os atos jurídicos não-
negociais. Revista da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de 
Letras Jurídicas, 1996, v. 10, p. 170-189. NETO, Soriano. A construção científica alemã sobre os atos 
jurídicos em sentido estrito e a natureza jurídica do reconhecimento da filiação ilegítima. Revista Acadêmica. 
Recife: Anais da Universidade do Recife, 1957, ano LVIII (1951-1956), p. 8-30. COUTO E SILVA, Clóvis 
V. do. Para uma história dos conceitos no direito civil e no direito processual civil (a atualidade do 
pensamento de Otto Karlowa e de Oskar Bülow). Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1985, v. 37, p. 238-270, em especial, p. 239-251. 
258 Aqui se relembra a crítica de Pontes de Miranda à redação dos art. 11 do Código de Processo Civil de 
1973 sobre a imprecisão da terminologia adotada pelo legislador, ao qualificar o assentimento do marido 
como autorização e o da mulher como outorga: “De início, observamos que esse [o Código de Processo 
Civil] despreza o uso da palavra ‘autorização’, para por, indistintamente, ‘consentimento’, referindo-se a 
ambos os cônjuges. Teria sido proveitoso para a uniformidade da terminologia legal proscrever-se, de vez, a 
diferença designativa do assentimento da mulher e do assentimento do marido, dito ‘autorização’. Ambos, 
em verdade, apenas ‘assentem’. Infelizmente, o Código de Processo Civil de 1973 volveu ao erro de 1916” 
(PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1979, t. I, p. 387). 
259 ESPINOLA, Eduardo; ESPINOLA FILHO, Eduardo. Tratado de direito civil brasileiro. Rio de Janeiro: 
Freitas Bastos, 1941, t. IX, 127, p. 633. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado das ações. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971, t. II, § 3, p. 25. 
260 Sobre desenvolvimento do conceito de interesse e suas respectivas concepções no Direito Civil: MOTA 
PINTO, Paulo. Interesse contratual negativo e interesse contratual positivo. Coimbra: Coimbra, 2008, v. I, p. 
481-501. MENEZES CORDEIRO, António. Tratado de direito civil: direito das obrigações. 2. ed. Coimbra: 
Almedina, 2012, v. VI, § 21, p. 307-318. 
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para o sujeito.261 Muito embora o direito seja processo de adaptação social cuja finalidade, 

além de assegurar expectativas e direcionar condutas, é proteger interesses,262 nem todos 

os interesses são protegidos por ele, mas apenas o interesse jurídico, ao qual pode estar 

ligado um “interesse moral, ou econômico ou intelectual (artístico ou científico)”. 263 

Assim, o interesse protegido pelo direito (interesse jurídico) pode ser definido como “a 

realidade apta a satisfazer desejos ou necessidades e que, sendo protegida pelo Direito, dá 

lugar, quando desrespeitada, a um dano”.264  

 No direito, há vários meios pelos quais se protegem interesses jurídicos. O mais 

importante, criado pela técnica jurídica, é o direito subjetivo. 265- 266 -267  Ele é meio de 

proteção de interesse porque gera “limitação à esfera jurídica de outro, ou de outros 

possíveis sujeitos de direito”. 268  Entretanto, não é apenas por seu intermédio que se 

                                                   
261 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1984, t. LIII, § 5.502, 1, p. 99-101. SANTORO-PASSARELLI, Francesco. Dottrine generali del 
diritto civile. 9. ed. Napoli: Jovene, 1981, p. 69. TOMASETTI JR., Alcides et al. Comentários à lei de 
locação de imóveis urbanos: lei n. 8.245, de 18 de outubro de 1991. Coord. Juarez de Oliveira. São Paulo: 
Saraiva, 1992, p. 10. 
262 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. I, § 51, 3, p. 170-171. MACHADO, João Baptista. Tutela da confiança e venire contra 
factum proprium. Obra dispersa. Braga: Scientia Ivridica, 1991, v. I, p. 346. 
263 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado das ações. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1971, t. II, § 3, 1, p. 25-26. 
264  MENEZES CORDEIRO, António. Tratado de direito civil: direito das obrigações. 2. ed. Coimbra: 
Almedina, 2012, v. VI, § 21, p. 312. 
265 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. V, § 560, 2, p. 233. Nesse sentido: LUMIA, Giuseppe. Lineamenti di teoria e ideologia 
del diritto. 3. ed. Milano: Giuffrè, 1981, p. 116-117. TOMASETTI JR., Alcides. A propriedade privada entre 
o Direito Civil e a Constituição. Estudos de direito civil, internacional privado e comparado: coletânea em 
homenagem à professora Véra Jacob de Fradera. Org. Leonardo Brandelli. São Paulo: Universitária de 
Direito, 2014, § 1, p. 19-20. 
266 Nesse sentido está a lição de Eduardo Espínola e Eduardo Espínola Filho: “(…), urge deixar claro que não 
há direito subjetivo toda a vez que se apresenta um interesse juridicamente conhecido e protegido” 
(ESPINOLA, Eduardo. ESPINOLA FILHO, Eduardo. Tratado de direito civil brasileiro. Rio de Janeiro: 
Freitas Bastos, 1941, t. IX, § 10, 126, p. 633). 
267 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. V, § 559, 2, p. 226. “Para o jurista, direito tem sentido estrito: é a vantagem que veio a 
alguém, com a incidência da regra em algum suporte fático. Na distribuição dos bens da vida, que é toda feita 
pelas regras jurídicas, se excluímos a arbitrariedade, — cada posição de titular de vantagem, que se confere 
a alguém, é direito” [itálicos do autor]. No sentido de Pontes de Miranda, mas aprofundando a compreensão 
do direito subjetivo como complexo unitário e unificante de posições jurídicas subjetivas ativas elementares 
— faculdades, pretensões, poderes e imunidades —: TOMASETTI JR., Alcides. Comentário. Revista dos 
Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 723, §§ 8-9, p. 211-212. DEL NERO, João Alberto Schützer. 
Considerações sobre a eficácia do registro, efetuado em registro público material e territorialmente 
competente, de negócios jurídicos de obrigação e de certos negócios jurídicos de disposição (cessão de 
crédito; constituição de penhor comum, especial, de crédito e de título de crédito; constituição de propriedade 
fiduciária de coisa móvel, infungível ou fungível; constituição de titularidade fiduciária de direito e de título 
de crédito). Revista de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro. São Paulo: Malheiros, ano LIII, 
ago. 2013/jul. 2014, n. 166/167, p. 233, nota 49. 
268 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. V, § 564, 1, p. 232. Nesse sentido: ESPINOLA, Eduardo. ESPINOLA FILHO, Eduardo. 
Tratado de direito civil brasileiro. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1941, t. IX, § 8, 116, p. 570-571. 
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estabelece limitação à esfera jurídica dos sujeitos de direito e à consequente proteção de 

interesses jurídicos.  

 No âmbito da teoria geral do negócio jurídico, o ordenamento jurídico, em proteção 

aos interesses jurídicos, estabelece limitação 269  ao exercício da autonomia privada do 

sujeito de direito à conclusão de negócio jurídico válido ou eficaz. Contudo, esta limitação 

não é absoluta.270 Em determinadas situações, o ordenamento jurídico admite ser afastada a 

limitação ao exercício da autonomia privada à conclusão de negócio jurídico válido ou 

eficaz — se, por exemplo, advir o assentimento de terceiro. Portanto, a figura jurídica do 

assentimento está diretamente ligada ao exercício da autonomia privada e à proteção dos 

interesses jurídicos.271 

 Em consonância com os interesses jurídicos protegidos pelo ordenamento jurídico, 

em linhas gerais, os assentimentos podem ser de duas espécies: o vigilante e o 

autointeressado.  

 O assentimento vigilante decorre de um direito de vigilância272 do assentinte. Tem 

por função proteger o interesse de figurante de um negócio jurídico, pois, ao ter capacidade 

                                                   
269 Não se pode confundir limitação com restrição, conforme ensina Pontes de Miranda: “O que tem o direito 
exerce-o dentro dos seus limites e das restrições em que haja anuído. A diferença entre limitação e restrição 
é assaz relevante. A limitação deriva da regra jurídica: é ela que configura o direito e o dever; a restrição 
deriva da vontade, ainda tácita ou presumida, de quem é titular do direito, ou de quem se vai obrigar: se 
consente, podendo consentir, não pode alegar dano (Volenti non fit iniura)” [itálicos do autor]. (PONTES DE 
MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, 
t. V, § 561, 1, p. 227-228). Nesse sentido: MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da 
existência. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, § 50, p. 177, nota 180. MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria 
do fato jurídico: plano da eficácia - 1ª parte. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 32, nota 62. VANZELLA, 
Rafael Domingos Faiardo. O contrato e os direitos reais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 275-
276. 
270 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1984, t. XXXVIII, § 4.193, 1, p. 38-39.  
271  A limitação imposta pelo ordenamento jurídico ao exercício da autonomia privada por requerer o 
assentimento de terceiro pode ser depreendida da leitura de: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. 
Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, t. III, § 255, 2, p. 56-57. FLUME, 
Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González y Esther 
Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 1, 2, p. 24-25 e § 54, 6, p. 1030. TUHR, 
Andreas von. Derecho civil: teoría general del derecho civil alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: Marcial Pons, 
2005, v. III, § 78, III, 2, p. 202. ENNECCERUS, Ludwig; NIPPERDEY, Hans Carl. Derecho civil: parte 
general. In: ENNECCERUS, Ludwig; KIPP, Theodor; WOLF, Martin. Tratado de derecho civil. Trad. Blas 
Pérez González y José Alguer. 3. ed. Barcelona: Bosch, 1981, t. I, v. II - segunda parte, § 204, p. 781. 
ALARCÃO, Rui de. A confirmação dos negócios anuláveis. Coimbra: Atlântida, 1971, p. 122-123. 
272 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários à constituição de 1946. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Borsoi, 1960, t. II, p. 162. “[...] (assentimento em virtude de direito de vigilância, como o do pai, 
mãe, titulares de pátrio poder, ou do tutor, aos negócios do menor entre dezesseis e vinte e um anos)”. Nesse 
sentido: ENNECCERUS, Ludwig; NIPPERDEY, Hans Carl. Derecho civil: parte general. In: 
ENNECCERUS, Ludwig; KIPP, Theodor; WOLF, Martin. Tratado de derecho civil. Trad. Blas Pérez 
González y José Alguer. 3. ed. Barcelona: Bosch, 1981, t. I, v. II - segunda parte, § 204, I, p. 775. TUHR, 
Andreas von. Derecho civil: teoría general del derecho civil alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: Marcial Pons, 
2005, v. III, § 78, II, p. 194, nota 33. MOSCO, Luigi. La rappresentanza volontaria nel diritto privato. 
Napoli: Jovene, 1961, p. 34.  
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de obrar relativa, sua autonomia privada é limitada para concluir negócios jurídicos.273 

Neste caso enquadra-se, por exemplo, o assentimento dos titulares de poder familiar ou do 

tutor aos negócios do menor entre dezesseis e dezoito anos.274 É o assentimento prestado 

em causa do assentido. 

 No assentimento autointeressado, há interesse do próprio assentinte quanto ao 

negócio jurídico a concluir ou concluído, para que a eficácia daquele lhe aproveite e o 

ligue ao negócio em que não é figurante. 275  É o assentimento prestado em causa do 

assentinte. Exemplo de assentimento autointeressado é a autorização prestada, pelo titular 

de direito real sobre coisa móvel, para um terceiro dispor deste direito em nome próprio, 

eficazmente, como no caso do contrato estimatório (art. 534 do Código Civil).276  

 Esta espécie de assentimento apresenta, por substrato, o princípio da incolumidade 

das esferas jurídicas, porquanto a regra é não advirem efeitos na esfera jurídica alheia de 

quem não é figurante em um negócio jurídico, salvo se há assentimento autointeressado, 

legitimado em suporte fático legal.277 Portanto, limitada está a autonomia privada.278 A 

intromissão na esfera jurídica alheia, sem assentimento autointeressado ou por outra 

                                                   
273 FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González 
y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 54, 1, p. 1036. 
274 Sobre o tema analisar o § 2º, subparágrafo 2. 
275 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários à constituição de 1946. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Borsoi, 1960, t. II, p. 162. “A particularidade da última espécie consiste em que o auto-interessado 
(isto é, aquele cujo interesse está em negócio) pode assentir ou não, para que os efeitos lhe aproveitem e o 
liguem ao negócio jurídico que não é seu” [itálico do autor]. Nesse sentido: MOSCO, Luigi. La 
rappresentanza volontaria nel diritto privato. Napoli: Jovene, 1961, p. 34. “[...]; tutte le altre invece, sia pure 
con forme ed aspetti particolari, hanno lo scopo di tutelare l’interesse proprio dell’aderente nel senso che il 
negozio alla cui stipulazione l’adesione vien data, avrà degli effetti sia pure riflessi nella sfera giuridica di chi 
dà l’adesione”. De igual modo está a lição de Werner Flume: “Todos los demás supuestos legales en los que 
se exige el asentimiento, se explican porque básicamente no es posible una actuación de la autonomía privada 
con eficacia contra otro que no sea parte en un negocio jurídico, si no lo «aprueba»” (FLUME, Werner. El 
negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González y Esther Gómez Calle. 
Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 54, 1, p. 1026). Nesse sentido: ALARCÃO, Rui de. A 
confirmação dos negócios anuláveis. Coimbra: Atlântida, 1971, p. 123. 
276 Sobre o tema analisar o § 2º, subparágrafo 3. 
277 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da eficácia - 1ª parte. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2004, § 15, p. 76. “A esfera jurídica está juridicamente protegida como decorrência do princípio da 
incolumidade das esferas jurídicas alheias, segundo o qual a ninguém é dado interferir na esfera jurídica de 
outrem sem o seu consentimento ou autorização de lei” [itálicos do autor]. PONTES DE MIRANDA, 
Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, t. III, § 278, 
1, p. 137. Sobre o conceito de esfera jurídica: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de 
direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, t. V, § 596, 1, p. 306. MELLO, Marcos 
Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da eficácia - 1ª parte. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, § 15, p. 
74-77. 
278 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 
2003, § 50, p. 180-181. 
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hipótese admitida pelo ordenamento jurídico,279 configura ilicitude do negócio jurídico, 

por ser contrário ao direito. 280 - 281  Logo, o negócio jurídico será inválido ou ineficaz 

(ineficácia relativa), a depender da sanção fixada para determinado suporte fático legal.282  

 Por ser o negócio jurídico ilícito, em razão da possibilidade de haver múltipla 

incidência de normas sobre o mesmo fato,283 além da sanção de nulidade ou ineficácia, 

poderá advir ato ilícito indenizativo, se concretizados os suportes fáticos dos arts. 186 e 

927, caput, do Código Civil.284 Sob este prisma de análise, depreende-se que, em sentido 

genérico, o assentimento do sujeito de direito legitimado tem o efeito secundário de pré-

excluir a contrariedade a direito,285 configuradora da ilicitude do negócio jurídico e, por 

conseguinte, de sua invalidade ou ineficácia.286-287 

                                                   
279 Por exemplo: o exercício de direito formativo ou o negócio jurídico unilateral a gerar benefício a outrem 
(proposta; promessa de recompensa). (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito 
privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, t. III, § 278, 2, p. 141-142). 
280 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da eficácia - 1ª parte. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2004, § 7º, 2, p. 32-33. Sobre ilicitude do negócio jurídico por violação de lei: PONTES DE 
MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, 
t. IV, §§ 392, p. 144-155. MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da validade. 6. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2004, §§ 17-19, p. 49-59.  
281 A contrariedade a direito (ilicitude) é conceito amplo em direito civil. Ela abarca toda violação de norma 
jurídica imposta pelo ordenamento (e.g., violação de normas cogentes proibitivas). A diferença está, 
entretanto, na sanção a ser aplicada para cada espécie de fato jurídico ilícito, ou seja, fato jurídico em cujo 
suporte fático há, como elemento, contrariedade a direito. A sanção decorrente de fato jurídico ilícito não é 
só indenizativa. Conforme ensina Pontes de Miranda: “A nulidade e a anulabilidade são sanções; a ineficácia 
pode ser sanção; a caducidade, também” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de 
direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, t. LIII, § 5.502, 3, p. 104). 
282 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 
2003, § 50, p. 180-181. MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da eficácia - 1ª parte. 
2. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, § 10, 2, p. 64. 
283 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. I, § 10, 1, p. 27. “O mesmo fato ou complexo de fatos pode ser suporte fático de mais de 
uma regra jurídica. Então, as regras jurídicas incidem e fazem-no fato jurídico de cada uma delas, com a sua 
respectiva irradiação de eficácia. No mundo jurídico, ele é múltiplo; entrou, ou reentrou por várias aberturas, 
levado por diferentes regras jurídicas, sem deixar de ser, fora desse mundo, ou nele mesmo, inicialmente, um 
só. Nada impede que o mesmo fato seja suporte fático de regras de direito civil, de direito penal, de direito 
processual, de direito constitucional ou de direito das gentes; às vezes, é suporte fático de regras de sistemas 
jurídicos de diferentes Estados”. Igualmente: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de 
direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, t. II, § 170, 1, p. 219. 
284 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da eficácia - 1ª parte. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2004, § 7º, 2, p. 33. Sobre a distinção entre negócio jurídico ilícito e ato ilícito com dever de 
indenizar: CARIOTA FERRARA, Luigi. Il negozio giuridico nel diritto privato italiano. Napoli: Edizioni 
Scientifiche Italiane, 2011, 9, p. 32-37. SANTORO-PASSARELLI, Francesco. Dottrine generali del diritto 
civile. 9. ed. Napoli: Jovene, 1981, p. 189-190. 
285 Sobre o conceito de pré-exclusão da contrariedade a direito e suas espécies: PONTES DE MIRANDA, 
Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, t. II, §§ 182-
202, p. 271-354. 
286 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da validade. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 
2004, § 17, p. 51. 
287 BETTI, Emílio. Teoria geral do negócio jurídico. Trad. Fernando de Miranda. Coimbra: Coimbra, 1970, 
t. III, § 76, p. 263-267. TUHR, Andreas von. Derecho civil: teoría general del derecho civil alemán. Trad. 
Tito Ravá. Madrid: Marcial Pons, 2005, v. III, § 78, IV, p. 206, nota 124. Segundo Luigi Mosco, a pré-
exclusão da contrariedade a direito, em decorrência do assentimento auto-interessado, deve ser entendida em 
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 Com suporte nessas distinções preliminares, pode-se definir o assentimento como a 

declaração de vontade por intermédio da qual determinado sujeito de direito assente com o 

negócio jurídico a concluir ou concluído por outrem, para que, a depender do suporte 

fático legal, seja o negócio jurídico válido ou eficaz.288  

 Apresentada esta definição, analisa-se o assentimento como fato jurídico em 

particular. 

 

3.2. O assentimento como fato jurídico 
  

O assentimento é negócio jurídico unilateral e receptício.289 Negócio jurídico é, 

pois, como não há regramento expresso sobre a matéria no Código Civil, a declaração de 

vontade emitida por terceiro deve ser acolhida pelos princípios gerais relativos à 

autonomia privada, a qual tem por fonte principal o negócio jurídico.290 Unilateral, porque 

a declaração de vontade dá existência ao negócio jurídico, sem depender de declaração de 

vontade de outrem.291 Por ser negócio jurídico unilateral, o assentimento não necessita de 

aceitação. Se, apesar disso, o assentimento prévio é concluído, impondo o assentinte a 

aceitação do assentido, isto não o torna negócio jurídico bilateral. A aceitação deverá 

                                                                                                                                                         
sentido genérico, pois sua principal eficácia, em verdade, é remover obstáculo jurídico para que os efeitos 
jurídicos do negócio jurídico alcancem a esfera jurídica do assentinte: “In verità per qualcuna delle ipotesi di 
assenso per ultimo ricordate, e specialmente per l’autorizzazione, è stato da taluno affermato che anch’essa 
tende ad escludere l’antigiuridicità del comportamento dell’autorizzato. Ma ciò deve intendersi in senso 
molto vasto e generico, e non già nel senso tecnico di rimozione di un ostacolo giuridico. 
Si vuole cioè da tale dottrina affermare soltanto che l’autorizzazione toglie all’atto che l’autorizzato compirà 
nei riguardi del patrimonio altrui, la qualifica di «illecito» che altrimenti avrebbe e quindi elimina la 
eventuale pretesa di un risarcimento di danni” (MOSCO, Luigi. La rappresentanza volontaria nel diritto 
privato. Napoli: Jovene, 1961, p. 36). 
288 Ainda que não se tenha acolhido em sua integralidade, esse conceito tem por arrimo o desenvolvido por: 
MOSCO, Luigi. La rappresentanza volontaria nel diritto privato. Napoli: Jovene, 1961, p. 33. 
289 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários à constituição de 1946. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Borsoi, 1960, t. II, p. 168. GOZZO, Débora. Assentimento de terceiro e negócio jurídico: análise 
comparativa entre os direitos brasileiro e alemão. Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, n. 20, p. 71-72. Na doutrina alemã: FLUME, Werner. El negocio 
jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González y Esther Gómez Calle. Madrid: 
Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 54, 6, p. 1030. TUHR, Andreas von. Derecho civil: teoría general 
del derecho civil alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: Marcial Pons, 2005, v. III, § 78, III, 2, p. 202. 
ENNECCERUS, Ludwig; NIPPERDEY, Hans Carl. Derecho civil: parte general. In: ENNECCERUS, 
Ludwig; KIPP, Theodor; WOLF, Martin. Tratado de derecho civil. Trad. Blas Pérez González y José Alguer. 
3. ed. Barcelona: Bosch, 1981, t. I, v. II - segunda parte, § 204, p. 781. 
290 Esses fundamentos foram apresentados por Ernest Zitelmann, quando analisou a figura do assentimento 
no Código Civil alemão, conforme informa: MENEZES CORDEIRO, António. Tratado de direito civil: 
parte geral. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2015, v. V, p. 51-52. 
291 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1984, t. XXXI, § 3.566, 1, p. 5. 
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apenas ser interpretada como condição suspensiva à plena eficácia do assentimento.292 

Receptício porque, por produzir o negócio jurídico eficácia sobre esfera jurídica alheia, se 

impõe que, ao menos, receba a declaração de vontade o sujeito de direito cuja esfera 

jurídica será atingida.293-294 Logo, o negócio jurídico receptício apenas se torna eficaz 

quando recebida a declaração pelo sujeito ao qual é dirigida.295 Conquanto a regra seja o 

assentimento ser dirigido ao assentido que concluirá ou concluiu negócio jurídico — 

assentimento interno —, ele também pode ser dirigido àquele que for figurante na parte 

oposta do negócio jurídico concluído com o assentido — assentimento externo.296 

 Embora seja distinta a figura dos assentimentos da figura da procuração, ambas são 

aparentadas.297 Desse modo, há viabilidade para se aplicarem, por analogia, regras gerais 

de extinção da procuração, dispostas no art. 682 do Código Civil, quando compatíveis com 

a natureza jurídica de uma das espécies de assentimento. Assim, o regime geral de extinção 

da procuração aplica-se, analogicamente, à figura da autorização.298-299 

 A irrevogabilidade das declarações de vontade advém, regra geral, após a sua 

                                                   
292 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. III, § 278, 2, p. 142. 
293 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. II, § 222, 3, p. 399. TUHR, Andreas von. Derecho civil: teoría general del derecho civil 
alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: Marcial Pons, 2005, v. II, § 61, III, p. 386. FLUME, Werner. El negocio 
jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González y Esther Gómez Calle. Madrid: 
Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 11, 4, p. 179. LEHMANN, Heinrich. Tratado del derecho civil: 
parte general. Trad. Jose M.ª Navas. Madrid: Revista de Derecho Privado, 1956, v. I, § 25, I, 1, p. 224-225. 
OERTMANN, Paul. Introducción al derecho civil. Trad. Luis Sancho Seral. Barcelona: Labor, 1933, § 35, p. 
198-199. Sobre declaração receptícia, em termos gerais: CARRARO, Luigi. Dichiarazione recettizia. 
Novissimo digesto italiano. Torino: UTET, 1960, v. V, p. 597-599. GIAMPICCOLO, Giorgio. Dichiarazione 
recettizia. Enciclopedia del diritto. Milano: Giuffrè, 1964, v. XII, p. 384-391. 
294 Moreira Alves, ao justificar a ausência de regra sobre a receptividade da declaração de vontade, no Projeto 
de Código Civil, com arrimo em Paul Oertmann, assim declarou: “[...], a lei indica, comumente, quando a 
declaração de vontade, para produzir efeito, precisa de ser recebida por outrem, o que ainda na falta de 
dispositivo legal se infere facilmente da finalidade e da natureza da declaração de vontade” (MOREIRA 
ALVES, José Carlos. A parte geral do projeto de Código Civil brasileiro (subsídios históricos para o novo 
Código Civil brasileiro). 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 82-83). 
295 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. II, § 222, 3, p. 398. TUHR, Andreas von. Derecho civil: teoría general del derecho civil 
alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: Marcial Pons, 2005, v. II, § 61, III, p. 386. 
296 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. IV, § 425, 1, p. 260. OERTMANN, Paul. Introducción al derecho civil. Trad. Luis Sancho 
Seral. Barcelona: Labor, 1933, § 34, p. 190. 
297 FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González 
y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 55, p. 1037. 
298 TUHR, Andreas von. Derecho civil: teoría general del derecho civil alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: 
Marcial Pons, 2005, v. II, § 59, V, p. 313, nota 78. ENNECCERUS, Ludwig; NIPPERDEY, Hans Carl. 
Derecho civil: parte general. In: ENNECCERUS, Ludwig; KIPP, Theodor; WOLF, Martin. Tratado de 
derecho civil. Trad. Blas Pérez González y José Alguer. 3. ed. Barcelona: Bosch, 1981, t. I, v. II - segunda 
parte, § 204, I, 4, p. 781. 
299 Sobre o tema da revogação da autorização, analisar os respectivos subparágrafos 2.3. e 3.5. do § 2º. 
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recepção por aquele a quem é dirigida. Entretanto, este critério não é absoluto.300 Há 

negócio jurídico que, embora recepcionado, pode ser revogado em face da lei — por 

exemplo, a procuração (art. 682, I, do Código Civil). Quando a lei não é expressa, infere-se 

ser revogável ou irrevogável a declaração de vontade consoante o tipo de negócio jurídico 

constituído e por não estar implícita a irrevogabilidade. Embora seja o assentimento 

negócio jurídico unilateral receptício, após ser recepcionado, a depender da espécie, poderá 

ser revogável ou irrevogável.301 O assentimento prévio, ainda que recepcionado, pode ser 

revogado antes de concluído o negócio jurídico pelo figurante que deles precisa302 (e.g., a 

assistência é revogável enquanto o assistido não conclui o negócio jurídico). 303  Se, 

contudo, o assentimento é para a conclusão de mais de um negócio jurídico, apenas quanto 

ao negócio jurídico concluído ele se tornou irrevogável. Ao negócio a concluir, segue 

revogável.  

 Salvo quanto ao assentimento vigilante, no assentimento autointeressado o 

assentinte pode estipular a irrevogabilidade304 (e.g., a autorização do marido para a mulher 

alienar direito sobre coisa imóvel de seu patrimônio particular pode ser com a cláusula de 

irrevogabilidade, por aplicação analógica do art. 683). O assentimento posterior, ao 

contrário, é irrevogável ao ser recepcionado por aquele a quem é dirigido, por afastar a 

deficiência do suporte fático de negócios jurídicos, tornando-o plenamente válido ou eficaz 

com eficácia ex tunc. Admitir a revogabilidade, após ser recepcionado a quem foi dirigido 

o assentimento posterior, seria admitir que o suporte fático do negócio jurídico voltasse a 

ser anulável ou ineficaz — o que seria contrariar a segurança no tráfico jurídico, em 
                                                   
300 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1984, t. XXXI, § 3.576, 1, p. 35. “O momento em que cessa a revogabilidade depende de ser 
receptícia, ou não, a manifestação de vontade que se há de revogar. Se o é, em princípio a revogabilidade não 
há. Todavia, há manifestações de vontade, inclusas em negócios jurídicos unilaterais e em negócio jurídicos 
bilaterais, que a lei tem como revogáveis. Entende-se: negócios jurídicos em que se deixou abertura para o 
mundo fático, de modo que se pode — no mundo fático — puxar a voz e com isso cai o negócio jurídico”. 
Também: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1983, t. I, § 36, 1-7, p. 105-113. 
301 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. III, § 344, 2, p. 401. Sobre revogação como espécie de negócio jurídico unilateral: 
PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1984, t. XXXI, §§ 3.575-3.576, p. 33-36. 
302 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. III, § 344, 2, p. 401. OERTMANN, Paul. Introducción al derecho civil. Trad. Luis Sancho 
Seral. Barcelona: Labor, 1933, § 34, p. 190. 
303 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. IV, § 425, 3, p. 261. 
304 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. II, § 223, 7, p. 413. “Não se pode, a priori, afirmar que os atos jurídicos unilaterais não 
possam levar consigo a cláusula de irrevogabilidade. Tem-se de examinar cada uma das espécies. Por outro 
lado, vale e é eficaz o acordo pelo qual alguém admitia que as declarações ou manifestações de vontade 
futuras, a respeito de algum negócio, ou de alguma matéria, sejam irrevogáveis”. 
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situação na qual os interesses jurídicos envolvidos não admitem incertezas 305  (e.g., a 

autorização posterior a afastar a anulabilidade, conforme preceitua o art. 176).306 

 Sendo negócio jurídico unilateral, o assentimento, para ser válido — isto é, não 

deficiente o seu suporte fático —, deverá atender aos requisitos estabelecidos, em geral, no 

art. 104 do Código Civil.307 Além dos elementos relativos aos incisos I e II do art. 104, 

deve-se ter especial atenção à forma prescrita do art. 220 para os assentimentos em geral. 

A forma do negócio jurídico de assentimento deverá ser a do negócio jurídico auxiliado, 

conforme se depreende do art. 220, o qual enuncia o princípio da forma envolvente.308 Se a 

forma especial exigida ao negócio jurídico auxiliado é ser enformado em escritura pública, 

o assentimento prévio ou posterior309 também deverá ser por escritura pública. Em sentido 

contrário, em face de viger nos negócios jurídicos o princípio de liberdade da forma (art. 

107 do Código Civil 310 ), não sendo exigida forma especial ao negócio jurídico, o 

assentimento também terá forma livre,311 não se aplicando a regra geral do art. 220.  

 Quando o assentimento não requer forma especial para ser válido, pode existir não 

só por declaração expressa, mas também pelas outras espécies de declaração: a tácita e o 
                                                   
305ENNECCERUS, Ludwig; NIPPERDEY, Hans Carl. Derecho civil: parte general. In: ENNECCERUS, 
Ludwig; KIPP, Theodor; WOLF, Martin. Tratado de derecho civil. Trad. Blas Pérez González y José Alguer. 
3. ed. Barcelona: Bosch, 1981, t. I, v. II - segunda parte, § 204, IV, 1, p. 784. 
306 Sobre irrevogabilidade da ratificação: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito 
privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, t. III, § 320, 5, p. 299. ENNECCERUS, Ludwig; 
NIPPERDEY, Hans Carl. Derecho civil: parte general. In: ENNECCERUS, Ludwig; KIPP, Theodor; WOLF, 
Martin. Tratado de derecho civil. Trad. Blas Pérez González y José Alguer. 3. ed. Barcelona: Bosch, 1981, t. 
I, v. II - segunda parte, § 204, IV, 1, p. 784. FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho 
civil. Trad. José María Miquel González y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 
1998, § 11, 4, p. 179. 
307 GOZZO, Débora. Assentimento de terceiro e negócio jurídico: análise comparativa entre os direitos 
brasileiro e alemão. Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007, n. 20, p. 72. 
308 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. III, § 344, 1, p. 401. 
309 Marcus Bernardes de Mello, em sentido contrário, restringe a aplicação do art. 220 do Código Civil ao 
assentimento posterior (MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da validade. 6. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2004, p. 241). 
310 Art. 107 do Código Civil: “A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão 
quando a lei expressamente a exigir”.  
311 Perante a posição adotada, considera-se sem razão a posição de Débora Gozzo, que, sem tomar por arrimo 
o art. 220 do Código Civil, afirma que a regra é o assentimento ter forma livre, e só excepcionalmente exigir 
forma especial: “No que concerne à forma desse assentimento, no direito pátrio a regra geral é a de que tanto 
este negócio, quanto qualquer outro, independe de formalidades para sua validade. Neste sentido o art. 107 
do CC/2002: ‘A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei 
expressamente a exigir’. Excepcionalmente, contudo, a forma do assentimento terá de ser a do negócio 
jurídico principal, como na hipótese do art. 108 da lei civil, em que é exigida a formalidade da escritura 
pública para os negócios jurídicos que envolverem bens imóveis cujo valor seja ‘superior a trinta vezes o 
maior salário mínimo vigente no País’. Desse modo, se o negócio que for celebrado envolver bens imóveis, o 
Terceiro deverá autorizá-lo também por meio de instrumento público, nada obstando que este seja o que 
justamente será lavrado pelas Partes” (GOZZO, Débora. Assentimento de terceiro e negócio jurídico: análise 
comparativa entre os direitos brasileiro e alemão. Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, n. 20, p. 72). 
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silêncio.312 Como exemplo está a aprovação tácita (autorização posterior, art. 176). Se o 

sujeito de direito legitimado toma conhecimento do negócio jurídico concluído por outrem 

— podendo se depreender de seu comportamento assentir com o negócio —, há declaração 

de vontade tácita.313 Todavia, somente se poderá considerar existente e eficaz a aprovação 

por intermédio de declaração tácita se o legitimado tiver conhecimento do negócio 

concluído por terceiro e da necessidade de aprová-lo.314  

 Ainda que sendo caso mais difícil de ocorrer — por ser a inequivocidade elemento 

fundamental aos negócios jurídicos unilaterais315 —, se não for necessária declaração de 

vontade expressa e as circunstâncias do caso ou os usos do tráfico autorizarem (art. 111 do 

Código Civil),316 poderá haver declaração de vontade à existência de assentimento pelo 

silêncio.317 Duas são as razões. A primeira, porque a expressão “importa em anuência”, 

elemento do suporte fático do art. 111, deve ser interpretada em sentido amplo, abrangendo 

não apenas, como sói acontecer, a aceitação de proposta, mas também toda a declaração de 

vontade à existência de negócio jurídico, razão pela qual também abrange a declaração de 

vontade do assentimento.318 A segunda, porque o art. 111 se situa na parte geral do Código 

Civil, no título que disciplina os negócios jurídicos, aplicando-se, portanto, às declarações 

de vontade negocial em geral.319 

                                                   
312 Sobre as três formas de se declarar vontade — expressa, tácita ou silêncio — compósita de suporte fático 
de negócio jurídico: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, t. XXXVIII, §§ 4.187-4.188, p. 22-26. TUHR, Andreas von. Derecho 
civil: teoría general del derecho civil alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: Marcial Pons, 2005, v. II, § 61, II, 4-
5, p. 375-380. No direito alemão, como o assentimento não exige forma especial (art. 182, II, do Código 
Civil alemão) é admitido que o assentimento exista por intermédio de declaração expressa, tácita ou pelo 
silêncio: TUHR, Andreas von. Derecho civil: teoría general del derecho civil alemán. Trad. Tito Ravá. 
Madrid: Marcial Pons, 2005, v. III, § 78, III, 3, p. 204-206. 
313 FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González 
y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 54, 6, p. 1033.  
314 FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González 
y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 54, 6, p. 1033. 
315 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. III, § 278, 1, p. 141. “A eficácia dos atos jurídicos lato sensu e dos negócios jurídicos 
unilaterais depende de inequivocidade e de terem sentido e significação tais que o receptor possa saber qual o 
seu conteúdo”. 
316  Art. 111 do Código Civil: “O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o 
autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa”. 
317 Admitindo essa hipótese quanto ao Código Civil alemão: TUHR, Andreas von. Derecho civil: teoría 
general del derecho civil alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: Marcial Pons, 2005, v. III, § 78, III, 3, p. 205. 
318 Ainda que se efetuasse uma interpretação restritiva do termo “anuência”, empregado no art. 111 do 
Código Civil, esse não poderia ser interpretado restritivamente, a abarcar apenas as declarações de vontade a 
compor aceitação de proposta. Abrange também a figura do assentimento, em face de o termo anuência estar 
igualmente empregado no art. 220 do Código Civil, e significar assentimento. 
319 Conquanto analisem o silêncio à formação do contratos, reconhecem ser ele espécie de declaração de 
vontade à composição dos negócios jurídicos em geral: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. 
Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, t. XXXVIII, § 4.188, 3, p. 24-26. 
TUTIKIAN, Priscila David Sansone. O silêncio na formação dos contratos: proposta, aceitação e elementos 
da declaração negocial. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 112-114. Considerando o art. 111 do 
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 Por último, deve-se advertir que, sendo o assentimento negócio jurídico unilateral 

receptício, a declaração de vontade tácita ou pelo silêncio deverá ser conhecida 

(recepcionada) por um dos figurantes do negócio jurídico para irradiar a respectiva 

eficácia.320 

 Muito embora o assentimento prévio configure negócio jurídico unilateral, é 

admitido, sim, serem-lhe inexos a condição ou o termo. 321  Apenas tal caso não será 

admissível se não as admite o negócio jurídico para o qual foi declarado 322  (e.g., a 

autorização dos titulares do poder familiar para o relativamente incapaz casar — caput do 

art. 1.517 do Código Civil 323  — não pode ser sob condição, por não ser admitido o 

casamento sob condição). A aprovação, como assentimento posterior, inadmite condição 

ou termo porque, sendo negócio jurídico que deve dar fim à situação de incerteza, não 

pode criar outra.324 

  O assentimento é também classificado como negócio jurídico auxiliar por ter a 

finalidade de servir à produção de eficácia do negócio jurídico auxiliado.325 Por isso, é 

independente do negócio auxiliado quanto aos planos da existência, validade e eficácia. 

Pode ser nulo (arts. 166 e 167 do Código Civil), ou anulável (art. 171 do Código Civil), ou 

ineficaz, sem que o seja negócio jurídico auxiliado. Por ser negócio jurídico independente, 

                                                                                                                                                         
Código Civil como cláusula geral aplicável a todos os tipos de negócio jurídico: FRADERA, Véra Maria 
Jacob de. O valor do silêncio no novo Código Civil. Aspectos controvertidos do novo Código Civil: escritos 
em homenagem ao Ministro José Carlos Moreira Alves. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 578-579. 
DELGADO, José Augusto. Comentários ao Código Civil brasileiro: dos fatos jurídicos. Coord. Arruda 
Alvim e Thereza Alvim. Rio de Janeiro: Forense, 2008, v. 2, p. 210. 
320 FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González 
y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 54, 6, p. 1033. Declara ser 
receptícia tanto a declaração de vontade tácita ou pelo silêncio: PONTES DE MIRANDA, Francisco 
Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, t. XXXVIII, § 4.188, 
3, p. 25. 
321 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. V, § 542, 1, p. 118. TUHR, Andreas von. Derecho civil: teoría general del derecho civil 
alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: Marcial Pons, 2005, v. III, § 53, I, 3, p. 193. 
322 TUHR, Andreas von. Derecho civil: teoría general del derecho civil alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: 
Marcial Pons, 2005, v. II, § 53, I, 3, p. 193, nota 52, e v. III, § 78, IV, p. 206. LARENZ, Karl. Derecho civil: 
parte general. Trad. Miguel Izquierdo y Macías-Picavea. Madrid: EDERSA, 1978, § 24, p. 682. 
323 Art. 1.517, caput, do Código Civil: “O homem e a mulher com dezesseis anos podem casar, exigindo-se 
autorização de ambos os pais, ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil”. 
324  LARENZ, Karl. Derecho civil: parte general. Trad. Miguel Izquierdo y Macías-Picavea. Madrid: 
EDERSA, 1978, § 24, p. 682. 
325 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. III, § 251, 5, p. 14. Na doutrina alemã: FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte 
general del derecho civil. Trad. José María Miquel González y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación 
Cultural del Notariado, 1998, § 54, 6, p. 1030. No mesmo sentido, conquanto conste traduzido por negócio 
jurídico complementar ao contrário de auxiliar, são as posições de: TUHR, Andreas von. Parte general del 
derecho civil. Trad. Wenceslao Roces. Granada: Comares, 2006, § 45, p. 74-75. LEHMANN, Heinrich. 
Tratado del derecho civil: parte general. Trad. Jose M.ª Navas. Madrid: Revista de Derecho Privado, 1956, v. 
I, § 37, I, 1, p. 469. LARENZ, Karl. Derecho civil: parte general. Trad. Miguel Izquierdo y Macías-Picavea. 
Madrid: EDERSA, 1978, § 24, p. 668-669. 
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não é parte do negócio jurídico a concluir ou concluído.326 Não há entre o assentimento e o 

negócio jurídico auxiliado união negocial. Logo, a regra jurídica disposta na segunda parte 

do art. 184 do Código Civil327 não se aplica para quando houver a decretação de nulidade 

ou anulabilidade do negócio jurídico auxiliado.328  

 A independência do negócio jurídico de assentimento quanto às vicissitudes do 

negócio jurídico auxiliado leva a doutrina a classificar o assentimento como negócio 

jurídico independente e abstrato. 329  Contudo, considerar o assentimento como 

independente não lhe confere caráter abstrato. Ainda que seja independente como negócio 

jurídico, não há uma desvinculação total em face do negócio jurídico auxiliado. Isto porque 

a decretação de anulabilidade ou nulidade do negócio jurídico auxiliado gera a ineficácia 

superveniente do negócio jurídico de assentimento, por impossibilidade de se alcançar sua 

finalidade, a qual se depreende da sua interpretação em razão de seu conteúdo e de seu 

fim. 330  Este consectário há de ser analisado sob dois aspectos. Se o assentimento for 

concluído com teor de aplicação restrito a determinado negócio auxiliado nulo ou anulável, 

dá-se a ineficácia plena do assentimento. Se, ao contrário, o conteúdo do assentimento for 

geral, no sentido de servir para mais de um negócio jurídico, não advirá ineficácia 

superveniente, se decretada a nulidade do negócio jurídico auxiliado, pois ele seguirá 

eficaz quanto aos demais negócios concluídos. 331  Nesta linha de argumentação, cabe 

destacar qual a consequência quando a nulidade é do assentimento, e não do negócio 

jurídico a concluir ou concluído. Sendo nulo o assentimento, a depender do negócio 

jurídico, este será nulo ou ineficaz, pois o assentimento não produzirá o efeito a 

complementar do núcleo do suporte fático do negócio jurídico. 

                                                   
326 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. III, § 344, 2, p. 401. OERTMANN, Paul. Introducción al derecho civil. Trad. Luis Sancho 
Seral. Barcelona: Labor, 1933, § 34, p. 190. 
327 Art. 184 do Código Civil: “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”. 
328 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. III, § 344, 2, p. 401. “[…] pode ocorrer que não exista, não valha, ou não seja eficaz o ato 
jurídico que dele necessita e exista, valha, ou seja eficaz o ato jurídico do assentimento”. 
329 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. III, § 344, 2, p. 401. 
330 FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González 
y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 50, 1, p. 975-977. Pontes de 
Miranda, ainda que considere a procuração negócio jurídico abstrato, também apresenta esses argumentos 
sobre a interpretação da procuração, os quais podem ser utilizados para analisar o assentimento, ainda que em 
analogia: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1983, t. III, § 311, 9, 257-258. 
331 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. III, § 344, 2, p. 401. 
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 Por não ser declaração de vontade componente ou pressuposto subjetivo — mas 

negócio jurídico independente e auxiliar, a compor elemento complementar do núcleo do 

suporte fático de validade ou eficácia do negócio jurídico concluído por outrem —, no 

sistema jurídico interno não pode o assentimento ser considerado uma condicio iuris, como 

o é no direito alemão.332 Talvez por isso Pontes de Miranda tenha afirmado ser considerado 

o assentimento perante o suporte fático do negócio jurídico “como condicio iuris”,333 e não 

propriamente condicio iuris. É um requisito legal que pode ser prévio ou contemporâneo 

ao negócio jurídico concluído por outrem, e não só futuro e incerto,334 assim como não está 

restrito ao plano da eficácia, mas abrange também o plano da validade. Em verdade, 

reputa-se mais correta a posição de considerar o assentimento como negócio jurídico a 

gerar legitimidade quanto à validade ou eficácia do negócio jurídico auxiliado. 

                                                   
332 FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González 
y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 54, 4, p. 1027. ENNECCERUS, 
Ludwig; NIPPERDEY, Hans Carl. Derecho civil: parte general. In: ENNECCERUS, Ludwig; KIPP, 
Theodor; WOLF, Martin. Tratado de derecho civil. Trad. Blas Pérez González y José Alguer. 3. ed. 
Barcelona: Bosch, 1981, t. I, v. II - segunda parte, § 204, II, p. 782. LEHMANN, Heinrich. Tratado del 
derecho civil: parte general. Trad. Jose M.ª Navas. Madrid: Revista de Derecho Privado, 1956, v. I, § 37, I, 1, 
p. 469. Embora se referindo apenas à aprovação regrada no § 184 do Código Civil alemão como exemplo de 
condicio iuris, pode-se afirmar que acompanha essa posição: LARENZ, Karl. Derecho civil: parte general. 
Trad. Miguel Izquierdo y Macías-Picavea. Madrid: EDERSA, 1978, § 25, I, p. 679-680. 
333 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. III, § 251, 5, p. 12. “(a) A capacidade civil e o poder de disposição são pressupostos 
subjetivos, complementares do núcleo; o assentimento de terceira pessoa (do pai ou tutor do menor 
relativamente incapaz, do cônjuge para a alienação ou gravame de bens particulares seus), não: nem é 
pressuposto subjetivo, nem é declaração ou manifestação de vontade núcleo do suporte fático; faz parte do 
suporte fáctico como condicio iuris e a sua falta dá ensejo à anulabilidade (simples deficiência do suporte 
fático)” [itálicos do autor]. Nesse sentido, embora se reconheça que não parta de uma teoria tricotômica dos 
planos do fato jurídico, como desenvolvida por Pontes de Miranda, cabe citar a lição de Enneccerus, por 
coincidir com a posição ora adotada: “Pero seria inexacto considerar como parte del negocio a todos y a cada 
uno de los requisitos de su eficacia. Por ejemplo, la eficacia de muchos negocios depende del asentimiento de 
terceras personas, sin que este asentimiento constituya una parte integrante del negocio. Un testamento sólo 
puede producir efecto al morir el testador y, sin embargo, nadie dice que la muerte sea elemento del negocio. 
Por tanto, sólo llamamos negocio jurídico a aquel supuesto de hecho (que contiene una declaración de 
voluntad) que el ordenamiento jurídico considera como base del efecto jurídico, no fundamenta el efecto 
jurídico sino que sólo lo condiciona, no es considerado como parte del negocio sino únicamente como 
condición de su eficacia, y se designa como condicio juris cuando es posterior en tiempo a la conclusión del 
negocio” [itálicos do autor] (ENNECCERUS, Ludwig; NIPPERDEY, Hans Carl. Derecho civil: parte 
general. In: ENNECCERUS, Ludwig; KIPP, Theodor; WOLF, Martin. Tratado de derecho civil. Trad. Blas 
Pérez González y José Alguer. 3. ed. Barcelona: Bosch, 1981, t. I, v. II - primeira parte, § 145, B, 3, p. 76-
77). Igualmente: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários à constituição de 1946. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Borsoi, 1960, t. II, p. 168. 
334 TUHR, Andreas von. Derecho civil: teoría general del derecho civil alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: 
Marcial Pons, 2005, v. III, § 80, V, p. 253. “Con frecuencia, además de las declaraciones de voluntad 
indispensables por la misma noción de negocio jurídico, la ley requiere también otros hechos. […]. Tales 
requisitos legales del negocio se denominan condiciones legales (condiciones juris)”. E com diferença das 
condições estabelecidas pela vontade, que necessariamente se referem a evento futuro e incerto, Andreas von 
Tuhr destaca que: “Con frecuencia, las condiciones legales se refieren a hechos presente o pasados” (TUHR, 
Andreas von. Derecho civil: teoría general del derecho civil alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: Marcial Pons, 
2005, v. III, § 80, V, p. 253, nota 79). Ou seja, as condições legais necessariamente não são eventos futuros e 
incertos impostos pela lei. 
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 A depender do suporte fático, o assentimento poderá ser requisito de validade ou 

fator de eficácia a conferir legitimidade ao assentido quanto ao negócio jurídico que 

concluirá.335 Ambas as espécies de legitimidade dizem respeito a uma relação jurídica. A 

diferença está em que, na legitimidade como requisito de validade, “é a existência de uma 

relação jurídica que impede a realização (válida) do negócio”,336 e na legitimidade como 

fator de eficácia, “é a inexistência de uma relação jurídica que impede a realização (eficaz) 

do negócio”. 337  Se age sobre a validade do negócio jurídico, o assentimento causa 

“legitimidade-requisito de validade”, sendo essa “a qualidade do agente consistente na 

aptidão, obtida por consentimento de outrem, para realizar validamente um negócio 

jurídico; ela existe, malgrado uma relação jurídica anterior”.338 Se age sobre o plano da 

eficácia do negócio jurídico, o assentimento é causa de “legitimidade-fator de eficácia”, 

sendo “a qualidade do agente consistente na aptidão, obtida pelo fato de estar o agente na 

titularidade de um poder, para realizar eficazmente um negócio jurídico; ela existe por 

causa de uma relação jurídica anterior”.339 Na primeira, para que seja válido o contrato de 

compra e venda concluído entre o ascendente e o descendente, deve haver o assentimento 

dos demais descendentes, por haver relação jurídica de direito de família anterior, que 

limita a autonomia privada, impondo a faculdade para validamente concluir o contrato (art. 

496 do Código Civil). Na segunda, é exemplo, o contrato estimatório. Apenas será eficaz a 

disposição do direito real sobre a coisa móvel a terceiro pelo “consignatário vendedor”, em 

nome próprio, se o consignante — titular do direito — autorizar (art. 523 do Código Civil). 

Logo, a autorização (negócio jurídico unilateral) inserta no contrato estimatório dá 

legitimidade à eficaz transmissão translativa do direito real sobre a coisa móvel. 

 Por intermédio de negócio jurídico não se pode, contudo, estabelecer o 

                                                   
335 Em sentido contrário, apesar de reconhecer a “anuência e autorização” como figuras jurídicas geradoras 
de legitimidade, considera-as apenas requisito de validade: GOZZO, Débora. Assentimento de terceiro e 
negócio jurídico: análise comparativa entre os direitos brasileiro e alemão. Revista do Instituto dos 
Advogados de São Paulo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, n. 20, p. 68. 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. 2, p. 463. 
336 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Negócio jurídico: existência, validade e eficácia. São Paulo: Saraiva, 
2002, p. 59 [itálico do autor]. Igualmente: GOZZO, Débora. Ação de nulidade de venda a ascendente. São 
Paulo: 1988, p. 44-46. 
337 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Negócio jurídico: existência, validade e eficácia. São Paulo: Saraiva, 
2002, p. 59 [itálicos do autor]. Igualmente: GOZZO, Débora. Ação de nulidade de venda a ascendente. São 
Paulo: 1988, p. 44-46. 
338 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Negócio jurídico: existência, validade e eficácia. São Paulo: Saraiva, 
2002, p. 58 [itálicos do autor]. Igualmente: GOZZO, Débora. Ação de nulidade de venda a ascendente. São 
Paulo: 1988, p. 44-46. 
339 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Negócio jurídico: existência, validade e eficácia. São Paulo: Saraiva, 
2002, p. 58 [itálicos do autor]. Igualmente: GOZZO, Débora. Ação de nulidade de venda a ascendente. São 
Paulo: 1988, p. 44-46. 
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assentimento como requisito de validade ou fator de eficácia de um negócio jurídico. O 

assentimento apenas decorre da lei.340 Entretanto, não há proibição em se estabelecer o 

assentimento de terceiro como condição suspensiva em um negócio jurídico, sempre que 

esse possa ser concluído sob condição.341 No negócio jurídico em que o assentimento é 

condição, incidem as regras dispostas nos arts. 121 a 130 do Código Civil.  

 O assentimento de terceiro estabelecido pela lei como requisito de validade ou fator 

de eficácia não pode ser confundido com o assentimento de terceiro como conteúdo de 

uma obrigação irradiada de negócio jurídico. É válido e eficaz um negócio jurídico em que 

os figurantes estabelecem a obrigação de não concluir determinado negócio jurídico sem 

assentimento de outro. Se concluído o negócio jurídico sem o assentimento de terceiro, não 

haverá a sua anulabilidade ou ineficácia, mas inadimplemento da obrigação de não o 

concluir sem assentimento.342 A possibilidade de se estabelecer tal obrigação, todavia, 

encontra limites no ordenamento. Será nulo o negócio jurídico que estabelece para um dos 

figurantes a obrigação de apenas concluir negócios jurídicos se terceiro assentir, porque 

submeteria o exercício da autonomia privada do figurante à tutela de terceiro.343 O objeto 

deste negócio jurídico é ilícito por ser contrário aos bons costumes (art. 122 do Código 

Civil,344 contrario sensu), razão pela qual é nulo (art. 166, II, primeira parte do Código 

Civil345).346 

                                                   
340 FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González 
y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 54, 2, p. 1026. TUHR, Andreas 
von. Derecho civil: teoría general del derecho civil alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: Marcial Pons, 2005, v. 
III, § 78, II, 7, p. 199. 
341 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. V, § 543, 9, p. 134-135. FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho 
civil. Trad. José María Miquel González y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 
1998, § 54, 4, p. 1027. TUHR, Andreas von. Derecho civil: teoría general del derecho civil alemán. Trad. 
Tito Ravá. Madrid: Marcial Pons, 2005, v. III, § 78, II, 7, p. 199, e § 80, III, 3, p. 249. 
342 FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González 
y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 54, 5, p. 1028. TUHR, Andreas 
von. Derecho civil: teoría general del derecho civil alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: Marcial Pons, 2005, v. 
III, § 78, II, 7, p. 199. 
343 FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González 
y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 54, 5, p. 1028. TUHR, Andreas 
von. Derecho civil: teoría general del derecho civil alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: Marcial Pons, 2005, v. 
III, § 78, II, 7, p. 199. Em termos gerais, esse fundamento se pode apreender do seguinte excerto de Pontes de 
Miranda: “Deve-se considerar ilícito — pois ilícito é — todo negócio jurídico pelo qual alguém assume 
dever de praticar ou de se abster de algum ato para o qual, segundo a concepção da vida, tal como se revela, 
por exemplo, na Constituição, há de estar livre de toda imposição ou coagibilidade jurídica” (PONTES DE 
MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, 
t. IV, § 392, 1, p. 146). 
344 Art. 122 do Código Civil: “São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública 
ou aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio 
jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes”. 
345  Art. 166 do Código Civil: “É nulo o negócio jurídico quando: […]; II - for ilícito, impossível ou 
indeterminável o seu objeto”. 
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3.3. As espécies de assentimento 
 

 Partindo desses aspectos gerais, torna-se viável identificar as espécies de 

assentimento e apresentar uma ordenada classificação da matéria com base no Código 

Civil.  

 No intento de classificar assentimento, pode-se afirmar ser espécie de assentimento 

prévio a autorização prévia. 

 A assistência é a terminologia empregada, no Código Civil brasileiro, a designar o 

assentimento prestado pelo titular do poder familiar, o tutor ou o curador, para que o 

negócio jurídico concluído pelo relativamente incapaz não seja anulável (Código Civil, art. 

4º e art. 171, I). Em verdade, a assistência pode ser vista como uma espécie de autorização 

prévia, porque todo o ato de assistência acaba por ser ato a conceder faculdade e afastar 

limitação ao exercício da autonomia privada por parte do relativamente incapaz, tornando-

o legitimado a ser figurante em negócio jurídico.347-348 Portanto, a assistência, em verdade, 

                                                                                                                                                         
346 Sobre o conceito de ilicitude nulificante do negócio jurídico abrangendo não só o ato contrário à lei mas à 
moral (bons costumes) e à ordem pública: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de 
direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, t. IV, § 392, 1-3, p. 144-150. MELLO, 
Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da validade. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 91-92. 
347 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. IV, § 425, 1, p. 260. “Para o ato jurídico, é preciso a vontade do incapaz, de modo que o 
titular do pátrio poder, o tutor, ou o curador, assiste ao incapaz, não no representa”. O termo “assistência” 
também é empregado no Código Civil português como assentimento, conforme se depreende do seguinte 
excerto de Carlos Alberto da Mota Pinto: “A assistência tem lugar quando a lei admite o incapaz a agir, mas 
exige o consentimento de certa pessoa ou entidade. Enquanto o representante legal actua em vez do incapaz, 
o assistente destina-se a autorizar o incapaz a agir, pertencendo a iniciativa do ato a este último” (MOTA 
PINTO, Carlos Alberto da. Teoria geral do direito civil. 4. ed. atual. por António Pinto Monteiro e Paulo da 
Mota Pinto. Coimbra: Coimbra, 2005, p. 223). 
348 Em sentido contrário, não considerando a assistência como espécie de assentimento, é a posição de 
Débora Gozzo, conforme excerto: “O assentimento necessário para a legitimidade da Parte, portanto, não 
coincide com aquele que deve ser prestado pelo assistente legal ao relativamente incapaz, na medida em que 
a função desempenhada pelo genitor, tutor ou curador, difere daquela exercida pelo Terceiro. Este é um mero 
e eventual interessado na prática de certos negócios jurídicos que podem atingir sua esfera jurídica. Inegável, 
todavia, que tanto um quanto outro — assistente ou Terceiro — têm de autorizar a celebração do negócio 
jurídico, para sua validade. No entanto, não é de legitimidade que se cuida na hipótese de agente 
relativamente incapaz. Por isso, muito embora a atuação do assistente legal seja aparentemente a mesma que 
a do Terceiro, ela difere na medida em que a lei é que determina os negócios em que ele será chamado para 
prestar sua anuência. O assistente legal, por sua vez, quase que independentemente do negócio que será 
praticado pelo relativamente capaz, terá de autorizá-lo à celebração do negócio, complementando o campo da 
capacidade civil, que ainda lhe falta. Isto porque na incapacidade relativa é o próprio incapaz que participa do 
negócio, assistido pelo seu assistente legal, diversamente do absolutamente incapaz, que é representado pelo 
representante legal, não participando, por isso, da celebração do negócio pessoalmente” [itálico da autora] 
(GOZZO, Débora. Assentimento de terceiro e negócio jurídico: análise comparativa entre os direitos 
brasileiro e alemão. Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007, n. 20, p. 68-69). Não se concorda com a posição defendida pela autora por duas razões. Primeiro, 
porque, na teoria geral do assentimento, como demonstrado nesta tese, não existe apenas a espécie de 
assentimento autointeressado, mas também o assentimento vigilante. No último está inserido o ato de 
assistência dos titulares do direito de vigilância a interesses de outrem. Segundo, o assistente também é 
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é uma autorização prévia.349 Estaria a assistência no mesmo plano que a autorização dada 

pela mulher para que o marido aliene imóvel particular na hipótese do art. 1.647, I, do 

Código Civil. 

 A outra espécie de autorização prévia é a que permite a alguém dispor de direito 

alheio, em nome próprio, no sentido da Ermächtigung do § 185, 1, do Código Civil 

alemão, que encontra fundamento no sistema jurídico interno, pela interpretação firmada 

nos arts. 534, relativo ao contrato estimatório, e 693, relativo ao contrato de comissão para 

venda.350 

 Como espécie de assentimento posterior no Código Civil está a autorização 

posterior (rectius: aprovação), figura jurídica enucleada no art. 176. Ao contrário da 

expressão “autorização posterior”, o correto é o emprego do termo “aprovação”, como 

consta, por exemplo, nos arts. 1.555, § 2º,351 e 1.649, parágrafo único,352 do Código Civil. 

 A autorização posterior (rectius: aprovação) é figura jurídica que, no sistema 

jurídico brasileiro, não tem apenas a eficácia de afastar anulabilidade de negócio jurídico 

concluído sem autorização prévia, como parece depreender-se do art. 176. Interpretado o 

art. 176, em conjunto com o art. 220, que emprega o termo “validade” em “sentido 

                                                                                                                                                         
terceiro, porque o único a figurar como parte no negócio jurídico concluído é o relativamente incapaz. O 
assentimento tem apenas a virtualidade ao outorgar ao relativamente incapaz a faculdade de se vincular e, 
consectariamente, lhe afastar a limitação ao exercício da autonomia privada, conferindo-lhe legitimidade para 
a conclusão de negócio jurídico válido.  
De igual modo, não se concorda com a posição de Orlando Gomes, que distingue autorização e assistência ao 
tratar sobre suprimento de incapacidade: “Pela assistência, o relativamente incapaz pratica, ele próprio, o 
negócio jurídico, mas sua declaração de vontade só é valida com a cooperação de alguém com esse poder por 
lei conferido. Pai e tutor assistem o menor relativamente incapaz completando o consentimento que 
manifestem. 
Pela autorização, o relativamente incapaz fica legitimado a realizar um ato jurídico ou um complexo de atos 
sem a participação daquele a quem a lei atribui tal poder. 
A assistência distingue-se da autorização. Antecede esta ao ato que o relativamente incapaz quer praticar; a 
assistência é concomitante. Na autorização, o consentimento é dado previamente, de uma só vez, para todo o 
ato ou para a série dos atos que devem ser realizados. Na assistência, é contemporâneo” [itálicos do autor] 
(GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988, p. 379-380). Entende-
se que o autor confunde autorização (espécie de assentimento) com assistência, e por duas razões. Primeiro, 
não apresenta o fundamento legal que admite o legitimado assistir o relativamente incapaz a concluir o 
negócio jurídico. Segundo, não se pode distinguir o assentimento da autorização apenas com base no 
momento em que está sendo realizado, assim como afirmar que a assistência complementa a declaração de 
vontade do incapaz. O ato do assistente não complementa o ato do incapaz, tanto que não se torna figurante 
do negócio jurídico. Ele apenas afasta limitação ao relativamente incapaz exercer, de modo válido, sua 
autonomia privada. 
349 Essa espécie de autorização prévia é tratada no subparágrafo 2 do § 2º. 
350 Essa espécie de autorização prévia é tratada subparágrafo 3 do § 2º. 
351 Art. 1.555, § 2º, do Código Civil: “Não se anulará o casamento quando à sua celebração houverem 
assistido os representantes legais do incapaz, ou tiverem, por qualquer modo, manifestado sua aprovação”. 
352 Art. 1.649 do Código Civil: “A falta de autorização, não suprida pelo juiz, quando necessária (art. 1.647), 
tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação, até dois anos depois de 
terminada a sociedade conjugal. Parágrafo único. A aprovação torna válido o ato, desde que feita por 
instrumento público, ou particular, autenticado”. 
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atécnico e larguíssimo”, 353  dá ensejo a também se aplicar a aprovação para afastar 

ineficácia de negócio jurídico concluído por terceiro, em nome próprio, quando houver 

suporte fático a reconhecer este assentimento posterior (e.g., a aprovação do pacto 

antenupcial concluído pelo menor, pelo titular do pátrio poder ou do tutor do menor para 

que seja eficaz — art. 1.654 do Código Civil).354 Portanto, a autorização posterior (rectius: 

aprovação) tanto pode servir para sanar a anulabilidade como a ineficácia de um negócio 

jurídico concluído, sem que tenha sido autorizado por terceiro (assentimento prévio).355 

 A aprovação é figura jurídica que não pode ser confundida com a ratificação, 

porquanto quem aprova é terceiro que não é, nem virá a ser, figurante do negócio jurídico 

aprovado.356 A ratificação, ao contrário, é figura vinculada ao instituto da representação. 

Tem por eficácia tornar eficaz o negócio jurídico concluído à conta e em nome do 

ratificante por falso procurador (sem poderes de representação).357 Ademais, na ratificação, 

                                                   
353 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. III, § 344, 1, p. 401. 
354 Art. 1.654 do Código Civil. “A eficácia do pacto antenupcial, realizado por menor, fica condicionada à 
aprovação de seu representante legal, salvo as hipóteses de regime obrigatório de separação de bens”. 
355 PANE, Rosanna. Solidarietà sociale e gestione di affari altrui. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 
1996, p. 66, nota 133. “Per approvazione si intende l’autorizzazione c.d. sucessiva, nella quale il consenso 
dell’avante diritto segue, da un punto di vista cronologico, il negozio altrui”. 
356 Destacam a autonomia da aprovação, respectivamente: CARRARO, Luigi. Approvazione. Enciclopedia 
del diritto. Milano: Giuffrè, 1958, v. II, p. 852-855. MASSIMO BIANCA, Cesare. Diritto civile: il contratto. 
Milano: Giuffrè, 1998, v. 3, 54, p. 128-130. HERNÁNDEZ, Francisco Rivero. Representación sin poder y 
ratificación. Pamplona: Civitas, 2013, p. 342-346. Em sentido contrario à posição de Luigi Carraro, por 
considerar a aprovação sinônimo de ratificação: ROMANO, Francesco. La ratifica nel diritto privato. 
Napoli: Morano, 1964, p. 136-148. Negando a possibilidade de ser a aprovação figura jurídica autônoma: 
LUMINOSO, Angelo. Mandato, Commissione, Spedizione. Trattato di diritto civile e commerciale. Milano: 
Giuffrè, 1984, v. XXXII, p. 571, nota 130.  
357 Pode ser reconhecida a ratificação como figura jurídica ligada à representação, a partir da leitura dos 
seguintes arts. do Código Civil: art. 260, II (Se a pluralidade for dos credores, poderá cada um destes exigir a 
dívida inteira; mas o devedor ou devedores se desobrigarão, pagando: II - a um, dando este caução de 
ratificação dos outros credores); art. 308 (O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o 
represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito); art. 
662 (Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em 
relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar. Parágrafo único. A ratificação há de 
ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato); art. 665 (O mandatário que exceder os 
poderes do mandato, ou proceder contra eles, será considerado mero gestor de negócios, enquanto o 
mandante lhe não ratificar os atos); art. 667, § 3º (Se a proibição de substabelecer constar da procuração, os 
atos praticados pelo substabelecido não obrigam o mandante, salvo ratificação expressa, que retroagirá à data 
do ato); art. 672 (Sendo dois ou mais os mandatários nomeados no mesmo instrumento, qualquer deles 
poderá exercer os poderes outorgados, se não forem expressamente declarados conjuntos, nem 
especificamente designados para atos diferentes, ou subordinados a atos sucessivos. Se os mandatários forem 
declarados conjuntos, não terá eficácia o ato praticado sem interferência de todos, salvo havendo ratificação, 
que retroagirá à data do ato); art. 673 (O terceiro que, depois de conhecer os poderes do mandatário, com ele 
celebrar negócio jurídico exorbitante do mandato, não tem ação contra o mandatário, salvo se este lhe 
prometeu ratificação do mandante ou se responsabilizou pessoalmente); art. 873 (A ratificação pura e simples 
do dono do negócio retroage ao dia do começo da gestão, e produz todos os efeitos do mandato); art. 1.205, 
II (A posse pode ser adquirida: […]; II - por terceiro sem mandato, dependendo de ratificação). 
Outros dois artigos em que o termo ratificação consta como elemento dos respectivos suportes fáticos 
entendemos estarem empregados equivocadamente. São eles: art. 589, I (Cessa a disposição do artigo 
antecedente: I - se a pessoa, de cuja autorização necessitava o mutuário para contrair o empréstimo, o 
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ao contrário da aprovação, o ratificante não é terceiro no negócio jurídico concluído, mas 

figurante.358-359 No sistema jurídico interno, a ratificação produz efeitos para afastar a 

ineficácia do negócio jurídico concluído sem procuração; a aprovação produz efeitos para 

que negócio jurídico concluído sem autorização (assentimento prévio) não mais seja 

anulável ou ineficaz.360  

 Não se olvide que o termo “aprovação” também pode designar declaração de 

vontade não enquadrada na teoria geral do assentimento, sendo apenas declaração de 

vontade a ser prestada, obrigatoriamente, em tempo posterior à existência de um negócio 

jurídico do qual o próprio aprovador é figurante do negócio jurídico aprovado. Este 

significado do termo “aprovação” é passível de ser revelado no âmbito do direito 

societário, em especial quanto ao balanço. A aprovação ou desaprovação de balanço anual, 

decorrente de deliberação da assembleia da sociedade anônima (ato coletivo361) é exemplo 

                                                                                                                                                         
ratificar posteriormente); art. 1.541, § 5º (Realizado o casamento, devem as testemunhas comparecer perante 
a autoridade judicial mais próxima, dentro em dez dias, pedindo que lhes tome por termo a declaração de: 
[...]; § 5º Serão dispensadas as formalidades deste e do artigo antecedente, se o enfermo convalescer e puder 
ratificar o casamento na presença da autoridade competente e do oficial do registro). No art. 589, I, o termo 
correto seria “aprovação”. No art. 1.541, II, o termo correto seria “confirmação”. 
358 CARRARO, Luigi. Approvazione. Enciclopedia del diritto. Milano: Giuffrè, 1958, v. II, p. 853-854. 
“L’approvazione si riferisce a un negozio giuridico altrui. Essa si distingue, sotto questo profilo (e a parte i 
rilievi che saranno fatti più avanti), dalla convalida del negozio annullabile, che è atto proprio di quella parte 
dello stesso negozio convalidato, alla quale spetta l’azione di annullamento (art. 1444 c.c.). Si differenzia, per 
la stessa ragione, dalla ratifica del contratto posto in essere dal falsus procurator, che è concluso 
originariamente, seppure in maniera inefficace, a nome del dominus. 
Dalla ratifica l’approvazione si distingue anche perché mediante essa il terzo non diventa parte del negozio 
approvato”. Igualmente: HERNÁNDEZ, Francisco Rivero. Representación sin poder y ratificación. 
Pamplona: Civitas, 2013, p. 342-346. 
359 Massimo Bianca destaca que Jhering negava a aplicação da ratificação no contrato concluído por terceiro, 
exclusivamente, em nome próprio: “Rilevava già lo Jhering, in Jherings Jahrbücher 1858, 124, che se il 
contratto è stato stipulato dal contraente esclusivamente in nome proprio, la ratihabitio no può estendere 
all’approvante un contratto che originariamente non è stato ad esso riferito” (MASSIMO BIANCA, Cesare. 
Diritto civile: il contratto. Milano: Giuffrè, 1998, v. 3, 54, p. 128, nota 241). 
360 A palavra “aprovação”, fora do âmbito da teoria geral do assentimento, pode apresentar significado 
diverso. Na gestão de negócios alheios, por exemplo, aprovação é a declaração de vontade do dono do 
negócio para reconhecer a utilidade da gestão realizada pelo gestor. A aprovação tem a eficácia de declarar 
inexistirem danos pela gestão realizada. É declaração de inexistência de dever de indenizar do gestor em face 
do dono do negócio. Em razão desse cariz da aprovação na gestão de negócios alheios, pode o dono do 
negócio ratificar a atuação do gestor, mas não aprová-la, não havendo, secundariamente, a perda do direito à 
indenização pelos danos sofridos. Sobre ratificação e aprovação na gestão de negócios alheios: MENEZES 
CORDEIRO, António. Tratado de direito civil: parte geral. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2015, v. V, § 15º, 64, 
p. 149-150. HERNÁNDEZ, Francisco Rivero. Representación sin poder y ratificación. Pamplona: Civitas, 
2013, p. 346-347. CAVALCANTI, José Paulo. Direito civil: escritos diversos. Rio de Janeiro: Forense, 1983, 
p. 305-307, nota 171. 
361 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. I, § 90, 3, p. 384. “A deliberação da assembleia é ato coletivo, criativo, ou autorizativo, 
ou aprovativo (inclusive ratificativo). Não se trata de contrato: falta-lhe o consentimento de todos os 
figurantes (membros presentes), ou, pelo menos, tal consentimento é acidental; não há troca de manifestações 
de vontade, há convergência de, pelo menos, maioria delas; os votantes podem ignorar como votam os 
outros; não importa se alguns membros não comparecem, ou se ausentam antes da votação, ou votam em 
branco, ou deixam, por sua vontade, de votar. Trata-se de ato coletivo (Gesamtakt), a despeito dos 
argumentos de A. von Tuhr, que parte de conceito, só exterior, de ato coletivo. Repele a concepção da 
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a comprovar o argumento apresentado. Primeiro, o ato coletivo praticado pela assembleia 

de uma sociedade anônima, para aprovação ou não de seu balanço, não pode a ele ser 

prévio. Seria até mesmo ilógico haver aprovação ou desaprovação prévia de balanço. São 

atos necessariamente posteriores. Segundo, a deliberação assemblear é ato coletivo que 

tem, como sujeito figurante na parte, a própria sociedade anônima, pois as manifestações 

de vontade convergentes da maioria dos acionistas se fundem para formar o ato (coletivo) 

da própria pessoa jurídica,362 sendo a ela imputados os efeitos do ato.363 Logo, por ser a 

aprovação de balanço ato da própria sociedade, não se pode classificá-la como espécie de 

assentimento. 

 Após essas revelações de ordem dogmática e a identificação das espécies de 

assentimento, é imperioso expor os fundamentos dogmáticos construídos pelas doutrinas 

alemã e italiana sobre o tema da autorização — os quais permitem refletir, revelar e 

construir, no sistema jurídico interno, a autorização no direito privado. 

 

4. A autorização nas dogmáticas alemã e italiana: fundamentos dogmáticos à 
construção da autorização no sistema jurídico interno 
 

 No Código Civil brasileiro, como destacado na introdução, não há regra jurídica 

que defina a autorização como figura jurídica autônoma. A palavra “autorização” vem 

empregada, em um razoável número de suportes fáticos, apenas como elemento a indicar a 

declaração de vontade de um terceiro como pressuposto de validade ou fator de eficácia de 

um negócio jurídico. Para que se possa ter a real compreensão das espécies de autorização 

no sistema jurídico interno e adentrar-se na análise específica de cada uma delas à luz das 

regras do Código Civil, preliminarmente evidenciam-se alguns aspectos relevantes da 

figura jurídica, por intermédio de posições doutrinárias apresentadas pelas doutrinas alemã 

                                                                                                                                                         
deliberação-contrato a doutrina quase unânime” [itálicos do autor]. Nesse sentido está posição de Erasmo 
Valladão, conquanto utilize a terminologia “ato colegial” para indicar as deliberações de assembleia geral de 
sociedade anônima. Segundo aponta, na esteira da lição de Santoro-Passarelli, o ato coletivo designaria 
apenas as deliberações em assembleias em que não há fusão das declarações de vontade (e.g., a deliberação 
em assembleia de condôminos), ao contrário do ato colegial, em que as declarações de vontade em 
assembleia se tornam única e de uma só pessoa jurídica (NOVAES FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e. 
Invalidade das deliberações de assembleia de S/A e outros escritos sobre o tema da invalidade das 
deliberações sociais. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 50-55). 
362 NOVAES FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e. Invalidade das deliberações de assembleia de S/A e 
outros escritos sobre o tema da invalidade das deliberações sociais. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 
50-55. 
363 NOVAES FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e. Ilegitimidade de parte e falta de interesse processual 
da companhia para requerer a anulação das próprias deliberações. Temas de direito societário, falimentar e 
teoria da empresa. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 382. 
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e italiana.364 

 

4.1. A autorização na dogmática alemã 
 

 Foi Rudolf von Ihering quem, pela primeira vez, identificou a autorização 

(Ermächtigung) como figura jurídica autônoma, dotada de suporte fático específico e 

distinta do mandato e do poder de representação (Vollmacht).365-366 Entretanto, embora 

tenha prometido um trabalho específico sobre o tema, nunca o publicou. 367 - 368 

Posteriormente, Ernest Emmanuel Bekker apresentou o conceito de negócio jurídico de 

autorização (Ermächtigungsgeschäft) como aquele “en que una persona concede a otra la 

facultad de realizar «actos de ejecución» pertenecientes a la esfera jurídica de aquélla, es 

decir, de la que otorga la autorización”. 369  Contudo, desenvolve a figura com caráter 

amplíssimo, abarcando não só o assentimento prestado para alienação ou ao poder de 

representação, mas também vários tipos contratuais, por exemplo, o comodato, o depósito, 

o mandato.370 Conceito tão amplo de negócio de autorização foi considerado sem valor 

para a dogmática. 371  Sigmund Schlossmann apresenta duas espécies de autorização: a 

independente e a secundária. A autorização independente se distinguiria do mandato, e a 
                                                   
364 Nos subparágrafos apresentados, não se está a fazer análise de direito comparado sobre o tema da 
autorização. Apenas são apresentadas as considerações da doutrina alienígena sobre o tema, como forma de 
revelar a dogmática que amparou a construção da presente tese. 
365 ALBUQUERQUE, Pedro. A representação voluntária em direito civil: ensaio de reconstrução dogmática. 
Coimbra: Almedina, 2004, p. 585, nota 195. NATTINI, Angelo. Il negozio autorizzativo. Rivista del diritto 
commerciale e del diritto generale delle obbligazioni. Milano: Dottor Francesco Vallardi, 1912, v. X, parte 
prima, p. 485. ENNECCERUS, Ludwig; NIPPERDEY, Hans Carl. Derecho civil: parte general. In: 
ENNECCERUS, Ludwig; KIPP, Theodor; WOLF, Martin. Tratado de derecho civil. Trad. Blas Pérez 
González y José Alguer. 3. ed. Barcelona: Bosch, 1981, t. I, v. II - segunda parte, § 204, 3, nota 6, p. 776. 
366  Segundo Hupka: “Ihering [...] llama «autorización» (Ermächtigung) solamente a la autorización 
irrevocable para realizar actos de disposición sobre patrimonio ajeno, y contrapone a ella el apoderamiento, 
como otorgamiento de poder esencialmente revocable” [itálicos do autor] (HUPKA, Josef. La representación 
voluntaria en los negocios jurídicos. Trad. Luis Sancho Seral. Madrid: Revista de Derecho Privado, 1930, § 
1, p. 28, nota 3). 
367 O artigo em que Ihering indicou a autorização como figura jurídica autônoma, conforme indica Pedro 
Alburquerque, foi: JHERING, Rudolf von. Mitwirkung für fremde Rechtsgeschäfte. In: Gesammelte Aufsätze 
aus den Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts. Jena: Erster Band, 
1857, p. 273-350, e Zweiter Band, 1858, p. 67-180. 
368 NATTINI, Angelo. Il negozio autorizzativo. Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle 
obbligazioni. Milano: Dottor Francesco Vallardi, 1912, v. X, parte prima, p. 485. VASCONCELOS, Pedro 
Leitão Pais de. A autorização. Coimbra: Coimbra, 2012, p. 133-134.  
369 HUPKA, Josef. La representación voluntaria en los negocios jurídicos. Trad. Luis Sancho Seral. Madrid: 
Revista de Derecho Privado, 1930, § 1, p. 27. A obra de Bekker indicada por Hupka, em que trata do negócio 
de autorização, é: BEKKER, Ernst Immanuel. System des Heutigen Pandektenrechts. Weimar: Hermann 
Böhlau, 1889, Zweiter Band, § 106, p. 210-219. 
370 HUPKA, Josef. La representación voluntaria en los negocios jurídicos. Trad. Luis Sancho Seral. Madrid: 
Revista de Derecho Privado, 1930, § 1, p. 27. 
371 HUPKA, Josef. La representación voluntaria en los negocios jurídicos. Trad. Luis Sancho Seral. Madrid: 
Revista de Derecho Privado, 1930, § 1, p. 27. Cabe destacar que a tese de Josef Hupka foi publicada, em sua 
versão original, em outubro de 1900. 
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secundária estaria integrada aos direitos independentes típicos.372 

 Segundo Josef Hupka, o termo “autorização” (Ermächtigung) apenas poderia 

designar a outorga de um poder de disposição em sentido técnico,373 acentuando que o 

conceito técnico de poder (Macht) é distinto do conceito de faculdade (Befugnis). 

Faculdade designaria a licitude de uma ação, e poder, a capacidade para concluir um 

negócio jurídico. 374  Hupka considera a autorização tanto como figura necessária à 

disposição de direito por terceiro, em nome próprio, sobre a esfera jurídica do titular, 

quanto como figura necessária aos casos de disposição de direito pelo titular que está com 

seu poder de disposição limitado, em face da relativa capacidade de obrar ou de outros 

suportes fáticos legais. Sob este modo de compreensão, Hupka argumenta que a 

autorização estaria inclusa na figura do consentimento (Einwilligung) e abarcaria a 

procuração quando concedida para que o autorizado aliene direito em nome do 

autorizante.375-376 

                                                   
372 HUPKA, Josef. La representación voluntaria en los negocios jurídicos. Trad. Luis Sancho Seral. Madrid: 
Revista de Derecho Privado, 1930, § 1, p. 27, nota 1. A obra de Schlossmann citada por Hupka em que trata 
da autorização é: SCHLOSSMANN, Siegmund. Die Lehre von der Stellvertretung insbesondere bei 
obligatorischen Verträgen: Kritik und wissenschaftliche Grundlegung. Leipzig: Georg Böhme, 1900, § 27, p. 
294-304. 
373 HUPKA, Josef. La representación voluntaria en los negocios jurídicos. Trad. Luis Sancho Seral. Madrid: 
Revista de Derecho Privado, 1930, § 1, p. 27. “En resumen, a nosotros nos parece que el término 
«autorización» (Ermächtigung) solo es utilizable en el sistema a condición de designar con él, como la 
misma palabra da a entender, la concesión de un poder jurídico de disposición en sentido técnico” [itálicos 
do autor]. 
374 HUPKA, Josef. La representación voluntaria en los negocios jurídicos. Trad. Luis Sancho Seral. Madrid: 
Revista de Derecho Privado, 1930, § 1, p. 27-28. “Pero «poder» (Macht) en esto sentido no es idéntico a 
«facultad» (Befugnis), sino que por el contrario se diferencia de ésta netamente. Facultad da a entender la 
permisión, la licitud de una acción, en oposición a la prohibición, a la ilicitud; se trata de un poder 
lícitamente frente a un no poder con licitud. El poder (Macht), en cambio, es la capacidad para ejecutar con 
éxito un acto jurídico, se trata de un poder material en oposición a una situación de impotencia, de una 
potestad jurídica, que en realidad encierra en sí ordinariamente el poder obrar lícitamente (la facultad), pero 
que también puede presentarse despojada de éste” [itálicos do autor]. 
375 HUPKA, Josef. La representación voluntaria en los negocios jurídicos. Trad. Luis Sancho Seral. Madrid: 
Revista de Derecho Privado, 1930, § 1, p. 28-29. “El poder para disponer eficazmente en la propia esfera 
jurídica corresponde, por lo general, sin más, al titular de esa esfera; solamente necesita para ello una 
autorización en los casos de capacidad de obrar restringida y demás situaciones en que el derecho positivo 
establece limitaciones a la disposición. En cambio los actos de disposición referidos a una esfera de derecho 
ajena requieren una autorización de parte del titular de la misma, a no ser que por el derecho público o 
privado le esté al disponente atribuída una facultad autónoma de disposición sobre los bienes ajenos, a la que 
va unida también desde ese momento, por la misma fuerza del derecho, el correspondiente poder de 
disposición. Pero los actos de disposición sobre una órbita de derecho ajena o son realizados en nombre 
proprio (por ej.: la venta de una cosa dada en comisión) o en nombre del titular de la esfera de derecho ajena. 
Cuando la autorización tiene por objeto actos de disposición de esta última clase tenemos el apoderamiento 
en sentido técnico: concesión del poder necesario para una representación eficaz” [itálicos do autor]. 
376 HUPKA, Josef. La representación voluntaria en los negocios jurídicos. Trad. Luis Sancho Seral. Madrid: 
Revista de Derecho Privado, 1930, p. 29, nota 1. “Lo que llamamos aquí autorización cae bajo reglas que el 
Código civil alemán establece en los §§ 182 ss. para la eficacia del «consentimiento» o aquiescencia 
(Einwilligung) de que en ocasiones puede depender un negocio jurídico. Este concepto del «consentimiento» 
es todavía más amplio que nuestro concepto de la autorización (Ermächtigung), pues comprende no sólo 
aquellos casos en que el consentimiento tiene un carácter principalmente subjetivo con relación a una de las 
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 Em concordância com a definição nuclear do § 185, 1, do Código Civil alemão377, a 

autorização é o assentimento prévio em virtude do qual o titular de um direito autoriza um 

não titular para que, concluindo negócio de disposição em seu próprio nome, disponha do 

direito do titular autorizante. Ao ser concluído o negócio jurídico de disposição pelo 

autorizado, a eficácia recai na esfera do autorizante. Por esse cariz, não se confunde 

autorização com procuração. Embora a doutrina considere distintas as figuras, afirma que 

são aplicados à autorização, por analogia, os parágrafos relativos à procuração.378 

 Sendo espécie de assentimento prévio, a autorização é classificada como negócio 

jurídico unilateral, receptício e abstrato. 379  Diverge a doutrina em classificá-la ou não 

como negócio jurídico de disposição. Uma posição doutrinária considera a autorização 

negócio de disposição, por entender que sua eficácia de transmitir o poder de disposição ao 

autorizado, consectariamente, modifica o direito de titularidade do autorizante. 380  Em 

sentido contrário, está a posição que afirma não ser a autorização negócio de disposição, 

por entender não ter ela a eficácia de transmitir o poder de disposição ao autorizado. O 

autorizante segue titular do direito em sua integralidade.381 A autorização apenas atribui ao 

autorizado o poder para dispor, em nome próprio, do direito de titularidade do 

                                                                                                                                                         
personas que intervienen en la conclusión del negocio (a esta categoría pertenecen; por ej.: los §§ 107 ss., 
114, 185, 1444 ss, 1516, 2120), sino también los casos — mas raros ciertamente — en que el asentimiento al 
negocio es concedido como tal, y por tanto tiene en cierto modo carácter objetivo (v. por ej., §§ 415, 880, 
1255). […]. En nuestra terminología la autorización es el concepto genérico al cual se subordina 
inmediatamente el poder, y aquélla es a su vez una especie del consentimiento del § 182” [itálicos do autor]. 
377 § 185 do Código Civil alemão (original): “Verfügung eines Nichtberechtigten (1) Eine Verfügung, die ein 
Nichtberechtigter über einen Gegenstand trifft, ist wirksam, wenn sie mit Einwilligung des Berechtigten 
erfolgt”. Tradução em espanhol: “Disposición de un no titular (1) Una disposición sobre un bien llevada a 
cabo por un no titular es eficaz si se realiza con el consentimiento de su titular” (Código Civil alemán y ley de 
introducción al Código Civil. Trad. Albert Lamarca Marquès et al. Marcial Pons: Madrid, 2013, p. 66). 
Tradução em português: “(Disposição de um não titular) Uma disposição adotada sobre um objeto, por um 
não titular, é eficaz se teve lugar com o consentimento do titular” (Código Civil alemão. Trad. Souza Diniz. 
Rio de Janeiro: Récord, [s.d.], p. 47). 
378 FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González 
y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 57, 1, d, p. 1047.  
379 ENNECCERUS, Ludwig; NIPPERDEY, Hans Carl. Derecho civil: parte general. In: ENNECCERUS, 
Ludwig; KIPP, Theodor; WOLF, Martin. Tratado de derecho civil. Trad. Blas Pérez González y José Alguer. 
3. ed. Barcelona: Bosch, 1981, t. I, v. II - segunda parte, § 204, II, 1, p. 781-782. TUHR, Andreas von. 
Derecho civil: teoría general del derecho civil alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: Marcial Pons, 2005, v. III, § 
78, IV, p. 208. 
380ENNECCERUS, Ludwig; NIPPERDEY, Hans Carl. Derecho civil: parte general. In: ENNECCERUS, 
Ludwig; KIPP, Theodor; WOLF, Martin. Tratado de derecho civil. Trad. Blas Pérez González y José Alguer. 
3. ed. Barcelona: Bosch, 1981, t. I, v. II - segunda parte, § 204, II, 4, p. 783, e t. I, v. II - primeira parte, § 
143, II, p. 42, nota 11. LEHMANN, Heinrich. Tratado del derecho civil: parte general. Trad. Jose M.ª Navas. 
Madrid: Revista de Derecho Privado, 1956, v. I, § 37, III, 4, p. 473-474. 
381 TUHR, Andreas von. Derecho civil: teoría general del derecho civil alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: 
Marcial Pons, 2005, v. II, § 54, I, 2, p. 221-222. FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del 
derecho civil. Trad. José María Miquel González y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del 
Notariado, 1998, § 57, 1, c, p. 1045-1046. LARENZ, Karl. Derecho civil: parte general. Trad. Miguel 
Izquierdo y Macías-Picavea. Madrid: EDERSA, 1978, § 18, II, c, p. 438. 
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autorizante.382 

 A autorização do § 185, 1, do Código Civil alemão é admissível para a disposição 

de direito alheio em nome próprio, ou seja, o autorizado terá o poder de dispor, em nome 

próprio, do direito de titularidade do autorizante, sem que tenha de se indicar o nome do 

titular do direito. 383  Contudo, há divergência em admitir a autorização para dispor de 

direito imobiliário. Uma posição entende não caber a autorização para disposição de direito 

real sobre coisa imóvel, por não ser esse direito passível de constituir objeto de negócio de 

disposição em que o titular figure por declaração própria ou por intermédio do 

representante. Desse modo, a autorização para dispor seria restrita a direito real sobre coisa 

móvel.384 Outra posição entende, contrariamente, ser cabível a autorização para disposição 

de direito real sobre coisa imóvel por não ser necessário que outro figurante do negócio de 

disposição saiba se o disponente é titular ou não.385 

 No âmbito do direito comercial alemão, a autorização apresenta importância ao se 

analisar a relação existente entre o comissionista e a transmissão do direito real sobre a 

coisa móvel, objeto de compra e venda com terceiro. Pela figura da autorização, revela-se 

que, no contrato de comissão mercantil para venda, a disposição do direito sobre a coisa 

móvel, efetuado pelo comissionista, em nome próprio, tem eficácia direta no patrimônio do 

comitente para ingressar no patrimônio do adquirente, não havendo de trespassar pelo 

patrimônio do comissionista.386 

                                                   
382 FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González 
y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 57, 1, c, p. 1045-1046. LARENZ, 
Karl. Derecho civil: parte general. Trad. Miguel Izquierdo y Macías-Picavea. Madrid: EDERSA, 1978, § 18, 
II, c, p. 438. 
383 TUHR, Andreas von. Derecho civil: teoría general del derecho civil alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: 
Marcial Pons, 2005, v. III, § 78, II, 3, p. 195. 
384 TUHR, Andreas von. Derecho civil: teoría general del derecho civil alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: 
Marcial Pons, 2005, v. III, § 78, II, 3, p. 195. “Quien quiere disponer en nombre propio del derecho ajeno 
necesita el asentimiento del titular del derecho. La admisibilidad de esta especie de disposición, que se opone 
a la del representante, descansa en el art. 185, I. Pero, por lo general, semejantes actos dispositivos son 
posibles sólo para los derechos (especialmente mobiliarios) cuya individualización puede efectuarse sin 
designar a su sujeto. De los demás derechos, y sobre todo aquellos que están sujetos al registro de bienes 
raíces, y de los créditos, no puede disponerse sin hacer referencia al titular, esto es, el acto debe efectuarse en 
nombre del titular”. 
385ENNECCERUS, Ludwig; NIPPERDEY, Hans Carl. Derecho civil: parte general. In: ENNECCERUS, 
Ludwig; KIPP, Theodor; WOLF, Martin. Tratado de derecho civil. Trad. Blas Pérez González y José Alguer. 
3. ed. Barcelona: Bosch, 1981, t. I, v. II - segunda parte, § 204, I, 3, p. 775, nota 5. “A mi juicio no puede 
aprobarse la opinión que expresa v. Tuhr II 2 p. 216 (cf. también Siber, IherJ 67 p. 102 y 137) de que sobre 
los créditos y derechos inmobiliarios sólo pueda disponerse en concepto de representante por tenerse que 
indicar el nombre del titular. Si mi hermano me ha autorizado a disponer ‘en nombre proprio’ de ciertos 
créditos hipotecarios que le corresponden y, presentando esta autorización escrita, vendo y cedo en proprio 
nombre estos créditos, seré cedente y me incumben las obligaciones del cedente y no a mi hermano (§§ 402 y 
403)”. 
386 SCHMIDT, Karsten. Derecho comercial. Trad. Federico E. G. Werner. Buenos Aires: Astrea, 1997, § 30, 
V, 2, a, p. 925. “En el caso de la comisión de venta no es usual que su bien objeto pase a propiedad del 
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 Em consonância com o regramento existente no § 185, 1, do Código Civil alemão e 

correlatos, a doutrina passou a desenvolver a análise da autorização (Ermächtigung) 

sempre tomando por base os suportes fáticos existentes no respectivo código.387 Este tema 

despertou intenso debate na doutrina,388 que, exercendo interpretação assente na figura da 

autorização para dispor, passou a desenvolver, seja admitindo ou negando a existência, da 

autorização para obrigar, da autorização para adquirir e da autorização para cobrar.389 

 

4.2. A autorização na dogmática italiana 
 

 No sistema jurídico italiano, tanto na vigência do Código Civil de 1865 como no de 

1942, inexiste norma jurídica similar à fixada no § 185 do Código Civil alemão. Em razão 

desta peculiaridade, a doutrina italiana, ao procurar compreender e abordar a autorização 

em seu sistema jurídico interno, acabou por desenvolvê-la, por meio de modelo 

doutrinário, como figura jurídica, em sentido amplo, na teoria geral do direito privado.  

 A primazia em indicar a autorização no direito italiano como figura jurídica foi de 

Angelo Nattini. No ano de 1910, publicou monografia sobre a procura, com o escopo 

essencial de distingui-la do contrato de mandato,390 na esteira da doutrina alemã e em 

contraposição à doutrina francesa. Nessa monografia, em pequena nota, o autor critica a 

posição doutrinária italiana que traduz o termo alemão Vollmacht pelo termo 

autorizzazione. Declara que autorizzazione deve servir para traduzir o termo 

Ermächtigung, sustentando que, no direito italiano, o termo autorizzazione teria 

significado muito extenso e conteúdo muito escasso para ser aplicado de modo 

conveniente.391 

                                                                                                                                                         
comisionista y que éste lo transmita al tercero. En realidad, vende la mercadería al tercero en su propio 
nombre, sin ser nunca propietario (§ 929 y 185, I, BGB). La comisión importa otorgar facultad para proceder 
a esa disposición. Si el comisionista actúa más allá de dicha autorización, o si ésta no es eficaz, el tercero 
puede adquirir de buena fe, segund el § 366 del HGB” [itálico do autor]. Segundo Rocío Díeguez Oliva esta 
interpretação é pacífica na doutrina alemã (OLIVA, Rocío Diéguez. Eficacia real y obligacional de la 
representación indirecta. Valencia: Tirant lo Blanch, 2006, p. 176). 
387 VASCONCELOS, Pedro Leitão Pais de. A autorização. Coimbra: Coimbra, 2012, p. 134. 
388 OLIVA, Rocío Diéguez. Eficacia real y obligacional de la representación indirecta. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2006, p. 178-179. 
389 Esse tema é objeto de análise no subparágrafo 3.6. do § 2º. 
390  NATTINI, Angelo. La dottrina generale della procura: la rappresentanza. Milano: Società Editrice 
Libraria, 1910.  
391  NATTINI, Angelo. La dottrina generale della procura: la rappresentanza. Milano: Società Editrice 
Libraria, 1910, p. 5, nota 4. “A mio sommesso avviso la parola autorizzazione ha nella nostra lingua un 
significato troppo esteso e quindi un troppo scarso contenuto per essere conveniente adoperata a designare il 
nostro speciale istituto. E poi pare a me che la parola autorizzazione meglio starebbe a designare la 
Ermächtigung, parola che significa un concetto circa la cui estensione gli autori non sono concordi per 
quanto tutti convengano nel ritenere la Vollmacht una sottospecie dell’Ermächtigung”. 
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 Em 1912, Nattini publicou pequeno artigo — que se tornou clássico — dedicado à 

autorização. Na introdução, expõe ser a palavra “autorização” empregada, ainda que 

frequentemente, com significado amplíssimo, impreciso e privado de conteúdo.392 Propõe 

identificar a autorização, em sentido técnico, como uma figura jurídica típica, autônoma e 

individualizada, ou seja, verdadeiro negozio autorizzativo. Destaca ser a autorização, no 

sentido apresentado, figura desconhecida no direito italiano daquele período, e que ela 

estava apenas esboçada pela doutrina germânica.393 

 Discorrendo sobre o tema, definiu ser a autorização 

 

una dichiarazione di volontà con cui una persona (autorizzante) rende 
possibile e lecito che un’altra persona (autorizzato) compiendo, senza 
avervi né diritto, né obbligo, negozi giuridici o atti materiali, alteri la 
sfera giuridica pertinente ad esso autorizzante.394  

 

 Por não considerar o conceito de autorização decorrente do texto positivo, mas de 

elaboração doutrinária, devendo ser construído em vista dos efeitos por ela produzidos, 

Nattini assevera que a figura se aplica à conclusão tanto de negócios jurídicos como de 

atos materiais.395  

 Nesse esforço de revelação e fixação dos elementos caracterizadores da 

autorização, Nattini deixa claro não ter a autorização a eficácia de constituir direito ou 

obrigação ao autorizado, mas apenas faculdade para atuar sobre a esfera jurídica do 

autorizante.396 Assim, a autorização apenas “legittima e disciplina l’atto d’una persona in 

                                                   
392 NATTINI, Angelo. Il negozio autorizzativo. Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle 
obbligazioni. Milano: Dottor Francesco Vallardi, 1912, v. X, parte prima, p. 485-491. 
393 NATTINI, Angelo. Il negozio autorizzativo. Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle 
obbligazioni. Milano: Dottor Francesco Vallardi, 1912, v. X, parte prima, p. 485. “Io mi propongo in questo 
articolo di esporre le linee di un istituto che chiamo autorizzazione, usando cosi la parola in un senso tutto 
tecnico per designare una figura giuridica tipica, autonoma, individualizzata, un vero e proprio «negozio 
autorizzativo». La figura della autorizzazione nel senso anzidetto è completamente ignota alla nostra dottrina 
ed è pure appena e malamente abbozzata nella dottrina tedesca” [itálico do autor]. 
394 NATTINI, Angelo. Il negozio autorizzativo. Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle 
obbligazioni. Milano: Dottor Francesco Vallardi, 1912, v. X, parte prima, p. 487.  
395 NATTINI, Angelo. Il negozio autorizzativo. Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle 
obbligazioni. Milano: Dottor Francesco Vallardi, 1912, v. X, parte prima, p. 487. 
396 NATTINI, Angelo. Il negozio autorizzativo. Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle 
obbligazioni. Milano: Dottor Francesco Vallardi, 1912, v. X, parte prima, p. 486. “[…]: l’autorizzazione non 
importa mai di per sé alcun obbligo per l’autorizzato, ma soltanto una facoltà di intromettersi nella sfera 
giuridica dell’autorizzante”. NATTINI, Angelo. Il negozio autorizzativo. Rivista del diritto commerciale e 
del diritto generale delle obbligazioni. Milano: Dottor Francesco Vallardi, 1912, v. X, parte prima, p. 490. 
“Noi vedemmo che l’autorizzazione non crea né diritti né obblighi per l’autorizzato e nemmeno li crea per 
l’autorizzante, ma soltanto fa sorgere la possibilità che l’atto d’una persona alteri lecitamente la sfera 
giuridica di un’altra”. 
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confronto d’un’altra”.397 

 No transcorrer do texto o autor distingue autorização: (a) do mandato, por ser a 

primeira declaração unilateral e o segundo, contrato;398 (b) da assistência do curador a ato 

jurídico praticado pelo curatelado, que seria approvazione;399 e (c) da procuração, tanto por 

não ser subespécie de autorização, quanto por ser requisito da representação, embora a 

autorização também seja requisito para inúmeros negócios jurídicos de gestão.400 

 Quanto aos efeitos da autorização, Nattini apela à figura da ratificação por 

considerá-las figuras com igual eficácia,401 sustentando que a diferença entre ambas se 

situa no momento da conclusão do negócio jurídico: a autorização é prévia; a ratificação é 

posterior.402 

 Por último, assevera que a autorização — decorrendo de declaração unilateral de 

vontade sem a virtualidade de criar direito ou obrigação, mas faculdade ao autorizado para 

legitimamente alterar a esfera jurídica do autorizante — é passível de revogação, salvo 

disposição legal em contrário.403 

 O mérito do estudo de Angelo Nattini foi o de haver: (a) procedido à 

autonomização da autorização como uma “figura geral de Direito, independentemente de 

uma previsão legal”;404 e (b) considerado “a autorização como negócio jurídico a legitimar 

o ato de uma pessoa perante outra”.405 

 Por decorrer de uma construção eminentemente dogmática, não fundada em 

modelo jurídico legal, como no direito alemão, o reconhecimento da autorização como 

negócio jurídico autônomo e ainda as suas virtualidades não são pontos pacíficos na 

                                                   
397 NATTINI, Angelo. Il negozio autorizzativo. Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle 
obbligazioni. Milano: Dottor Francesco Vallardi, 1912, v. X, parte prima, p. 488. 
398 NATTINI, Angelo. Il negozio autorizzativo. Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle 
obbligazioni. Milano: Dottor Francesco Vallardi, 1912, v. X, parte prima, p. 487. 
399 NATTINI, Angelo. Il negozio autorizzativo. Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle 
obbligazioni. Milano: Dottor Francesco Vallardi, 1912, v. X, parte prima, p. 488. 
400 NATTINI, Angelo. Il negozio autorizzativo. Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle 
obbligazioni. Milano: Dottor Francesco Vallardi, 1912, v. X, parte prima, p. 488. 
401 NATTINI, Angelo. Il negozio autorizzativo. Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle 
obbligazioni. Milano: Dottor Francesco Vallardi, 1912, v. X, parte prima, p. 488-489. 
402 NATTINI, Angelo. Il negozio autorizzativo. Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle 
obbligazioni. Milano: Dottor Francesco Vallardi, 1912, v. X, parte prima, p. 490. 
403 NATTINI, Angelo. Il negozio autorizzativo. Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle 
obbligazioni. Milano: Dottor Francesco Vallardi, 1912, v. X, parte prima, p. 488. 
404 VASCONCELOS, Pedro Leitão Pais de. A autorização. Coimbra: Coimbra, 2012, p. 137-138.  
405 Conforme acentua Pais de Vasconcelos, deve-se atentar para o fato de o trabalho de Nattini se reportar à 
legitimação, muito antes de haver Carnelutti elaborado a teoria sobre a legitimidade como figura autônoma 
da teoria geral do direito: VASCONCELOS, Pedro Leitão Pais de. A autorização. Coimbra: Coimbra, 2012, 
p. 136, nota 412 e p. 138. 
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dogmática italiana.406-407 Nesse sentido, a doutrina sói classificar a autorização em: (i) 

sentido amplo, como o ato pelo qual um autorizante atribui ao autorizado a faculdade de se 

intrometer em sua esfera jurídica, por intermédio da prática de ato material ou conclusão 

de um negócio jurídico; e (ii) sentido estrito, como o ato em virtude do qual o autorizante 

atribui ao autorizado o poder de dispor, em nome próprio, de direito de titularidade do 

autorizante.408 Nesse sentido, foi construída outra linha de classificação, a autorização: (i) 

integrativa, quando, em razão de preceito legal, o autorizante legitima o autorizado a 

concluir negócio jurídico válido, por apenas haver a remoção de um limite ao exercício de 

um direito ou poder ao autorizado;409 e (ii) constitutiva, por atribuir ao autorizado o poder 

de dispor, em nome próprio, de direito do autorizante ou de ter legitimação a agir sobre 

patrimônio do autorizado.410 

 A chamada “autorização integrativa” é aceita pela doutrina italiana, sem maiores 

debates, principalmente por sua afinidade com a autorização de direito público,411 não se 

verificando o mesmo quanto à autorização constitutiva. 

 A divergência estabelece-se reconhecendo a autorização constitutiva como negócio 

jurídico para que o autorizado possa dispor, em nome próprio, de direito de titularidade do 

autorizante a terceiro, como na Ermächtigung do § 185, 1, do Código Civil alemão. Nesse 

                                                   
406 Nega a autorização como negócio jurídico autônomo: CARRARO, Luigi. Autorizzazione. Novissimo 
digesto italiano. Torino: UTET, 1958, v. 1/2, p. 1577. TAMPONI, Michele. L’atto non autorizzato 
nell’amministrazione dei patrimoni altrui. Milano: Giuffrè, 1992, p. 38. Considera a autorização negócio 
jurídico autônomo: CARIOTA FERRARA, Luigi. Il negozio giuridico nel diritto privato italiano. Napoli: 
Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, p. 711-712.  
407 Após o artigo de Nattini, a doutrina italiana, ainda durante a vigência do Código Civil italiano de 1865, 
passou a dar atenção à autorização. Francesco Saggese, por exemplo, contestou a autonomia e a função da 
autorização: “Senonché, a noi sembra che non sia possibile e ciò per una ragione fondamentale, in quanto ci 
sembra che il cosiddetto negozio autorizzativo non abbia una vera e giuridica esistenza, costituendo esso anzi 
nel nostro diritto una costruzione giuridica puramente ideale, e che non trova nessuna base concreta nella 
realtà”. Para arrimar sua assertiva, a partir de dois excertos de Nattini, sustenta que a autorização não seria 
mais do que uma oferta contratual: “Non è qui il luogo di un esame particolareggiato della questione, ma per 
sommi capi possiamo senz’altro affermare che il negozio autorizzativo, a noi sembra, non può essere altro 
che un’offerta di contratto” (SAGGESE, Francesco. La rappresentanza nella teoria e nella pratica del diritto 
privato italiano. Napoli: Jovene, 1933, p. 61).  
408 CARRARO, Luigi. Autorizzazione. Novissimo digesto italiano. Torino: UTET, 1958, v. 1/2, p. 1577. 
409 BETTI, Emilio. Teoria geral do negócio jurídico. Trad. Fernando Miranda. Coimbra: Coimbra, 1970, t. 
III, p. 262-263. AURICCHIO, Alberto. Autorizzazione (dir. priv.). Enciclopedia del diritto. Milano: Giuffrè, 
1959, v. IV, p. 504-505. TAMPONI, Michele. L’atto non autorizzato nell’amministrazione dei patrimoni 
altrui. Milano: Giuffrè, 1992, p. 32-35. MASSIMO BIANCA, Cesare. Diritto civile: il contratto. Milano: 
Giuffrè, 1998, v. 3, 28, p. 68. 
410 BETTI, Emilio. Teoria geral do negócio jurídico. Trad. Fernando Miranda. Coimbra: Coimbra, 1970, t. 
III, p. 267. AURICCHIO, Alberto. Autorizzazione (dir. priv.). Enciclopedia del diritto. Milano: Giuffrè, 
1959, v. IV, p. 506. TAMPONI, Michele. L’atto non autorizzato nell’amministrazione dei patrimoni altrui. 
Milano: Giuffrè, 1992, p. 35. MASSIMO BIANCA, Cesare. Diritto civile: il contratto. Milano: Giuffrè, 
1998, v. 3, 28, p. 68. 
411 PANE, Rosana. Solidarietà sociale e gestione di affari altrui. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 1996, 
p. 63, nota 122. FARINA, Vicenzo. L’autorizzazione a disporre in diritto civile. Napoli: Edizioni 
Scientifiche Italiane, 2001, p. 14. 
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sentido, a doutrina italiana debate se a autorização constitutiva tem eficácia direta também 

perante terceiro (eficácia externa) ou se apenas é negócio com o qual o autorizante torna, 

preventivamente lícita, a intromissão em sua esfera jurídica do autorizado (eficácia 

interna).412 

 A posição doutrinária que inadmite a autorização constitutiva no direito italiano 

apresenta as seguintes razões: (i) inexiste, no Código Civil italiano, norma como a do § 

185, 1, do BGB; (ii) o poder de dispor é um elemento da capacidade de agir, a qual não 

pode ser cedida, o que implica inadmitir-se que o poder de dispor possa ser atribuído a 

outrem por intermédio de negócio jurídico; e (iii) a impossibilidade de, no ordenamento 

jurídico italiano, haver eficácia real e obrigatória do negócio causal translativo de direito 

incidente sobre dois sujeitos distintos.413  

 Em sentido contrário, a posição que admite a autorização para dispor sustenta duas 

situações. A primeira afirma que a existência da figura independe de regra jurídica 

expressa no Código Civil italiano, pois a figura existe, ainda que implicitamente, em 

contratos típicos, como por exemplo nos contratos estimatório e de comissão. Nesses tipos 

contratuais, um figurante tem o poder de dispor, em nome próprio, do direito do outro 

figurante. A segunda afirma que a figura jurídica decorre do exercício da autonomia 

privada do titular do direito para que outrem disponha do direito em seu próprio nome.414 

 A doutrina italiana também apresenta divergência quanto à natureza jurídica da 
                                                   
412 Admitem a autorização com eficácia externa: BETTI, Emilio. Teoria geral do negócio jurídico. Trad. 
Fernando Miranda. Coimbra: Coimbra, 1970, t. III, § 73, A, p. 216-218. CARIOTA FERRARA, Luigi. Il 
negozio giuridico nel diritto privato italiano. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, p. 711-712. 
GRAZIANI, Alessandro. Sul mandato senza rappresentanza. Studi di diritto civile e commerciale. Napoli: 
Jovene, 1953, p. 105-106. GRAZIANI, Alessandro. La cessione dei crediti. Studi di diritto civile e 
commerciale. Napoli: Jovene, 1953, p. 191-192. BIGIAVI, Walter. La delegazione. Padova: Cedam, 1940, p. 
141-146. FARINA, Vicenzo. L’autorizzazione a disporre in diritto civile. Napoli: Edizioni Scientifiche 
Italiane, 2001, p. 239-292. 
Negam a eficácia externa da a autorização: AURICCHIO, Alberto. Autorizzazione (dir. priv.). Enciclopedia 
del diritto. Milano: Giuffrè, 1959, v. IV, p. 506-508. CARRARO, Luigi. Contributo alla dottrina 
dell’autorizzazione. Rivista trimestrale di diritto e procedura civile. Milano: Giuffrè, 1947, v. 1, p. 297. 
CARRARO, Luigi. Autorizzazione. Novissimo digesto italiano. Torino: UTET, 1958, v. 1/2, p. 1579-1580. 
MINERVINI, Gustavo. Il mandato, la commissione, la spedizione. Trattato di diritto civile italiano. Torino: 
UTET, 1954, v. 8, t. I, p. 118 ss e p. 126. SCHLESINGER, Piero. Il pagamento al terzo. Milano: Giuffrè, 
1961, p. 94-101. NATOLI, Ugo. La rappresentanza. Milano: Giuffrè, 1977, p. 44-46. LUMINOSO, Angelo. 
Mandato, Commissione, Spedizione. Trattato di diritto civile e commerciale. Milano: Giuffrè, 1984, v. 
XXXII, p. 83-85. 
Adota posição intermediária, buscando explicar que o efeito translativo, na esfera do terceiro, decorre de um 
suporte fático complexo, formado pela coligação do negócio autorizativo e do negócio autorizado: 
MENGONI, Luigi. REALMONTE, Francesco. Disposizione (atto di). Enciclopedia del diritto. Milano: 
Giuffrè, 1964, v. XIII, p. 193. 
413 CARRARO, Luigi. Contributo alla dottrina dell’autorizzazione. Rivista trimestrale di diritto e procedura 
civile. Milano: Giuffrè, 1947, v. 1, p. 311-312. 
414 MASSIMO BIANCA, Cesare. Diritto civile: il contratto. Milano: Giuffrè, 1998, v. 3, 28, p. 68-71. Com 
desenvolvimento monográfico sobre o tema: FARINA, Vicenzo. L’autorizzazione a disporre in diritto civile. 
Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2001. 
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autorização. Há quem sustente ser a autorização negócio jurídico unilateral, receptício e 

causal; 415  outros alegam ser negócio jurídico, unilateral, receptício e abstrato. 416 

Igualmente, há quem sustente decorrer a autorização em sentido amplo de uma declaração 

de vontade não negocial (ato jurídico stricto sensu) e não receptícia. 417  Ademais, é 

classificada por alguns autores como espécie de assentimento prévio.418 

 Sendo a autorização reconhecida como figura jurídica dogmática, também se 

encontra divergência doutrinária em considerar se a autorização é gênero do qual é espécie 

a procura419 ou se ambas são figuras jurídica autônomas e distintas.420 

 Para autores que admitem a autorização tão só com a função de afastar ilicitude da 

atuação do autorizado (autorização em sentido amplo), a procuração atribui poder de 

representação, e a autorização atribui apenas faculdade para o autorizado ingressar na 

esfera jurídica do autorizante.421 A procuração regularia apenas a relação de representação 

do procurador com terceiros (eficácia externa), e a autorização regularia apenas a relação 

interna entre autorizante e autorizado, para ser lícita a atuação do último.422 Ainda nessa 

perspectiva, se a autorização é para que o autorizado conclua negócio jurídico, além da 

faculdade para atuar sobre a esfera jurídica do autorizante, também exsurge ao autorizado a 

                                                   
415  CARIOTA FERRARA, Luigi. Il negozio giuridico nel diritto privato italiano. Napoli: Edizioni 
Scientifiche Italiane, 2011, p. 712. 
416 MOSCO, Luigi. La rappresentanza volontaria nel diritto privato. Napoli: Jovene, 1961, p. 27 e 39. 
CANDIAN, Aurelio. Atto autorizzato, atto materiale lecito, atto tollerato: contributo alla teoria dell’atto 
giuridico. Saggi di diritto. Milano: Giuffrè, 1949, v. III, 245-246. 
417 PANUCCIO, Vincenzo. Le dichiarazioni non negoziali di volontà. Milano: Giuffrè, 1966, p. 55-96. 
MIRABELLI, Giuseppe. L’atto non negoziale nel diritto privato italiano. Napoli: Jovene, 1955, p. 115-116. 
418  MOSCO, Luigi. La rappresentanza volontaria nel diritto privato. Napoli: Jovene, 1961, p. 32. 
CARRARO, Luigi. Approvazione. Enciclopedia del diritto. Milano: Giuffrè, 1958, v. II, p. 852. 
419 BETTI, Emilio. Teoria geral do negócio jurídico. Trad. Fernando Miranda. Coimbra: Coimbra, 1970, t. 
III, § 73, a, p. 217-218. SANTORO-PASSARELLI, Francesco. Dottrine generali del diritto civile. 9. ed. 
Napoli: Jovene, 1981, p. 282. MASSIMO BIANCA, Cesare. Diritto civile: il contratto. Milano: Giuffrè, 
1998, v. 3, 28, p. 68. 
420  CARIOTA FERRARA, Luigi. Il negozio giuridico nel diritto privato italiano. Napoli: Edizioni 
Scientifiche Italiane, 2011, p. 711-712. BIGIAVI, Walter. La delegazione. Padova: Cedam, 1940, p. 142, 
nota 38. D’AVANZO, Walter. Rappresentanza (diritto civile). Novissimo digesto italiano. Milano: UTET, 
1967, v. XIV, p. 818. MOSCO, Luigi. La rappresentanza volontaria nel diritto privato. Napoli: Jovene, 
1961, p. 22-23 e 40-47. GERI, Lina Bigliazzi. Procura. Enciclopedia del diritto. Milano: Giuffrè, 1987, v. 
XXXVI, p. 1000-1002. 
421 CARRARO, Luigi. Contributo alla dottrina dell’autorizzazione. Rivista trimestrale di diritto e procedura 
civile. Milano: Giuffrè, 1947, v. 1, p. 290-292.  
422 CARRARO, Luigi. Contributo alla dottrina dell’autorizzazione. Rivista trimestrale di diritto e procedura 
civile. Milano: Giuffrè, 1947, v. 1, p. 291-292. “Dal conferimento del potere, inoltre, non si può trarre alcuna 
deduzione circa la liceità dell’esercizio del potere stesso da parte di chi ne è investito, perché questa viene in 
considerazione soltanto nei rapporti interni. Anche se si voglia ammettere che di regola chi conferisce una 
procura riconosca pure la liceità dell’atto del rappresentante, per il quale la procura è rilasciata, si può 
tuttavia pensare, ad esempio, a un accordo fra rappresentante e rappresentato, che escluda o limiti 
temporaneamente l’esercizio del potere di rappresentanza. Tale esercizio risulta illecito, finché no sia tolto, 
mediante autorizzazione o altrimenti, l’impedimento frapposto dalle parti”. 
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obrigação de respeitar as instruções do autorizante.423 A autorização pode ser em interesse 

do autorizante ou do autorizado. Se conferida em interesse do autorizado, não pode ser 

revogada.424 

 Por fim, há posição doutrinária que sustenta não ter a autorização a eficácia de 

ceder parcialmente direito de titularidade do autorizante, por não ser o poder de disposição 

considerado uma parte ou um componente do direito. A eficácia da autorização 

(constitutiva) seria atribuir ao autorizado um poder de disposição autônomo sobre 

determinado direito e determinado limite, sendo, por isso, considerada como fonte de 

legitimidade à validade ou à eficácia.425 

 

4.3. Hipóteses passíveis de serem dessumidas da doutrina alemã e italiana à 
construção da autorização no direito privado brasileiro 

 

 Por intermédio da síntese relativa às dogmáticas alemã e italiana, é possível 

alcançar as seguintes hipóteses à construção dogmática da autorização no direito privado 

brasileiro: (i) é figura jurídica que, no âmbito da teoria geral do direito privado, tem a 

eficácia de conferir legitimidade para terceiro concluir, dependendo do suporte fático, 

negócio jurídico válido ou eficaz; e (ii) pode apresentar, a depender do suporte fático legal, 

a eficácia de: (a) atribuir faculdade jurídica e afastar limitação ao exercício da autonomia 

privada, para que um sujeito de direito possa concluir negócio jurídico válido ou eficaz 

(autorização integrativa); ou (b) constituir ao autorizado o poder de dispor, em nome 

próprio, de direito do autorizante, com eficácia direta na esfera jurídica do último. 

 

                                                   
423 CARRARO, Luigi. Contributo alla dottrina dell’autorizzazione. Rivista trimestrale di diritto e procedura 
civile. Milano: Giuffrè, 1947, v. 1, p. 297. “Resta allora l’attribuzione della facoltà, esistente nell’una e 
nell’altra ipotesi: attribuzione che da un lato permette all’autorizzato d’influire, modificandola lecitamente, 
sulla sfera giuridica dell’autorizzante, e che d’altro lato obbliga quest’ultimo a subire l’intrusione del primo 
nel proprio patrimonio”. 
424 MASSIMO BIANCA, Cesare. Diritto civile: il contratto. Milano: Giuffrè, 1998, v. 3, 28, p. 71. 
425 MASSIMO BIANCA, Cesare. Diritto civile: il contratto. Milano: Giuffrè, 1998, v. 3, 28, p. 71. 
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§ 2º. A AUTORIZAÇÃO NO DIREITO PRIVADO BRASILEIRO 
 

 São escassos os argumentos sobre a autorização na doutrina privatista brasileira, 

ainda que a figura apresente viabilidade de ser revelada e construída sob a égide do Código 

Civil. Há algumas razões para esta carência de análise e de definição da autorização como 

figura jurídica no direito privado interno: (i) a inexistência no Código Civil brasileiro de 

regra jurídica como a do § 185, 1, do Código Civil alemão, em que conste delineada a 

figura da autorização para dispor; e (ii) a autorização ser eclipsada pela figura da 

procuração, embora ambas sejam distintas. 

 A revelação e a autonomização da autorização como figura jurídica dotada de 

conceito e características próprias, como espécie de assentimento prévio, decorre, 

primacialmente, de uma construção dogmática.426-427 Esta construção, para não se tornar 

meramente teórica428 e deslocada dos dados do sistema, tem por base as regras fixadas no 

Código Civil brasileiro.429 Não é uma construção meramente conceitual.  

                                                   
426 Há, no sistema jurídico interno, um quadro delineado, como no direito italiano. Neste sistema, quando da 
identificação e construção da autorização, já se observa que o conceito é fruto de elaboração dogmática, 
conforme teve a primazia de expor Angelo Nattini (NATTINI, Angelo. Il negozio autorizzativo. Rivista del 
diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni. Milano: Dottor Francesco Vallardi, 1912, v. X, 
parte prima, p. 488).  
427 Outra não é a constatação da doutrina espanhola sobre o tema da autorização, em face de o respectivo 
sistema jurídico apresentar situação similar ao nosso, conforme lição de Francisco Hernandez: “En ese 
contexto e inteligencia una eventual «teoría general de la autorización» (expresión un tanto pretenciosa) 
referida a nuestro ordenamiento jurídico resultará inevitablemente muy proclive al dogmatismo, cuya primera 
preocupación será examinar su encaje e viabilidad en nuestro sistema jurídico, a falta de normativa que la 
cubra o justifique; y luego, dotarla de un régimen jurídico estructural y funcional” (HERNÁNDEZ, Francisco 
Rivero. De nuevo sobre la autorización en derecho privado. Anuario del derecho civil. Madrid: Ministerio da 
Justica y La Agencia Estatal Boletín Oficial de Estado, 2016, t. LXIX, fasc. II, p. 345-405). 
428 Nesse sentido destaca-se novamente a lição de Francisco Rivero Hernández, quanto ao direito espanhol: 
“Esa situación legal propicia concepciones y «construcciones» personales casi a discreción del intérprete y 
confiere a una eventual teoría general de la «autorización» una alta dosis de artificialidad y relativismo 
jurídico, con amplia apertura a la elucubración teórica, por ejemplo, en su relación con el poder de 
representación, con la propia representación (con o sin poder), y con cuestiones como la actuación del 
autorizado proprio o alieno nomine, la eficacia directa o indirecta de esa actividad en la esfera jurídica del 
autorizante, su alcance entre autorizante y autorizado y frente a terceros” (HERNÁNDEZ, Francisco Rivero. 
De nuevo sobre la autorización en derecho privado. Anuario del derecho civil. Madrid: Ministerio da Justica 
y La Agencia Estatal Boletín Oficial de Estado, 2016, t. LXIX, fasc. II, p. 370). 
429 Aqui se destaca um ponto de divergência com certa parte da doutrina estrangeira invocada. Luigi Carraro 
afirma não ser possível a construção de um conceito de autorização a partir do conjunto de regras do Código 
Civil italiano que possuem o termo “autorização” como elemento de suporte fático, por não ser possível 
efetuar um construção homogênea com base na lei. Por ser um conceito eminentemente dogmático, aí estaria 
a causa da divergência de posições doutrinárias sobre o tema (CARRARO, Luigi. Autorizzazione. Novissimo 
digesto italiano. Torino: UTET, 1958, v. 1/2, p. 1577). Essa posição, parece ser acompanhada por Pedro 
Leitão Pais de Vasconcelos, ao afirmar, sob a égide do sistema jurídico português, que: “Não é possível partir 
de um regime legal geral para estudar a autorização, pois não existe um regime geral e as parcelas de regime 
que estão dispersas pela Lei não são suficientes, nem têm uma integração sistemática suficiente para permitir 
construí-lo. Não é sequer possível partir do conjunto das referências legais à autorização e ao consentimento, 
pois os termos não apresentam um significado unívoco” (VASCONCELOS, Pedro Leitão Pais de. A 



106 
 

 Muito embora inexista regra jurídica a delimitar o significado da autorização, 

havendo apenas grande número de regras jurídicas em que o termo consta como elemento 

de suporte fático, é possível construir um conceito de autorização. Para atingir este escopo, 

além dos argumentos já delineados no parágrafo § 1º desta tese, toma-se por fundamento 

suportes fáticos específicos da parte especial do Código Civil. Por seu intermédio é 

possível reconhecer ser a autorização figura jurídica autônoma, apresentando, em termos 

gerais, a virtualidade para que o autorizado possa concluir negócio jurídico válido ou 

eficaz. E isto por ter a eficácia principal de atribuir: ou faculdade jurídica ao autorizado 

para exercer seus atos de autonomia privada; ou poder de dispor para que o negócio 

jurídico de disposição concluído pelo autorizado, em nome próprio, tenha a eficácia de 

transmitir direito da esfera jurídica do autorizante, embora o último não figure na parte do 

negócio jurídico de disposição concluído. 

 Para enfrentar esses temas nucleares à construção da autorização e avaliar as duas 

hipóteses preliminarmente apresentadas, torna-se necessário abordar tema relativo ao 

exercício jurídico e à legitimidade. 

 

1. Exercício jurídico e legitimidade 
  

O exercício jurídico em sentido amplo pode ser definido como “uma atuação 

relevante para o direito”.430 Nesta definição de exercício jurídico, estariam abrangidos 

todos os atos humanos que adentram o mundo jurídico como atos lícitos ou ilícitos (plano 

da existência), os quais geram efeitos jurídicos (plano da eficácia). 

 Em face de seu elevado grau de abstração, a expressão “exercício jurídico” indica, 

em verdade, o exercício da situação jurídica em que está envolto o sujeito de direito.431-432 

                                                                                                                                                         
autorização. Coimbra: Coimbra, 2012, p. 7). Não se acompanha a posição de Luigi Carraro e de Pedro Pais 
de Vasconcelos, porquanto não se pode confundir a total inexistência de regras que permitam construir a 
figura da autorização com a ausência de um regime legal geral. É necessário ter vinculação ao texto da lei 
para construir doutrinariamente determinada figura jurídica, ainda que se possa entender não haver o 
legislador primado pela precisão terminológica e pela respectiva sistematização da figura. Essa ausência de 
características no ordenamento jurídico gera à doutrina o papel de revelar e delinear o cariz da figura jurídica 
da forma mais precisa possível, para dar sistematicidade ao conjunto de regras jurídicas que giram em torno 
da respectiva figura. Logo, é por intermédio de suportes fáticos legais que se pode revelar a autorização no 
sistema jurídico interno. 
430  MENEZES CORDEIRO, António. Tratado de direito civil: parte geral - exercício jurídico. 2. ed. 
Coimbra: Almedina, 2015, v. 5, § 1º, 1, p. 21. 
431 O conceito de situação jurídica aqui empregado é desenvolvido por Marcos Bernardes de Mello como de 
situação jurídica lato sensu, a qual “designa toda e qualquer consequência que se produz no mundo jurídico 
em decorrência de fato jurídico, englobando todas as categorias eficaciais, desde os mínimos efeitos à mais 
complexa das relações jurídicas; define, portanto, qualquer posição em que se encontre o sujeito de direito no 
mundo jurídico” (MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da eficácia - 1ª parte. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2004, § 16, p. 79). Para a distinção entre situação jurídica e posição jurídica destaca-se a 
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Como “em ‘exercício’ há ex, mas, também, arcere, pôr tapume, fechar; é ação dentro de 

cerca, e não por fora”,433 o conceito jurídico relevante à teoria geral do direito privado é o 

de exercício em sentido estrito. 

 O exercício jurídico em sentido estrito ocorre quando o conteúdo do direito 

subjetivo é exercido dentro de seu limite.434 É o “andar (ex) dentro dos limites do conteúdo 

de direito (arcere)”.435 Ultrapassado este limite, não mais há exercício jurídico em sentido 

estrito. Existirá ato ilícito. 436  Portanto, é preciso revelar quais são os elementos que 

compõem o conteúdo do direito subjetivo, para que se possa compreender o que é 

exercício jurídico em sentido estrito. 

 O direito subjetivo “é uma posição jurídica subjetiva ativa complexa, unitária e 

unificante formado por um conjunto de posições jurídicas subjetivas ativas 

elementares”.437-438 Este conjunto de posições jurídicas ativas elementares, a compor o 

                                                                                                                                                         
delineada por Torquato Castro. Situação jurídica “é uma unidade de ordem, em que sujeito ou sujeito são 
sujeitos tão-somente enquanto dispostos pela norma perante um objeto também situacional. Há, em todo o 
seu corpo, essa unidade central de relação, a exigir, ou simplesmente a facultar, a cada sujeito, uma atividade 
que definiremos como posicional, ou própria desse especial confronto normativo”, e posição jurídica é “a 
relação normo-dispositiva entre o sujeito e tudo quanto situacionalmente a norma lhe atribui” (CASTRO, 
Torquato. Teoria da situação jurídica em direito privado nacional: estrutura, causa e título legitimário do 
sujeito. São Paulo: Saraiva, 1985, p. 93 e 96). Assim, posição jurídica é o conteúdo, propriamente dito, do 
plano da eficácia. Em essência são posições jurídicas ativa e passiva: o direito e o dever (MELLO, Marcos 
Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da eficácia - 1ª parte. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, § 16, p. 
79, nota 132. CASTRO, Torquato. Teoria da situação jurídica em direito privado nacional: estrutura, causa 
e título legitimário do sujeito. São Paulo: Saraiva, 1985, p. 93). 
432  MENEZES CORDEIRO, António. Tratado de direito civil: parte geral - exercício jurídico. 2. ed. 
Coimbra: Almedina, 2015, v. 5, § 1º, 2, p. 22. 
433 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. VI, § 652, 1, p. 80. 
434 TUHR, Andreas von. Derecho civil: teoría general del derecho civil alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: 
Marcial Pons, 2005, v. III, § 93, I, p. 509. ENNECCERUS, Ludwig; NIPPERDEY, Hans Carl. Derecho civil: 
parte general. In: ENNECCERUS, Ludwig; KIPP, Theodor; WOLF, Martin. Tratado de derecho civil. Trad. 
Blas Pérez González y José Alguer. 3. ed. Barcelona: Bosch, 1981, t. I, v. II - segunda parte, § 239, I, 1, p. 
1073-1074. LEHMANN, Heinrich. Tratado del derecho civil: parte general. Trad. Jose M.ª Navas. Madrid: 
Revista de Derecho Privado, 1956, v. I, § 15, I, 1, p. 158. 
435 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. VI, § 653, 1, p. 80. 
436 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. VI, § 652, 1, p. 80. “É óbvio que dentro dos limites do conteúdo dos direitos, pretensões, 
ações e exceções, é que esses se devem exercer. Se o exercício os excede, não mais é exercício: em 
‘exercício’ há ex, mas, também, arcere, pôr tapume, fechar; é ação dentro de cerca, e não por fora. Seria 
invasão, ultrapassar de linhas. Ora, o exercício do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção, é como 
dentro de arca (também do étimo de arcere e de exercitium). […]. Onde se vai além dos limites, o ato já não 
é exercício, é ato ilícito ou ato ineficaz (e.g., a denúncia do contrato pelo que não pode denunciá-lo, o 
protesto pelo que não pode protestar)”. 
437 TOMASETTI JR., Alcides. Comentário. Revista dos Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 723, 
§ 9, p. 212. Igualmente: DEL NERO, João Alberto Schützer. Considerações sobre a eficácia do registro, 
efetuado em registro público material e territorialmente competente, de negócios jurídicos de obrigação e de 
certos negócios jurídicos de disposição (cessão de crédito; constituição de penhor comum, especial, de 
crédito e de título de crédito; constituição de propriedade fiduciária de coisa móvel, infungível ou fungível; 
constituição de titularidade fiduciária de direito e de título de crédito). Revista de direito mercantil, 
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conteúdo do direito subjetivo, são as pretensões, ações, faculdades e poderes, como o de 

disposição e os potestativos (formativos e de exceção). Com maior precisão, é correto 

afirmar que há exercício jurídico em sentido estrito quando se exerce uma das posições 

jurídicas ativas elementares do direito subjetivo dentro dos limites estabelecidos pelo 

ordenamento jurídico.439 

 O exercício de direito, de regra, é exercido pelo próprio titular. É o exercício 

jurídico direto.440 Assim, exercer, “ou não, os direitos, pretensões, ações e exceções fica ao 

titular, bem como o exercê-los de acordo ou contra os seus interesses”.441 Entretanto, em 

face de determinada situação jurídica, pode o titular do direito necessitar de assentimento 

de terceiro para que tenha a faculdade de exercê-lo (e.g., a faculdade do relativamente 

incapaz para exercer o direito de autodeterminação de concluir um contrato de compra e 

venda — arts. 4º, I, e 171, I, do Código Civil). 

 Por outro lado, salvo os casos em que o exercício deve ser feito apenas por seu 

titular (e.g., direito personalíssimo), é possível que seja exercido por um terceiro. Este é o 

exercício indireto.442 A atuação do terceiro será por intermédio de um representante — 

                                                                                                                                                         
industrial, econômico e financeiro. São Paulo: Malheiros, ano LIII, ago. 2013/jul. 2014, n. 166/167, p. 233, 
nota 49. 
438  Esse conjunto de posições jurídicas pode ser variável, conforme o direito subjetivo a decorrer da 
concretização de determinado suporte fático. Assim, pode haver direito que não contenha determinada 
posição jurídica ativa, comumente existente no conteúdo dos direitos subjetivos, por exemplo, a pretensão. 
Nesse caso, o direito subjetivo desprovido de pretensão, na precisão de Pontes de Miranda, é chamado de 
direito mutilado (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, t. V, § 640, p. 40-42). 
439 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. VI, § 651, 3, p. 77 e 79. “O exercer pretensão, ou ação, ou exceção, que se contém no 
direito, é exercer o direito. […]. O exercício do direito, em sentido estrito, é o exercício dos outros poderes, 
pretensão, ações e exceções, […]”. Muito embora não efetue a distinção entre situação e posição jurídica 
como apontada na tese, cabe transcrever, pela clareza, excerto de lição de Salvatore Pugliatti sobre exercício 
jurídico: “In generale, dunque, il concetto di esercizio, e quelli affini e correlativi, non riguardano 
esclusivamente il diritto soggettivo, bensì ogni situazione soggettiva, intesa quest’ultima espressione come 
schema di genere rispetto al quale il diritto soggettivo costituisce solo una delle specie, e sia pure la più 
importante — almeno nel campo del diritto privato — e la prima, in ordine di tempo, ad essere individuata e 
studiata.  
Posto ciò, sembra non solo legittimo, ma anche opportuno, anziché trattare dell’esercizio del diritto 
soggettivo, come paradigma, con tacito riferimento ad ogni altra situazione soggettiva, dedicare la trattazione 
del concetto di «esercizio» allo schema di genere della «situazione soggettiva», utilizzando l’apporto che la 
dottrina ha già dato in relazione al diritto soggettivo” (PUGLIATTI, Salvatore. Esercizio del diritto (dir. 
priv.). Enciclopedia del diritto. Milano: Giuffrè, 1966, v. XV, p. 627). 
440  MENEZES CORDEIRO, António. Tratado de direito civil: parte geral - exercício jurídico. 2. ed. 
Coimbra: Almedina, 2015, v. 5, § 1º, 2, p. 23.  
441 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. VI, § 654, 1, p. 81. 
442  MENEZES CORDEIRO, António. Tratado de direito civil: parte geral - exercício jurídico. 2. ed. 
Coimbra: Almedina, 2015, v. 5, § 1º, 2, p. 23.  
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legal ou voluntário — ou de um auxiliar.443 Contudo, o exercício indireto não se restringe a 

essas duas hipóteses. Em verdade, sendo o exercício indireto hipótese de intromissão na 

esfera jurídica alheia, deve-se reconhecer que, consoante a teoria geral do assentimento, 

além da atuação do representante e do auxiliar, se enquadra como hipótese de exercício 

indireto a atuação do autorizado para dispor, em nome próprio, de direito do autorizante 

(e.g., a transmissão pelo comissário do direito de propriedade sobre a coisa móvel de 

titularidade do comitente — art. 693 do Código Civil). 

 Partindo-se da distinção delineada entre exercício jurídico direto e indireto, a 

depender da situação jurídica em que estiver envolto, tanto o titular do direito como o 

terceiro a exercer direito alheio em nome próprio necessitam do prévio assentimento de 

terceiro, atribuído por intermédio de um negócio jurídico de autorização, para que possam 

concluir negócio jurídico válido ou eficaz. A eficácia principal da autorização é conferir ao 

autorizado posição jurídica ativa. Esta poderá ser ou a faculdade de vincular-se 

negocialmente ou o poder de dispor direito alheio, em nome próprio. Portanto, seja a 

autorização para dispor de direito do autorizante pelo autorizado em nome próprio, seja 

para atribuir faculdade de concluir negócio jurídico (faculdade de se vincular 

negocialmente444),445 a autorização, em essência, é fonte de legitimidade.446-447 Sob esse 

                                                   
443 Atuando para atender interesse do titular do direito, o terceiro será representante sempre que o exercício 
de uma situação jurídica importar a prática de um ato jurídico lato sensu (ato jurídico stricto sensu e negócio 
jurídico) em nome e à conta do titular. E.g., representante para concluir contrato de compra e venda em nome 
e à conta do titular do direito real de propriedade de um imóvel. Ao contrário, será auxiliar aquele que, ao 
exercício de um direito, praticar fatos jurídicos stricto sensu, atos-fatos jurídicos à conta do titular. E.g., 
colher frutos pendentes do titular em auxílio dele (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado 
de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, t. VI, § 655, 1-2, p. 83). Por isso, exercício 
do direito “não é só o fazê-lo eficiente perante outro, mas, igualmente, toda realização fática do conteúdo do 
direito” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1983, t. II, § 185, 4, p. 293). 
444 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1984, t. III, § 253, 5, p. 52. 
445 Pontes de Miranda, ao distinguir liberdade de faculdade, permitiu compreender que direito subjetivo, por 
mais abstrato que seja — e.g., direito de liberdade —, se exerce por faculdade e não por direito a exercer 
direito: “A liberdade de exercício de direitos não é, propriamente, liberdade, — é faculdade. Os direitos 
subjetivos, as pretensões e as ações podem ser exercidos; não têm de ser exercidos. Nem se precisaria de 
pensar em direito a exercer direitos subjetivos, pretensões e ações. Quando exerço ou deixo de exercer ação 
possessória, ou pretensão à formação de algum direito, ou algum direito subjetivo, não estou a exercer 
liberdade: estou a usar de faculdade. Liberdade exerço quando saio de casa e ninguém me pode prender, sem 
que haja limitação à liberdade e essa limitação seja permitida ou necessária. É sempre imprescindível não 
confundir com o direito de liberdade, que é fundamental, a faculdade de exercício de direitos, inclusive do 
próprio direito de liberdade. Os limites de todo direito também são limites do seu exercício, mas há limites ao 
exercício só; e a faculdade de exercício de um direito que não seja o de liberdade só em linguagem flácida e 
ambígua, se não equívoca, se poderia conceituar como liberdade” [itálicos do autor] (PONTES DE 
MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários à constituição de 1946. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1960, 
t. IV, p. 267). 
446  VASCONCELOS, Pedro Pais de. A autorização. Coimbra: Coimbra, 2012, p. 149. MENEZES 
CORDEIRO, António. Tratado de direito civil: parte geral - exercício jurídico. 2. ed. Coimbra: Almedina, 
2015, v. 5, § 2º, 7, p. 32-33. COLLAÇO, Isabel Maria Tello de Magalhães. Da legitimidade no acto jurídico. 
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prisma de análise, constata-se estarem correlacionados autorização, como espécie de 

assentimento de terceiro, exercício jurídico (direto ou indireto) e legitimidade. 

 A legitimidade é uma qualidade do sujeito de direito, resultante de sua posição 

perante o objeto — conteúdo — do negócio jurídico.448 Resta configurada quando estão 

afastadas as limitações à conclusão de negócio jurídico válido ou eficaz.449 A legitimidade 

não se confunde com capacidade de obrar.450 

 A capacidade de obrar é uma qualidade jurídica do sujeito de direito para exercer 

                                                                                                                                                         
Boletim do Ministério da Justiça. Lisboa: Gabinete de Documentação e Direito Comparado da Procuradoria 
Geral da República, 1949, v. 10, p. 82. CALDENTEY, J. Ladaria. Legitimación y apariencia jurídica. 
Barcelona: Bosch, 1952, p. 86-100. MASSIMO BIANCA, Cesare. Diritto civile: il contratto. Milano: 
Giuffrè, 1998, v. 3, 28, p. 68. FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. 
Traducción José María Miguel González y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 
1998, § 57, 1, p. 1043. Conforme ensina Menezes Cordeiro, a “doutrina alemã utiliza o termo Zuständigkeit 
(competência) para exprimir o equivalente à nossa legitimidade; trata-se de uma noção que não ocorre na lei 
e os autores nem sempre usam; […]” (MENEZES CORDEIRO, António. Tratado de direito civil: parte geral 
- exercício jurídico. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2015, v. 5, § 2º, 7, p. 32, nota 14).  
447 Sobre legitimidade foram consultados: CALDENTEY, J. Ladaria. Legitimación y apariencia jurídica. 
Barcelona: Bosch, 1952. VEIGA, Jorge. Legitimidade de parte no contrato. Recife: Mousinho, 1954. 
COLLAÇO, Isabel Maria Tello de Magalhães. Da legitimidade no acto jurídico. Boletim do Ministério da 
Justiça. Lisboa: Gabinete de Documentação e Direito Comparado da Procuradoria Geral da República, 1949, 
v. 10, p. 20-112. CASTRO, Torquato. Teoria da situação jurídica em direito privado nacional. São Paulo: 
Saraiva, 1985, p. 86-114. COMPARATO, Fábio Konder. Notas sobre parte e legitimação nos negócios 
jurídicos. Ensaios e pareceres de direito empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 1978. p. 513-520. MAJO, 
Adolfo di. Legittimazione negli atti giuridici. Enciclopedia del diritto. Milano: Giuffrè, 1974, v. XXIV, p. 
52-65. MONACCIANI, Luigi. Azione e legittimazione. Milano: Giuffrè, 1951, p. 93-238. RESCIGNO, 
Pietro. Legittimazione (diritto sostanziale). Novissimo digesto italiano. Torino: UTET, 1963, v. IX, p. 716-
721. CARIOTA FERRARA, Luigi. Il negozio giuridico nel diritto privato italiano. Napoli: Edizioni 
Scientifiche Italiane, 2011, p. 641-649. NETO, Manoel Severo. Teoria da legitimação. São Paulo: Juarez de 
Oliveira, 2009. PENTEADO, Mário de Salles. A legitimação nos atos jurídicos. Revista dos Tribunais. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1973, v. 454, p. 26-35. MANES, Humberto de Mendonça. A legitimação 
negocial: premissas básicas. Rio de Janeiro: Liber Juris, 1982. MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato 
jurídico: plano da validade. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, § 11, p. 33-37. STANZIONE, Pasquale. Il 
soggetto: capacità, legittimazione, status. Trattato di diritto civile e commerciale. Milano: Giuffrè, 2017, v. 
II. AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Negócio jurídico e declaração negocial: noções gerais e formação da 
declaração negocial. São Paulo: [s.e.], 1986, p. 154-159. 
448 BETTI, Emílio. Teoria geral do negócio jurídico. Trad. Fernando de Miranda. Coimbra: Coimbra, 1969, 
t. II, p. 11. CALDENTEY, J. Ladaria. Legitimación y apariencia jurídica. Barcelona: Bosch, 1952, p. 1. 
PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. IV, § 388, 1, p. 125. MANES, Humberto de Mendonça. A legitimação negocial: premissas 
básicas. Rio de Janeiro: Liber Juris, 1982, p. 55. Em sentido mais amplo, Angelo Falzea entende que a 
legitimidade não decorre apenas da posição do sujeito em face do objeto do negócio jurídico, mas também 
pode decorrer em razão da posição com outro sujeito do ato ou relação estabelecida (FALZEA, Angelo. 
Capacità (teoria gen.). Enciclopedia del diritto. Milano: Giuffrè, 1960, v. VI, p. 44, nota 177). 
449 Esse conceito é depreendido da leitura, em sentido contrário, da segunda assertiva de Antônio Junqueira 
de Azevedo: “Em matéria de negócio jurídico, a legitimidade existe sempre, salvo uma ou outra hipótese em 
que, então, a ilegitimidade é determinada pela lei. O que, de fato, existe, portanto, é a ilegitimidade; a 
legitimidade, como qualidade da pessoa, confunde-se com a personalidade e a capacidade. A ilegitimidade é 
uma situação de exceção, em que, por força de relação jurídica ou fática entre o declarante e outra pessoa, o 
ordenamento cria um obstáculo para a realização de um negócio jurídico. É um impedimento” [itálicos do 
autor] (AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Negócio jurídico e declaração negocial: noções gerais e formação 
da declaração negocial. São Paulo: [s.e.], 1986, p. 154). 
450  MENEZES CORDEIRO, António. Tratado de direito civil: parte geral - exercício jurídico. 2. ed. 
Coimbra: Almedina, 2015, v. 5, § 2º, 6, p. 30. 
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posições jurídicas e praticar fatos jurídicos. 451 A capacidade de obrar possui gradação, a 

depender da espécie de fato jurídico praticado. Dentre as espécies de fatos jurídicos, 

ressalte-se a capacidade de concluir negócio jurídico.452 Distinta da capacidade de ser 

titular de direitos e deveres na ordem civil (art. 1º do Código Civil), a capacidade de obrar, 

por si só, não é o único requisito para que o sujeito de direito possa concluir negócio 

jurídico válido ou eficaz. Como um dos requisitos do negócio jurídico, a capacidade é 

apenas um elemento a configurar a legitimidade. A capacidade de obrar é “a idoneidade da 

pessoa para o acto jurídico, independentemente de qualquer relação entre o sujeito e o 

objeto do acto”.453 A legitimidade é uma “posição de competência, caracterizada quer pelo 

poder de realizar actos jurídicos que tenham um dado objecto, quer pela aptidão para lhes 

sentir os efeitos, em virtude de uma relação, em que a parte está, ou se coloca, com o 

objecto do acto”454. 

 Igualmente não se confunde legitimidade com titularidade.455 Titular é o sujeito ao 

qual é atribuído um direito subjetivo por eficácia de um fato jurídico.456 Muito embora haja 

correlação entre titularidade de direito e legitimidade, por ser a primeira uma causa a 

ensejar a segunda, esta correlação é apenas relativa. Ser titular de um direito não é fator 

exclusivo a atribuir legitimidade ao titular para, sobre sua esfera jurídica, atuar em nome e 

à conta próprios. 457  Um sujeito de direito pode ser titular de um direito e não estar 

legitimado ao exercício do direito (e.g., uma pessoa insolvente — arts. 955 e seguintes do 

Código Civil). Em face de limitação imposta pelo ordenamento, ele pode não ser titular, 

                                                   
451 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. I, § 49, 1, p. 157. MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da 
eficácia - 1ª parte. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, § 23, 1, p. 102-103. AZEVEDO, Antônio Junqueira de. 
Negócio jurídico e declaração negocial: noções gerais e formação da declaração negocial. São Paulo: [s.e.], 
1986, p. 145. No sentido: FALZEA, Angelo. Capacità (teoria gen.). Enciclopedia del diritto. Milano: 
Giuffrè, 1960, v. VI, p. 16-17. 
452 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. I, § 49, 1, p. 157. MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da 
eficácia - 1ª parte. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, § 23, 1, p. 103. AZEVEDO, Antônio Junqueira de. 
Negócio jurídico e declaração negocial: noções gerais e formação da declaração negocial. São Paulo: [s.e.], 
1986, p. 145. 
453 BETTI, Emílio. Teoria geral do negócio jurídico. Trad. Fernando de Miranda. Coimbra: Coimbra, 1969, 
t. II, p. 13. FALZEA, Angelo. Capacità (teoria gen.). Enciclopedia del diritto. Milano: Giuffrè, 1960, v. VI, 
p. 44. 
454 BETTI, Emílio. Teoria geral do negócio jurídico. Trad. Fernando de Miranda. Coimbra: Coimbra, 1969, 
t. II, p. 11. FALZEA, Angelo. Capacità (teoria gen.). Enciclopedia del diritto. Milano: Giuffrè, 1960, v. VI, 
p. 44. 
455  MENEZES CORDEIRO, António. Tratado de direito civil: parte geral - exercício jurídico. 2. ed. 
Coimbra: Almedina, 2015, v. 5, § 2º, 6, p. 30. 
456 CALDENTEY, J. Ladaria. Legitimación y apariencia jurídica. Barcelona: Bosch, 1952, p. 45. 
457 CALDENTEY, J. Ladaria. Legitimación y apariencia jurídica. Barcelona: Bosch, 1952, p. 45 e 54. 
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por exemplo, da faculdade para concluir negócio jurídico válido e eficaz.458 Por outro 

modo, um sujeito de direito pode ter legitimidade sem que seja titular do direito (e.g., 

comissário para venda: embora não atuante em nome do titular do direito real sobre a coisa 

móvel, objeto do contrato de compra e venda concluído com o cliente, é legitimado para 

concluir, de modo eficaz, a transmissão translativa do direito ao cliente, por intermédio do 

negócio jurídico de disposição, por estar investido do poder de dispor). 

 Por estar eminentemente vinculado com a titularidade, cabe distinguir poder de 

dispor e legitimidade.459 O poder de dispor é posição jurídica ativa a integrar o conteúdo 

do próprio direito subjetivo passível de disposição.460-461 É o poder para que o negócio 

jurídico de disposição produza a eficácia de transmitir, gravar, modificar ou extinguir um 

direito subjetivo.462 Ele é mais um dos elementos essenciais para que o figurante de um 

                                                   
458 CALDENTEY, J. Ladaria. Legitimación y apariencia jurídica. Barcelona: Bosch, 1952, p. 50. 
459  MENEZES CORDEIRO, António. Tratado de direito civil: parte geral - exercício jurídico. 2. ed. 
Coimbra: Almedina, 2015, v. 5, § 2º, 6, p. 30. 
460 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. IV, § 387, 1, p. 116. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito 
privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, t. V, § 514, 1, p. 28. VEIGA, Jorge. Legitimidade de 
parte no contrato. Recife: Mousinho, 1954, p. 117. TUHR, Andreas von. Derecho civil: teoría general del 
derecho civil alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: Marcial Pons, 2005, v. II, § 54, I, p. 219, e § 60, I, p. 331. 
LEHMANN, Heinrich. Tratado del derecho civil: parte general. Trad. Jose M.ª Navas. Madrid: Revista de 
Derecho Privado, 1956, v. I, § 15, II, 2, p. 165. LARENZ, Karl. Derecho de obligaciones. Trad. Jaime Santos 
Briz. Madrid: Revista de Derecho Privado, 1958, t. I, § 29, I, p. 445. COUTO E SILVA, Clóvis V. do. 
Negócios jurídicos e negócios jurídicos de disposição. Direito privado brasileiro na visão de Clóvis do 
Couto e Silva. Org. Vera Maria Jacob Fradera. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, p. 81. 
TOMASETTI JR., Alcides et. al. Comentários à lei de locações de imóveis urbanos: Lei n. 8.245, de 18 de 
outubro de 1991. Coord. Juarez de Oliveira. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 81 e 85. DEL NERO, João Alberto 
Schützer. Considerações sobre a eficácia do registro, efetuado em registro público material e territorialmente 
competente, de negócios jurídicos de obrigação e de certos negócios jurídicos de disposição (cessão de 
crédito; constituição de penhor comum, especial, de crédito e de título de crédito; constituição de propriedade 
fiduciária de coisa móvel, infungível ou fungível; constituição de titularidade fiduciária de direito e de título 
de crédito). Revista de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro. São Paulo: Malheiros, ano LIII, 
ago. 2013/jul. 2014, n. 166/167, p. 227.  
Em sentido contrário, considerando o poder de dispor não integrante do direito subjetivo: THON, Augusto. 
Norma giuridica e diritto soggettivo: indagini di teoria generale del diritto. 2. ed. Trad. Alessandro Levi. 
Padova: CEDAM, 1951, p. 319-325. CAVALCANTI, José Paulo. Direito civil: escritos diversos. Rio de 
Janeiro: Forense, 1983, p. 371 e 375. Com arrimo na lição de Auguto Thon e Paul Oertmann, afirma não 
integrar o poder de dispor o conteúdo do direito subjetivo, sendo um metapoder integrante da titularidade, e 
esta por sua vez manifestação da capacidade jurídica: VANZELLA, Rafael Domingos Faiardo. O contrato e 
os direitos reais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 87-88. Entendendo ser o poder de disposição 
uma decorrência da relação de um dado sujeito e um dado patrimônio: FERRARA, Luigi Cariota. Il negozio 
sul patrimonio altrui. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, p. 37. Parece estar nesse último sentido: 
ENNECCERUS, Ludwig; NIPPERDEY, Hans Carl. Derecho civil: parte general. In: ENNECCERUS, 
Ludwig; KIPP, Theodor; WOLF, Martin. Tratado de derecho civil. Trad. Blas Pérez González y José Alguer. 
3. ed. Barcelona: Bosch, 1981, t. I, v. II - primera parte, § 144, I, p. 51. AZEVEDO, Antônio Junqueira de. 
Negócio jurídico e declaração negocial: noções gerais e formação da declaração negocial. São Paulo: [s.e.], 
1986, p. 155-156. 
461 Sobre poder de dispor: ler infra, subparágrafo 3.2. do § 2º. 
462 VANZELLA, Rafael Domingos Faiardo. O contrato e os direitos reais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2012, p. 271. TOMASETTI JR., Alcides et. al. Comentários à lei de locações de imóveis urbanos: Lei n. 
8.245, de 18 de outubro de 1991. Coord. Juarez de Oliveira. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 85. DEL NERO, 
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negócio jurídico de disposição tenha legitimidade. Assim, embora determinado sujeito 

tenha capacidade de obrar plena e a titularidade do direito a ser objeto mediato do negócio 

jurídico de disposição, poderá não ter legitimidade, por lhe faltar o poder de dispor, 

decorrente de limitação ou de restrição463 (e.g., no contrato estimatório, o consignante, 

titular de um direito real sobre coisa móvel na posse do consignatário, não pode dela dispor 

antes de ela lhe ser restituída ou de lhe ser comunicada a restituição — art. 537 do Código 

Civil —; o titular de um direito de propriedade sobre imóvel pode não ser legitimado a 

aliená-lo, por haver restrição ao poder de dispor por eficácia de cláusula de 

inalienabilidade disposta no testamento — art. 1.848, caput, do Código Civil464). Portanto, 

não se deve confundir capacidade de obrar com poder de disposição,465 assim como este 

não deve ser confundido com legitimidade. O poder de disposição não é sinônimo de 

legitimidade, muito embora seja um elemento para configurar legitimidade. Perante um 

negócio jurídico de disposição, para que se configure a legitimidade de um sujeito de 

direito, em verdade, o direito deve ser dotado de poder de dispor. Em conjunto, este, a 

titularidade e a capacidade de obrar são os elementos a gerar legitimidade. 

 Por último, podem ser elementos à configuração da legitimidade o poder de 

assumir dívida e o poder de aquisição.466-467  Estes poderes, em oposição ao poder de 

dispor, decorrem da relação entre o sujeito de direito a agir e o patrimônio sobre o qual se 

                                                                                                                                                         
João Alberto Schützer. Considerações sobre a eficácia do registro, efetuado em registro público material e 
territorialmente competente, de negócios jurídicos de obrigação e de certos negócios jurídicos de disposição 
(cessão de crédito; constituição de penhor comum, especial, de crédito e de título de crédito; constituição de 
propriedade fiduciária de coisa móvel, infungível ou fungível; constituição de titularidade fiduciária de 
direito e de título de crédito). Revista de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro. São Paulo: 
Malheiros, ano LIII, ago. 2013/jul. 2014, n. 166/167, p. 227. 
463 A limitação ou a restrição geram a ablação — a retirada — do poder de dispor. Esta é a lição de Pontes de 
Miranda: “Nos direitos estão contidos, quase sempre, poderes, que os enchem, que os integram. Tal é o poder 
de alienar que se contém no direito de propriedade, ou o de ceder, que se contém no direito de crédito. Por 
vezes, a lei ou o negócio jurídico faz ablação do poder: são respectivamente, as limitações (legais) de poder e 
as restrições de poder (e.g., art. 1676). Os direitos reais inalienáveis e os direitos de crédito incessíveis são 
direitos limitados em poder. Os direitos de personalidade e os direitos de família são-no de regra” [itálicos do 
autor] (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1983, t. V, § 566, 1, p. 242). A limitação ou restrição “não se confundem com 
obstáculo à pratica de algum ato, como empenhar o móvel o proprietário que não tem a posse, ou hipotecar o 
imóvel o dono que não consta do registro do imóvel como tal” (PONTES DE MIRANDA, Francisco 
Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, t. IV, § 387, 1, p. 116). 
464 Art. 1.848, caput do Código Civil: “Salvo se houver justa causa, declarada no testamento, não pode o 
testador estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade, e de incomunicabilidade, sobre os bens 
da legítima”. 
465 FALZEA, Angelo. Capacità (teoria gen.). Enciclopedia del diritto. Milano: Giuffrè, 1960, v. VI, p. 45. 
466 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da validade. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 
2004, § 11, p. 33. VANZELLA, Rafael Domingos Faiardo. O contrato e os direitos reais. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2012, p. 275-276. 
467 Segundo Pontes de Miranda, tanto o poder de dispor como o poder de assumir dívida “são as duas 
espécies de poder divestitivo patrimonial” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de 
direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, t. IV, § 387, 1, p. 123). 
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produzirão os efeitos.468 O poder de assumir dívida decorre da “relação entre quem assume 

a dívida e o patrimônio cujo passivo aumenta”469 (e.g., o assentimento para que o cônjuge 

possa prestar aval ou fiança — arts. 1.647 e 1649 do Código Civil), sendo seu inverso o 

poder de aquisição, ou seja, o poder de aumentar o patrimônio470 (e.g., a aquisição pelo 

tutor do direito real sobre coisa imóvel, de titularidade do tutelado — art. 497, I, do Código 

Civil471). Salvo exceção legal, assim como o poder de dispor, o poder de aquisição e o de 

assumir dívida não podem ser objeto de restrição.472 Contudo, não há proibição para que, 

por intermédio de negócio jurídico, seja criado o dever obrigacional de não adquirir a 

titularidade de um direito real sobre determinada coisa ou de um crédito ou de assumir 

obrigação.473 Se violado o dever de não adquirir determinado direito sobre certa coisa 

móvel, o negócio jurídico concluído não se torna inválido ou ineficaz, apenas concretiza o 

suporte fático do ato ilícito relativo a ensejar reparação por perdas e danos.474 A presença 

                                                   
468 TUHR, Andreas von. Derecho civil: teoría general del derecho civil alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: 
Marcial Pons, 2005, v. II, § 60, VI, p. 357. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de 
direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, t. IV, § 387, 1, p. 116. VANZELLA, Rafael 
Domingos Faiardo. O contrato e os direitos reais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 275-277. A 
partir das fontes indicadas, observa-se que, enquanto Andreas von Tuhr e Pontes de Miranda afirmam que o 
poder de assumir dívida ou de aquisição decorrem da relação entre o sujeito de direito e seu respectivo 
patrimônio, Vanzella, ao contrário, sustenta que todos eles, em verdade, são “manifestações da capacidade 
jurídica”. 
469 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. IV, § 387, 1, p. 116. 
470 TUHR, Andreas von. Derecho civil: teoría general del derecho civil alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: 
Marcial Pons, 2005, v. II, § 60, VI, p. 357. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de 
direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, t. IV, § 387, 1, p. 117. MELLO, Marcos 
Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da validade. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, § 11, p. 36. 
471 Art. 497 do Código Civil. “Sob pena de nulidade, não podem ser comprados, ainda que em hasta pública: 
I - pelos tutores, curadores, testamenteiros e administradores, os bens confiados à sua guarda ou 
administração; II - pelos servidores públicos, em geral, os bens ou direitos da pessoa jurídica a que servirem, 
ou que estejam sob sua administração direta ou indireta; III - pelos juízes, secretários de tribunais, 
arbitradores, peritos e outros serventuários ou auxiliares da justiça, os bens ou direitos sobre que se litigar em 
tribunal, juízo ou conselho, no lugar onde servirem, ou a que se estender a sua autoridade; IV - pelos 
leiloeiros e seus prepostos, os bens de cuja venda estejam encarregados. Parágrafo único. As proibições deste 
artigo estendem-se à cessão de crédito”. 
472 VANZELLA, Rafael Domingos Faiardo. O contrato e os direitos reais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2012, p. 276. 
473 TUHR, Andreas von. Derecho civil: teoría general del derecho civil alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: 
Marcial Pons, 2005, v. II, § 60, VI, p. 358-359. VANZELLA, Rafael Domingos Faiardo. O contrato e os 
direitos reais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 276-277. PONTES DE MIRANDA, Francisco 
Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, t. IV, § 387, 1, p. 124-
125. MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da validade. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 
2004, § 11, p. 36. Pontes de Miranda e Marcos Bernardes de Mello, embora apenas se refiram que o poder de 
aquisição não possa ser objeto de restrição, não dão azo a também não considerar incluso na proibição o 
poder de assumir dívida, com enunciam Andreas von Tuhr e Vanzella. 
474 TUHR, Andreas von. Derecho civil: teoría general del derecho civil alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: 
Marcial Pons, 2005, v. II, § 60, VI, p. 358-359. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de 
direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, t. IV, § 387, 1, p. 124-125. VANZELLA, 
Rafael Domingos Faiardo. O contrato e os direitos reais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 276, 
nota 114. 
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do poder de aquisição ou de assumir dívida, a depender do negócio jurídico, pode servir 

para que a legitimidade fique configurada.475 

 Sendo a legitimidade a “idoneidade de posição do sujeito para o objeto”476 do 

negócio jurídico — o que a distingue da capacidade de obrar, da titularidade de um direito, 

do poder de dispor, do poder de assumir dívida e do poder de aquisição, estando integrada 

ao conceito de exercício jurídico —, ela se apresenta em duas espécies: (i) a legitimidade 

direta e (ii) a legitimidade indireta. 

 Há legitimidade direta quando o titular de um direito pode exercê-lo para produzir 

o correspectivo efeito jurídico sobre sua esfera jurídica.477 Há legitimidade indireta quando 

determinado sujeito tem o poder de concluir negócio jurídico a gerar efeitos jurídicos sobre 

a esfera jurídica de outrem. Nesta espécie, o legitimado pratica ato ou em nome próprio ou 

em nome do titular da esfera jurídica.478  

 Por esses elementos e pelas inferências anteriormente apresentadas, conclui-se que 

a autorização é figura jurídica a gerar legitimidade. Desse modo: (i) se outorgada, seja 

como assentimento autointeressado, seja como assentimento vigilante, para que o próprio 

titular de um direito o exerça, gerindo sua esfera jurídica, há legitimidade direta; (ii) se 

outorgada, como assentimento autointeressado, ao autorizado exercer ato de disposição, 

em nome próprio, de direito existente na esfera jurídica do autorizante, há legitimidade 

indireta. 

 Seguindo essa perspectiva geral sobre exercício jurídico e legitimidade — e 

destacando ser a autorização figura jurídica geradora de legitimidade ao autorizado, para 

que exerça, em determinada situação jurídica, posição jurídica sobre sua esfera jurídica ou, 

em nome próprio, sobre a esfera jurídica do autorizante —, é possível revelar as duas 

espécies de autorização existentes no direito privado brasileiro: a autorização integrativa e 

a autorização para dispor. 

 

                                                   
475 VANZELLA, Rafael Domingos Faiardo. O contrato e os direitos reais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2012, p. 277. 
476 VEIGA, Jorge. Legitimidade de parte no contrato. Recife: Mousinho, 1954, p. 117. 
477  CALDENTEY, J. Ladaria. Legitimación y apariencia jurídica. Barcelona: Bosch, 1952, p. 45-54. 
VEIGA, Jorge. Legitimidade de parte no contrato. Recife: Mousinho, 1954, p. 58-59. MENEZES 
CORDEIRO, António. Tratado de direito civil: parte geral - exercício jurídico. 2. ed. Coimbra: Almedina, 
2015, v. 5, § 2º, 6, p. 31.  
478  CALDENTEY, J. Ladaria. Legitimación y apariencia jurídica. Barcelona: Bosch, 1952, p. 63-103. 
VEIGA, Jorge. Legitimidade de parte no contrato. Recife: Mousinho, 1954, p. 77-85. MENEZES 
CORDEIRO, António. Tratado de direito civil: parte geral - exercício jurídico. 2. ed. Coimbra: Almedina, 
2015, v. 5, § 2º, 6, p. 31. 
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2. A autorização integrativa 
 

 A análise da autorização integrativa perpassa por sua delimitação como figura 

jurídica autônoma no sistema jurídico interno e sua classificação como negócio jurídico 

unilateral, destacando-se seus elementos de existência, validade e eficácia, bem como sua 

extinção. Distingue-se a autorização integrativa da figura da permissão, porquanto, embora 

sejam similares quanto à eficácia, a segunda, ao contrário da primeira, não é espécie de 

assentimento de terceiro, mas declaração de um dos figurantes insertos na parte do negócio 

jurídico. 

 

2.1. A autorização integrativa: sua delimitação como figura jurídica autônoma 
 

 Na teoria geral do assentimento, delineada no subparágrafo 3 do § 1º desta tese, foi 

realçado que, visando proteger interesses jurídicos, o ordenamento jurídico impõe, para 

determinados suportes fáticos, o assentimento prévio de terceiro, sem o qual o sujeito de 

direito não poderá exercer sua autonomia privada, a qual está limitada por não ter a 

faculdade jurídica para exercê-la. Este assentimento prévio pode ser: (i) vigilante, por 

atender a interesse do autorizado; e (ii) autointeressado, por atender a interesse do 

autorizante.479 A autorização integrativa acaba por apresentar a função de controle prévio à 

proteção de interesse jurídico do autorizante ou do autorizado.480-481  

 Por não decorrer de restrição, mas de limitação de uma faculdade jurídica do 

sujeito de direito ao exercício da autonomia privada, as hipóteses em que devem existir a 

                                                   
479  Muito embora Béatrice Thullier não desenvolva a autorização com suporte na teoria geral do 
assentimento, mas como espécie de ato permissivo, cuja eficácia é levantar interdição ao exercício de uma 
prerrogativa (poderes, liberdades e direito subjetivos), considera que a autorização deve ser concedida ou 
não, sempre visando ao interesse do autorizante, ou do autorizado, ou de terceiro, ou geral, conforme o 
interesse que a norma visa proteger (THULLIER, Béatrice. L’autorisation: étude de droit privé. Paris: LGDJ, 
1996, 256-277, p. 175-196). 
480  MASSIMO BIANCA, Cesare. Diritto civile: il contratto. Milano: Giuffrè, 1998, v. 3, 28, p. 68. 
VASCONCELOS, Pedro Leitão Pais de. A autorização. Coimbra: Coimbra, 2012, p. 233-234. 
481 Segundo entende Béatrice Thullier, ao contrário de pela autorização ser efetuado um controle prévio ao 
exercício de um poder ou direito, essa função é atribuída à limitação imposta ao exercício da prerrogativa 
(interdiction d’exercice), conforme se lê no seguinte excerto: “L’interdiction d’exercice est l’instrument d’un 
contrôle préalable. En effet, dans le système d’autorisation, la prohibition n’est pas le moyen de protection 
choisi. Ce n’est qu’un moyen qui se conjugue avec l’élément de contrôle. Ce n’est point vers l’éradication 
d’une activité que tend celui qui intitue un tel système, car cette activité n’est pas considérée comme 
absolument néfaste aux intérêts que l’on souhaite protéger. On entend seulement poser une restriction afin 
qu’un contrôle préalable puisse s’exercer. L’instrument de protection des intérêts n’est pas, à titre dominant, 
l’interdiction mais le contrôle. La prohibition est au service de ce contrôle. Elle n’est que l’instrument d’un 
contrôle préalable. Par l’instauration d’un système d’autorisation, on ne cherche pas à anéantir une 
prérogative: l’individu en demeure titulaire. L’intention est d’assurer un contrôle a priori de l’exercice de la 
prérogative réglementée” [itálicos da autora] (THULLIER, Béatrice. L’autorisation: étude de droit privé. 
Paris: LGDJ, 1996, 93, p. 70). 
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autorização integrativa são sempre previstas em suporte fático legal.482 Este sempre indica 

quando deve existir a autorização, quem é o legitimado a concedê-la e qual a sanção 

jurídica — inexistência, invalidade ou ineficácia — decorrente da falta de autorização ao 

ato praticado483. E.g., autorização do titular do poder familiar para que o relativamente 

incapaz conclua negócio jurídico válido — art. 3º, I, e 171, I, do Código Civil —; e a 

autorização da mulher ao marido, casados pelo regime da comunhão parcial, para que 

conclua negócio jurídico de alienação de direito sobre imóvel do patrimônio particular dele 

— art. 1.647, I, e 1.649 do Código Civil. No primeiro exemplo, o assentimento é vigilante; 

no segundo, é autointeressado. 

 Comumente é sustentado que o ordenamento estabelece uma limitação relativa ao 

exercício da autonomia privada por determinado sujeito de direito, titular de uma situação 

jurídica, sendo a autorização a figura jurídica com a eficácia de afastar a limitação 

imposta. 484  Ao ser eficaz a autorização, ela reestabeleceria a autonomia privada do 

autorizado. Em sentido figurado, haveria reposição do nível de autonomia privada. Por 

essa razão, a autorização recebe o nome de integrativa. 485  A eficácia da autorização 

integrativa de afastar a limitação ao exercício da autonomia privada para que o titular de 

uma situação jurídica a exerça (autorizado), segundo determinada posição,486 é considerada 

negativa, porquanto ao autorizado não seria atribuído direito ou poder. O autorizado, titular 

de uma situação jurídica, apenas não poderia exercê-la por estar com sua autonomia 

privada limitada, implicando essa limitação carência de legitimidade. 

 Ainda que não se possa deixar de reconhecer a eficácia de restar afastada a 

limitação ao exercício da autonomia privada do autorizado, esse efeito ocorre, em verdade, 

                                                   
482 VASCONCELOS, Pedro Leitão Pais de. A autorização. Coimbra: Coimbra, 2012, p. 233. 
483 VASCONCELOS, Pedro Leitão Pais de. A autorização. Coimbra: Coimbra, 2012, p. 243. 
484 VASCONCELOS, Pedro Leitão Pais de. A autorização. Coimbra: Coimbra, 2012, p. 231. “Uma norma 
legal pode limitar a autonomia privada de várias maneiras. Nem sempre sucede uma proibição simples de 
prática de determinado ato. Por vezes, condiciona-se a prática do ato à verificação de determinados 
elementos que integram a previsão da norma. Entre os vários elementos possíveis encontra-se a autorização. 
Ou seja, existe uma norma que limita a autonomia privada do titular, impedindo-o de praticar um ato cuja 
possibilidade integra a situação jurídica daquele, mas permitindo essa prática se beneficiar de um autorização 
integrativa”. 
485 VASCONCELOS, Pedro Leitão Pais de. A autorização. Coimbra: Coimbra, 2012, p. 230. “Está é a razão 
de ser do nomen ‘autorização integrativa’. Ela faz parte de mecanismos legais que integram a autonomia 
privada no sentido de repor a autonomia privada que foi restringida por determinada norma relativa à prática 
de certo ato. Dela resulta a integralidade da autonomia privada para a prática do ato”. 
486 AURICCHIO, Alberto. Autorizzazione (dir. priv.). Enciclopedia del diritto. Milano: Giuffrè, 1959, v. IV, 
p. 504-505. PESSOA JORGE, Fenando de Sandy Lopes. O mandato sem representação. Coimbra: 
Almedina, 2001, p. 390. THULLIER, Béatrice. L’autorisation: étude de droit privé. Paris: LGDJ, 1996, p. 
71. 
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por ser conferida pelo autorizante ao autorizado uma faculdade jurídica487 para que possa 

concluir, legitimamente, determinado negócio jurídico. A autorização integrativa confere 

legitimidade ao autorizado, por lhe atribuir a faculdade jurídica a exercer sua autonomia 

privada.488 Portanto, o afastamento da limitação ao exercício da autonomia privada não é o 

efeito jurídico principal da autorização, mas o efeito secundário. A eficácia da autorização 

integrativa é positiva, por constituir e modificar a situação jurídica do autorizado. A 

faculdade jurídica atribuída ao autorizado para que conclua determinado negócio jurídico é 

a eficácia principal da autorização, sendo apenas secundário o afastamento da limitação ao 

exercício da autonomia privada. 

 

2.2. A autorização integrativa como negócio jurídico unilateral 
  

Por essa delimitação funcional da autorização integrativa, é possível compreendê-la 

como fato jurídico legitimador ao exercício da autonomia privada.489 Estando legitimado 

pela autorização — por lhe ser atribuída a faculdade jurídica —, o exercício da autonomia 

privada pelo autorizado será lícito. A depender do suporte fático legal, o negócio jurídico a 

ser concluído pelo autorizado não será inválido ou ineficaz (e.g., o contrato concluído pelo 

relativamente incapaz será válido, se concedida a autorização pelo titular do poder 

familiar). 

 Por ser espécie de assentimento prévio, a autorização integrativa decorre de 

declaração de vontade, elemento do suporte fático, a compor negócio jurídico unilateral e 

                                                   
487 HUPKA, Josef. La representación voluntaria en los negocios jurídicos. Trad. Luis Sancho Seral. Madrid: 
Revista de Derecho Privado, 1930, p. 28. “Facultad da a entender la permisión, la licitud de una acción, en 
oposición a la prohibición, la ilicitud; se trata de un poder lícitamente frente a un no poder con licitud” 
[itálicos do autor]. 
488 FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González 
y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 55, p. 1037: “Mediante la 
autorización se concede a una persona el «poder» o la «competencia» para realizar un negocio jurídico eficaz 
que no lo seria sin la concesión de esa faculdad. (…) Es cierto que mediante la autorización se constituye la 
facultad para la actuación jurídico negocial eficaz, desde el momento de su concesión”. Nesse sentido é como 
se pode depreender de Andreas von Tuhr: “El efecto de la autorización consiste en ampliar la esfera del 
poder jurídico, ora permitiendo que se efectúe un negocio que a consecuencia de la limitación de la 
capacidad de obrar o del poder de disposión seria invalido sin la autorización, (…)” (TUHR, Andreas von. 
Derecho civil: teoría general del derecho civil alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: Marcial Pons, 2005, v. III, § 
78, IV, p. 206). 
489 Esse conceito parte da definição apresentada por Pedro Vasconcelos: “A autorização integrativa é um ato 
relevante para a obtenção de legitimidade de alguém cuja falta de legitimidade resulta de limitações impostas 
à autonomia privada, em particular de limitações à liberdade. É um fato legitimador positivo com relevância 
para a autonomia privada do agente” (VASCONCELOS, Pedro Leitão Pais de. A autorização. Coimbra: 
Coimbra, 2012, p. 228-229). 



119 
 

 

receptício.490 Nesse ponto, é importante dirimir a questão jurídica sobre se autorização 

integrativa seria ato jurídico em sentido estrito, e não negócio jurídico unilateral.491 

 Conquanto a figura jurídica da autorização integrativa seja sempre prevista em 

suporte fático legal e o efeito esteja fixado pelo ordenamento jurídico, não pode ter como 

premissa que deva ser classificada como ato jurídico stricto sensu.492 Para se efetuar a 

distinção entre negócio jurídico e ato jurídico stricto sensu, preliminarmente, não se pode 

partir da distinção de que o negócio jurídico tem efeitos ex voluntate e o ato jurídico stricto 

sensu, efeitos ex lege. Tanto um como o outro produzem efeitos ex lege.493 Portanto, 

imperioso é analisar o efeito da autorização integrativa para se indicar em qual dos dois 

atos jurídicos se enquadra. 

 A autorização integrativa é ato decorrente da declaração de vontade cuja eficácia é 
                                                   
490 Sobre o assentimento ser negócio jurídico unilateral e receptício, subparágrafo 3.1. do § 1º da presente 
tese.  
491 Em face do art. 185 do Código Civil, muito maior é a importância em se saber quais são as regras e os 
princípios jurídicos relativos ao negócio jurídico aplicados ao ato jurídico stricto sensu em face de um 
determinado suporte fatico legal, do que propriamente a distinção das duas espécies de ato jurídico com 
categoria abstrata, conforme lição de Werner Flume, que, embora assentada no Código Civil alemão, se 
harmoniza com nosso sistema jurídico: “Para la aplicación del Derecho no es importante una distinción 
tajante entre negocio jurídico y acto jurídico y la inclusión de los supuestos de hecho normativos en una u 
otra categoría. Como ya sabían los autores del BGB las disposiciones sobre el negocio jurídico son 
«adecuadas» en «gran medida» a numerosos actos jurídicos. Son «adecuadas» a los actos jurídicos por 
cuanto que factores propios de éstos son parte de la esencia de los negocios jurídicos. Mientras que a los 
negocios jurídicos les son aplicables «per se» las disposiciones legales relativas a los mismos, en los actos 
jurídicos siempre hay que comprobar si, y en qué medida, son aplicables a ellos las disposiciones sobre los 
negocios jurídicos, por ser los problemas iguales a los que se presentan en los negocios jurídicos. La cuestión 
de si un supuesto de hecho normativo ha de ser considerado como negocio o como acto jurídico trae consigo 
un conocimiento más profundo del mismo. En esta tarea no importa tanto si, en el caso limite, el supuesto de 
hecho normativo problemático se incluye en los negocios jurídicos o en los actos jurídicos. Pues en los casos 
límite siempre se plantea el problema de la aplicación de las disposiciones sobre los negocios jurídicos” 
(FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González y 
Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 9, 1, p. 142). 
492 Pedro Leitão Pais de Vasconcelos sustenta ser a autorização integrativa ato jurídico não negocial (ato 
jurídico stricto sensu) por considerar que o “agente é livre de outorgar a autorização integrativa (embora por 
vezes tenha de respeitar um poder funcional), mas não é o agente que provoca a moficação do nível de 
autonomia privada do autorizado (não tem liberdade de estipular essa modificação), que seria o efeito típico 
do ato” (VASCONCELOS, Pedro Leitão Pais de. A autorização. Coimbra: Coimbra, 2012, p. 233). Ainda 
nesse sentido, o autor declara que “os efeitos que se verifiquem ao nível da autonomia privada do autorizado 
e que consistem num aumento do grau de liberdade não resultam da autorização integrativa, sendo esta, no 
entanto, relevante para esses efeitos”, e que os “efeitos têm causa numa norma de fonte legal, que impõe uma 
modificação heterónoma do nível de autonomia privada do autorizado. A exigência da autorização 
integrativa é um elemento da previsão dessa norma, necessário para que seja desencadeado o efeito da 
estatuição” (VASCONCELOS, Pedro Leitão Pais de. A autorização. Coimbra: Coimbra, 2012, p. 233, nota 
543). Nesse sentido: MENEZES CORDEIRO, António. Tratado de direito civil: parte geral. 2. ed. Coimbra: 
Almedina, 2015, v. V, § 5º, 20, p. 63. 
493 MENEZES CORDEIRO, António. Tratado de direito civil: parte geral. 4. ed. Coimbra: Almedina, 2014, 
v. II, § 5º, 24, p. 88. “O abandono do dogma da vontade e as atuais doutrinas sobre as relações entre a 
vontade, o direito e o negócio, não permitem manter a distinção nesses termos: no negócio como no ato, há 
factos que, por voluntários, produzem efeitos ex lege”. Apontando o equívoco em se distinguir negócio 
jurídico e ato jurídico stricto sensu com base nos efeitos ex lege e ex voluntate: MELLO, Marcos Bernardes 
de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, § 39, nota 161, p. 149, e § 
54, 1, p. 185. 
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atribuir faculdade ao autorizado — eficácia constitutiva — e, consectariamente, afastar 

limitação da autonomia privada ao titular de uma situação jurídica — eficácia 

modificativa. Ainda que prevista em lei, não pode ser classificada como ato jurídico stricto 

sensu. Não é ato jurídico stricto sensu, porquanto decorre de declaração de vontade sem a 

finalidade de: (i) reclamar ou provocar ação ou omissão do autorizado (ato jurídico stricto 

sensu reclamativo); (ii) comunicar vontade, visando dar ciência ao autorizado (ato jurídico 

stricto sensu comunicativo); (iii) servir apenas como elemento necessário a integrar a ação 

ou omissão do autorizante (ato jurídico stricto sensu compósito); (iv) exteriorizar 

representação ou sentimento ao autorizado (ato jurídico stricto sensu enunciativo); e (v) 

mandar, impondo ou proibindo ao autorizado, ação ou omissão (ato jurídico stricto sensu 

mandamental).494 

 Por fim, a autorização integrativa é negócio jurídico porque o ordenamento 

reconhece ao autorizante não só a liberdade de celebração, mas também, ainda que de 

modo mais estrito, a liberdade de estipulação 495  (e.g., o pai, ao autorizar o filho 

relativamente incapaz para que conclua contrato de compra e venda. Ainda que 

minimamente, pode o autorizante estabelecer limites quanto ao preço e à coisa para a 

conclusão do contrato). Esta possibilidade se depreende, também, do próprio caráter prévio 

da autorização integrativa. Sendo um assentimento prévio ao negócio jurídico em que o 

autorizado será o figurante, é compreensível ter o autorizante a liberdade de estipular sobre 

o conteúdo da autorização, ainda que seu efeito principal — constituição de faculdade e 
                                                   
494 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. II, § 229, 1, p. 451. “As manifestações de vontade, que, entrando no mundo jurídico, se 
fazem atos jurídicos stricto sensu, ou a) reclamam, ou b) somente comunicam vontade, positiva ou 
negativamente, ou c) integram atos ou omissões, ou d) comunicam fato (inclusive sentimento), ou e) 
mandam (impõem ou proíbem)” [itálicos nossos e do autor]. Sobre as espécies de atos jurídicos stricto sensu: 
PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. II, §§ 229-234, p. 451-462. MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano 
da existência. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, § 44, p. 159-160. 
495 MENEZES CORDEIRO, António. Tratado de direito civil: parte geral. 4. ed. Coimbra: Almedina, 2014, 
v. II, § 5º, 24, p. 88. “[...]: no negócio jurídico há liberdade de celebração e de estipulação, enquanto no ato 
stricto sensu apenas ocorre a primeira”. Nesse sentido é que está a distinção apresentada por Clóvis do Couto 
e Silva, entre negócio jurídico, ato jurídico stricto sensu e ato-fato jurídico: “O ordenamento jurídico, que 
serve de moldura da atividade dos particulares, acaba por qualificar a vontade expressa no ato. Se ele conferir 
ampla autonomia, afirma-se, configura o ato um negócio jurídico; depois, se a vontade das partes que o 
ordenamento valorizar for tão-somente a vontade de praticar o ato, uma vez que os efeitos jurídicos são 
impostos obrigatoriamente pela lei, temos então o ato jurídico em sentido estrito; ou, ainda, se o ordenamento 
jurídico não valorizar nem mesmo a vontade de praticar o ato, e considerar como juridicamente relevante 
somente o resultado da atividade volitiva, tem-se o ato-fato” (COUTO E SILVA, Clóvis V. do. Para uma 
história dos conceitos no direito civil e no direito processual civil (a atualidade do pensamento de Otto 
Karlowa e de Oskar Bülow). Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985, v. 37, p. 244). 
Este excerto de Clóvis do Couto e Silva é transcrito por Moreira Alves, como síntese conclusiva da distinção, 
por ele trabalhada, entre atos jurídicos negociais e não-negociais: MOREIRA ALVES, José Carlos. Distinção 
entre os atos jurídicos negociais e os atos jurídicos não-negociais. Revista da Academia Brasileira de Letras 
Jurídicas. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Letras Jurídicas, 1996, v. 10, p. 181-182. 
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consequente afastamento da limitação ao exercício da autonomia privada — esteja 

preestabelecido em lei. 

 Por ser espécie de assentimento prévio e, por conseguinte, negócio jurídico 

unilateral, à não deficiência do suporte fático da autorização, quanto ao plano da validade, 

deverão estar atendidos os requisitos de validade fixados nos art. 104 do Código Civil. Se a 

autorização, por exemplo, for concluída por autorizante que tenha se tornado 

absolutamente incapaz, ela será nula (art. 166, I, do Código Civil496). Por conseguinte, o 

negócio jurídico concluído é como se tivesse acontecido sem autorização. Não haverá 

legitimidade do autorizado à conclusão do negócio jurídico porque, sendo nula a 

autorização, não lhe foi atribuída a faculdade, que por sua vez produziria o afastamento da 

limitação ao exercício da autonomia privada. Logo, o negócio jurídico concluído sem a 

eficácia da autorização será, a depender do suporte fático legal, inválido ou ineficaz, por 

falta de legitimidade. Se, ao contrário, a autorização integrativa for anulável (art. 171 do 

Código Civil497), ela será eficaz enquanto não for decretada a anulabilidade (art. 177 do 

Código Civil498).499 É a eficácia interimística do negócio jurídico anulável.500 O negócio 

jurídico assentado em autorização anulável não sofrerá a sanção jurídica fixada pela 

técnica legislativa (nulidade, anulabilidade ou ineficácia). Apenas sofrerá esta sanção se 

decretada a anulabilidade da autorização.  

 Não se pode confundir a anulabilidade do negócio jurídico sem prévia autorização 

com a anulabilidade da própria autorização, porquanto a autorização prévia, sendo negócio 

jurídico unilateral, poderá ser passível de confirmação (art. 173) por parte do autorizante. 

A confirmação da autorização anulável não se confunde com a autorização posterior 

                                                   
496 Art. 166 do Código Civil: “É nulo o negócio jurídico quando: I - celebrado por pessoa absolutamente 
incapaz”. 
497 Art. 171 do Código Civil: “Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio 
jurídico: I - por incapacidade relativa do agente; II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de 
perigo, lesão ou fraude contra credores”. 
498  Art. 177 do Código Civil: “A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se 
pronuncia de ofício; só os interessados a podem alegar, e aproveita exclusivamente aos que a alegarem, salvo 
o caso de solidariedade ou indivisibilidade”. 
499 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. IV, § 356, 1, p. 3. 
500 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. IV, § 364, 3, p. 35. “EFICÁCIA INTERIMÍSTICA DO ANULÁVEL - O anulável produz 
efeitos. Só os deixa de produzir quando transita em julgado a sentença desconstitutiva negativa. Então, 
apagam-se, como se não tivessem sido (eficácia ex tunc) os efeitos anteriores. Não se dá isso com a 
decretação do nulo: desconstitui-se o ato jurídico; não, a eficácia, porque não se desconstitui o que se não 
constituiu”. Igualmente: MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 12. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2003, § 23, p. 99. 
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(rectius: aprovação) ao negócio jurídico concluído sem a prévia autorização (art. 176).501-

502 Nesse caso, o negócio jurídico passa a ser válido pelo advento da autorização posterior 

(rectius: aprovação) prestada pelo terceiro legitimado a autorizar.  

 Igualmente, não se pode confundir a autorização posterior (rectius: aprovação) — a 

afastar anulabilidade do negócio jurídico concluído sem autorização integrativa — com a 

confirmação concluída pelo próprio autorizado do negócio jurídico anulável (por exemplo, 

por erro, dolo ou coação). Para esta hipótese, por ser a confirmação exercício de direito 

formativo, por intermédio de declaração de vontade compósita de negócio jurídico 

unilateral, o autorizado também dependerá, para ser válida e eficaz a confirmação, da 

autorização integrativa do autorizante legitimado. Sem essa autorização, a confirmação 

concluída também será anulável, mas poderá deixar de ser anulável, se concluída 

autorização posterior (rectius: aprovação) — art. 176. Tal distinção está expressamente 

reconhecida no art. 1.553 do Código Civil.503 Ao fixar a hipótese do casamento anulável 

realizado pelo menor que não atingiu a idade núbil (16 anos), reconhece-se ao 

relativamente incapaz concluir a confirmação à validação do casamento, se for autorizado 

pelo autorizante legitimado. 

 Quanto à forma, a autorização integrativa deverá ter forma simétrica à do negócio 

jurídico principal autorizado, nos termos do princípio da forma envolvente (art. 220).504  

 Desde que seja passível de condição ou termo o negócio jurídico a ser concluído, 

também é passível de ser inexa condição ou termo à autorização integrativa, porque esta é 

espécie de assentimento prévio, e portanto negócio jurídico unilateral. 

 

2.3. A extinção da autorização integrativa 
 

 O regime geral de extinção da autorização integrativa ocorre por aplicação 

analógica das regras sobre a extinção da procuração (art. 682), pela semelhança existente 

                                                   
501 Sobre essa distinção, relembre-se Pontes de Miranda: “Se o assentimento, em vez de ser contemporâneo, 
ou prévio, é posterior, e a sua falta somente causou anulabilidade, dá-se a desinvalidação: o ato jurídico, que 
era anulável, torna-se válido (eficaz já era) e não se deve, aí, falar de ratificação [confirmação], porque não 
há mais do que assentimento posterior. A eficácia desinvalidante é ex tunc, como seria a ratificação 
[confirmação] pelo que precisava ter o assentimento de outrem, se tal exigência legal houvesse cessado” 
(PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. IV, § 428, 2, p. 268). 
502 Sobre essa distinção entre a confirmação e a autorização posterior, como espécies de sanação do negócio 
jurídico anulável, analisar o subparágrafo 1 do § 1º da presente tese. 
503 Art. 1.553 do Código Civil: “O menor que não atingiu a idade núbil poderá, depois de completá-la, 
confirmar seu casamento, com a autorização de seus representantes legais, se necessária, ou com suprimento 
judicial”. 
504 Sobre a forma dos assentimentos em geral conferir subparágrafo 3.1. do § 1º da presente tese. 
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entre ambos os negócios jurídicos.505 A autorização integrativa extingue-se: (a) quando 

concluído o negócio jurídico para o qual foi concedida a faculdade; (b) pela 

impossibilidade de conclusão do negócio jurídico ao qual foi concluída a autorização (e.g., 

a autorização do marido para que a mulher, com quem é casado pelo regime da comunhão 

de bens, conclua contrato de compra e venda de coisa imóvel que, antes da data de 

conclusão do contrato, pereceu); (c) pela revogação; (d) pela morte do autorizado, antes da 

conclusão do negócio jurídico; (e) pela incapacidade absoluta superveniente do autorizado, 

antes da conclusão do negócio jurídico; e (f) pela renúncia da faculdade pelo autorizado. 

Dentre as hipóteses mais importantes sobre a autorização integrativa, aprofunda-se a 

análise da revogação e da renúncia, pelas particularidades que apresentam. 

  Sobre a revogação506 da autorização integrativa, deve-se tomar em consideração, se 

o autorizado se tornou vinculado ou não perante a contraparte do negócio jurídico que 

pretende concluir. Com suporte nos aspectos gerais da teoria geral do assentimento — e 

por serem aplicáveis, por analogia, as regras relativas à procuração, que admitem a 

revogação, quando já recepcionada a procuração —, não há motivo para considerar 

irrevogável a autorização recepcionada pelo autorizado. Independentemente do interesse 

jurídico protegido, a irrevogabilidade da autorização apenas ocorrerá se o autorizado já 

estiver vinculado perante o outro sujeito de direito com o qual concluiu negócio jurídico.507 

                                                   
505 Andreas von Tuhr, ao abordar a necessidade de ser comunicada a terceiro a revogação da autorização para 
que não subsistam os seus efeitos, afirma que as regras sobre revogação da procuração se aplicam, por 
analogia, à autorização, pela semelhança que há entre os dois negócios jurídicos, conforme deixa expresso 
em nota: “Este principio, indispensable para la protección del tercero, se funda en la analogía con los arts. 
170 y sigs., ya que autorización y poder son negocios semejantes” (TUHR, Andreas von. Derecho civil: 
teoría general del derecho civil alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: Marcial Pons, 2005, v. II, § 59, V, p. 313, 
nota 78). 
506  Sobre o negócio jurídico unilateral de revogação: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. 
Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, t. II, § 223, 7, p. 411-414. 
PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1984, t. XXXI, §§ 3.575-3.576, p. 33-36.  
507 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. IV, § 425, 3, p. 261. “Enquanto não se perfaz o ato jurídico, o ato de assentimento é 
revogável, desde que se notifique o menor, ou o outro figurante. A eficácia da revogação depende de já se ter 
ou não vinculado o menor”. Pela maior profundidade da explicação sobre a revogação ou não da autorização 
integrativa, cabe transcrever a lição de Débora Gozzo: “Aqui se pergunta: O Terceiro poderá revogar o 
assentimento prestado no momento da celebração do negócio? 
A lei pátria nada dispõe sobre essa possibilidade, diferentemente da lei alemã. Nesta, a figura do 
assentimento vem disciplinada de forma autônoma, contendo o BGB disposição expressa em seu § 183, em 
que é prevista a hipóteses de revogação da autorização prestada por Terceiro, desde que feita previamente à 
celebração do negócio. 
Embora o direito brasileiro não haja norma obstando o Terceiro de revogar sua declaração de vontade a 
qualquer momento, a solução mais condizente com o ordenamento é de efetivamente restringir a revogação, 
como ocorre na Alemanha, ao momento anterior à celebração do negócio jurídico, até a sua celebração. 
Cuida-se aqui de dar uma interpretação lógica ao sistema. Aceitar-se outra hipótese seria colocar em risco a 
segurança jurídica, base do ordenamento. Assim, ainda que o Terceiro revogue seu assentimento depois de 
celebrado o negócio, essa revogação será ineficaz” (GOZZO, Débora. Assentimento de terceiro e negócio 
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Por exemplo, se o pai autoriza o filho a concluir contrato de compra e venda de imóvel e 

se, ao concluir a proposta (negócio jurídico unilateral receptício), esta for recebida pelo 

sujeito de direito ao qual foi dirigida, gerando a vinculação, a autorização tornou-se então 

irrevogável. 

 Sobre a irrevogabilidade da autorização integrativa por declaração de vontade do 

próprio autorizante, há que se analisar a questão à luz da regra jurídica disposta no art. 683 

do Código Civil508 e à luz dos interesses envolvidos. Se a autorização integrativa é exigida 

pelo ordenamento com o fim de proteger interesse do autorizante (assentimento 

autointeressado), mas é concedida pelo autorizante no exclusivo interesse do autorizado, 

ela pode ser concluída com a cláusula de irrevogabilidade, por aplicação analógica da parte 

segunda do art. 683 do Código Civil — e.g., a autorização da mulher ao marido, quando 

casados pelo regime da comunhão parcial, para concluir negócio jurídico de disposição da 

parte disponível do patrimônio particular dele, pode dar-se com cláusula de 

irrevogabilidade. Neste caso, a autorização será irrevogável ao ser recepcionada pelo 

autorizado, independentemente de vir a se tornar vinculado o autorizado perante outro 

sujeito de direito com o qual concluiu ou concluirá negócio jurídico.  

 Em sentido contrário, está a autorização imposta pelo ordenamento para proteger 

interesse do autorizado (assentimento vigilante). Nesta hipótese, não poderá ser concluída 

autorização com cláusula de irrevogabilidade, por incompatibilidade lógica à aplicação, 

por analogia, da regra do art. 683 do Código Civil com a situação jurídica da autorização 

com o dever de vigilância. Conquanto o autorizante tenha poder para autorizar, este lhe é 

atribuído pelo ordenamento em razão do dever de proteção do interesse do autorizado. O 

autorizante não é titular de um poder formativo, mas de um poder funcional509 perante o 

autorizado. Ademais, não há como ser concluída autorização com cláusula de 

irrevogabilidade, porque o poder conferido pelo ordenamento ao autorizante, em 
                                                                                                                                                         
jurídico: análise comparativa entre os direitos brasileiro e alemão. Revista do Instituto dos Advogados de São 
Paulo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, n. 20, p. 74). 
508 Art. 683 do Código Civil. “Quando a cláusula de irrevogabilidade for condição de um negócio bilateral, 
ou tiver sido estipulada no exclusivo interesse do mandatário, a revogação do mandato será ineficaz”. 
509 LUMIA, Giuseppe. Lineamenti di teoria e ideologia del diritto. 3. ed. Milano: Giuffrè, 1981, p. 120. 
“Nella potestà, infatti, determinati poteri sono attribuiti al singolo per il soddisfacimento di interessi che non 
sono specificamente suoi: tali, per esempio, la potestà conferita ai genitori sui figli minori, i poteri attribuiti 
agli organi pubblici nell’interesse della collettività, ecc. Ma coloro che sono investiti di una potestà non sono 
liberi di esercitare o meno i poteri ad essi conferiti nell’interesse altrui, ma sono obbligati ad esercitali; e il 
perseguimento di tali interessi non è affidato al mero arbitrio del titolare della facoltà, ma alla sua prudente 
discrezionalità. Colui che è investito di una potestà è quindi titolare di poteri, il cui uso discrezionale 
costituisce per lui un obbligo: ciò si suole indicare coi termini di ufficio o, più frequentemente, di funzione”. 
Nesse sentido: SANTORO-PASSARELLI, Francesco. Dottrine generali del diritto civile. 9. ed. Napoli: 
Jovene, 1981, p. 211-212. Sobre a natureza jurídica do poder funcional: CARVALHO, Orlando de. Teoria do 
direito civil. 3. ed. Coimbra: Almedina, 2012, p. 131-135.  
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cumprimento do dever de vigilância, não lhe confere legitimidade para dispor sobre o 

exercício deste poder.510 

 Sendo conferida ao autorizado a faculdade para concluir negócio jurídico, ele 

poderá a ela renunciar,511 ainda que a autorização tenha sido concluída no próprio interesse 

do autorizado. 512  Não se pode confundir o não exercício da faculdade jurídica do 

autorizado em concluir ou não o negócio jurídico, ao qual foi autorizado, com a renúncia 

ao poder de concluir ou não negócio jurídico, decorrente da autorização. Analisem-se 

alguns exemplos. O autorizado que não exerce o poder decorrente da autorização, 

concedida para conclusão de contrato de compra e venda, até termo final inexo à 

autorização, não renuncia; perde o poder pela eficácia extintiva do termo final. Ao 

contrário, se é concedida autorização para conclusão de contrato de compra e venda e, 

antes do implemento do termo final, declara vontade de que não exercerá a faculdade que 

lhe foi concedida para concluir determinado negócio jurídico, em verdade, renuncia. Não 

se pode confundir a renúncia com a extinção ipso iure (caducidade513) do poder conferido 

ao autorizado, por haver a impossibilidade de ser concluído o negócio jurídico para o qual 

foi autorizado — e.g., por perecimento da coisa a ser objeto mediato de contrato de troca, 

                                                   
510 Conquanto Werner Flume esteja a explicar sobre a irrevogabilidade da autorização à luz do § 182 do 
Código Civil alemão, seu exemplo sobre a impossibilidade de o assistente concluir autorização irrevogável 
serve para arrimar a posição suso apresentada, por não ser incompatível com o sistema jurídico interno: “El 
representante legal no puede conceder ninguna autorización irrevocable para el obrar jurídica del 
limitadamente capaz, porque el representante legal no está legitimado para disponer sobre el ejercicio de su 
poder de representación legal” (FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. 
José María Miquel González y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 55, 
p. 1038). 
511 Sobre o negócio jurídico unilateral de renúncia: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado 
de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, t. III, § 279, 2-8, p. 152-157. PONTES DE 
MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, 
t. XXXI, §§ 3.571-3.572, p. 25-27. 
512 Pedro Leitão Paes de Vasconcelos considera a renúncia figura jurídica inadmissível e inútil quanto à 
autorização integrativa, em razão de compreender que o “autorizado estaria a renunciar autonomia privada 
que resulta da autorização integrativa” (VASCONCELOS, Pedro Leitão Pais de. A autorização. Coimbra: 
Coimbra, 2012, p. 273). Assim externa sua posição por considerar que a autorização integrativa apenas afasta 
a limitação ao exercício da autonomia privada, ao contrário de considerar que, por seu intermédio, também 
há concessão de poder. 
513 À compreensão do conceito de caducidade como perda de eficácia do negócio jurídico, sua caracterização 
e existência no sistema jurídico interno: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito 
privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, t. II, § 168, 1, p. 216-217. PONTES DE MIRANDA, 
Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, t. V, § 593, 
1, p. 345. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1984, t. LVII, § 5.797, 3, p. 322-323. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. 
Parecer n. 145: sobre perda de eficácia de declarações de vontade testamentárias. Questões forenses. Rio de 
Janeiro: Borsoi, 1958, t. III, p. 422-424. AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Comentários ao novo Código 
Civil: da extinção do contrato. Rio de Janeiro: Forense, 2011, v. 6, t. 2, p. 42-43. Sobre aspectos gerais à 
compreensão da figura jurídica: COSTA GOMES, Manuel Januário da. Em tema de revogação do mandato 
civil. Coimbra: Almedina, 1989, p. 23-25. MENEZES CORDEIRO, António. Tratado de direito civil: parte 
geral. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2015, v. V, § 27, 109, p. 240-242. 
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pertencente ao patrimônio particular do marido, ao qual a mulher deu autorização (art. 

1.647, I, do Código Civil). 

 

2.4. A permissão como figura jurídica distinta da autorização integrativa  
 

 A autorização integrativa não pode ser confundida com a figura da permissão. 

Importa ressaltar tal distinção, porquanto, pelo hábito, se é induzido a trabalhar com a 

palavra permissão como sinônimo de autorização.  

 Ao trabalhar com a figura da autorização integrativa, a doutrina italiana invoca, 

como exemplo de suporte fático em que a palavra está presente, o art. 1395 do Código 

Civil italiano.514 A autorização requerida no artigo teria a virtualidade de afastar o abuso 

do poder de representação e a anulabilidade do negócio jurídico concluído pelo 

representante consigo mesmo ou em dupla representação.515 No suporte fático do art. 117 

do Código Civil brasileiro,516 que prevê a categoria do negócio jurídico do representante 

consigo mesmo,517 observa-se que, ao contrário do termo “autorização”, consta empregado 

o verbo “permitir”. O emprego foi correto por enuclear autorização e permissão, figuras 

jurídicas distintas. 

 Nos termos da construção desenvolvida até aqui — de que a autorização, no 

sistema jurídico interno, é figura jurídica pertencente à teoria geral do assentimento, 

concluída por declaração de vontade de terceiro —, apresenta-se, com suporte fático do art. 

117, o primeiro fundamento para não se tratar a permissão como sinônimo de autorização.  
                                                   
514 Art. 1395 do Código Civil italiano: “Contratto con se stesso. È annullabile (1471 e seguenti) il contratto 
che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un’altra parte, a meno che il 
rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo 
da escludere la possibilità di conflitto d'interessi (1735). L’impugnazione può essere proposta soltanto dal 
rappresentato (1471)”. 
515 E.g., AURICCHIO, Alberto. Autorizzazione (dir. priv.). Enciclopedia del diritto. Milano: Giuffrè, 1959, 
v. IV, p. 504. BETTI, Emílio. Teoria geral do negócio jurídico. Trad. Fernando de Miranda. Coimbra: 
Coimbra, 1970, t. III, § 75, p. 257-258. SANTORO-PASSARELLI, Francesco. Dottrine generali del diritto 
civile. 9. ed. Napoli: Jovene, 1981, p. 290. DONISI, Carmine. Il contrato con se stesso. Napoli: Edizioni 
Scientifiche Italiane, 2002, p. 275-278. 
516 Art. 117 do Código Civil: “Salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o 
representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo”. 
517 Como ensina Pontes de Miranda, o negócio jurídico consigo mesmo ocorre quando determinado sujeito de 
direito figura, simultaneamente, em cada uma das partes do negócio jurídico (e.g., A conclui contrato como 
comprador e vendedor). Essa hipótese é inadmissível, por ser impossível. Ela não pode ser confundida com a 
figura do negócio jurídico do representante consigo mesmo, admissível em face do art. 117 do Código Civil, 
e que abarca as hipóteses de autonegociação e dupla representação. Sobre o tema: PONTES DE MIRANDA, 
Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, t. III, § 318, 
1, p. 284-289. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Parecer n. 278: sobre procuração de cônjuge 
ao outro cônjuge para venda de imóveis, e venda, com os poderes de representação, à pessoa jurídica de que 
é órgão o representado. Dez anos de pareceres. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1977, v. 10, p. 355-370. 
PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1984, t. XLIII, § 4.684, 5, p. 63. 
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 Na categoria do negócio jurídico consigo mesmo, a autorização não pode ser 

aplicada porque representado e representante são figurantes em partes distintas do negócio 

jurídico concluído. O representado é figurante do negócio jurídico por intermédio da 

atuação, à sua conta e em seu nome, pelo representante, e na outra parte do negócio 

jurídico concluído figura o próprio representante, que atua à sua própria conta e em seu 

próprio nome. Por exemplo, se for concluído contrato de compra e venda, figurará, como 

comprador, o representado por atuação do representante em seu nome e à sua conta, e 

como vendedor o representante, por atuar em seu próprio nome e à sua própria conta. 

Assim, a permissão do representante é para que o representado tenha a faculdade jurídica 

para ser figurante no negócio jurídico concluído, sem implicar possível conflito de 

interesses e a consequente anulabilidade do negócio jurídico preceituada no art. 117 do 

Código Civil. 

 Em consonância com o significado de negócio jurídico consigo mesmo, não se 

pode asseverar ser a permissão, como disposta no suporte fático do art. 117, sinônimo de 

autorização integrativa nem como espécie de figura dentro da teoria geral do assentimento. 

A permissão não é ato de terceiro. É ato do próprio representado, figurante do negócio 

jurídico. Por esse motivo, não é correto afirmar que, na falta de permissão por parte do 

representante, haverá incidência da regra fixada no art. 176 do Código Civil.518 Por não ser 

negócio jurídico que depende de autorização de terceiro — não figurante inserto na parte 

do negócio jurídico a ser concluído —, não há permissão posterior como forma de 

convalidação do negócio jurídico anulável. Em verdade, para o representado afastar a 

anulabilidade do negócio jurídico do qual é parte, ele deverá concluir a confirmação, 

conforme apregoa o art. 172 do Código Civil.519 Apenas se poderia pensar em aplicar o art. 

176 — para se reconhecer, por analogia, o afastamento da anulabilidade por intermédio de 

uma permissão posterior — caso não houvesse a confirmação como figura expressa nos 

arts. 172 a 175 do Código Civil.  

 Sendo a permissão ato do próprio figurante do negócio jurídico — o representado 

                                                   
518 Sem razão está Moreira Alves ao sustentar a aplicação do disposto no art. 176 do Código Civil à ausência 
de permissão, conforme se lê no seguinte excerto: “[...] tratando-se de negócio consigo mesmo, pode ser 
sanada mediante a autorização posterior do representado, pela aplicação do disposto no artigo 176 […]” 
(MOREIRA ALVES, José Carlos. Considerações sobre a disciplina do negócio jurídico consigo mesmo no 
novo Código Civil brasileiro. Revista do Advogado. São Paulo: AASP, 2008, n. 98, p. 10). Cabe destacar que 
Moreira Alves, durante todo o texto, emprega a palavra “permissão”. Apenas ao tratar da aplicação do art. 
176 do Código Civil emprega a palavra “autorização”. 
519  Art. 172 do Código Civil: “O negócio anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de 
terceiro”. 
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—, e por não preceituar o art. 117 forma especial, não incide o art. 220,520 razão pela qual 

ela não terá a obrigatoriedade de atender a forma da procuração. Poderá ser expressa ou 

tácita.521  

 Tomando como modelo hermenêutico o § 181 do Código Civil alemão 522  e a 

construção doutrinária sobre a permissão, é possível acentuar a autonomia dessa figura 

jurídica no sistema jurídico brasileiro. No suporte fático do § 181, preceitua-se a limitação 

para a conclusão de negócio jurídico do representante consigo mesmo, salvo se 

permitido 523-524  o contrário. Esta permissão é classificada pela doutrina como negócio 

jurídico unilateral e receptício,525 cuja eficácia não é ampliar o poder de representação 

decorrente da procuração, mas facultar526 ao representante concluir o negócio jurídico com 

o próprio representado.527 O representado, como permissor, será parte do negócio jurídico 

a concluir pelo representante consigo mesmo. Por essa razão, a permissão não está inclusa 

na teoria geral do assentimento, disposta nos §§ 182 a 185 do Código Civil alemão.528 

                                                   
520 Art. 220 do Código Civil. “A anuência ou a autorização de outrem, necessária à validade de um ato, 
provar-se-á do mesmo modo que este, e constará, sempre que se possa, do próprio instrumento”. 
521 Conquanto não faça referência ao art. 220 do Código Civil, Moreira Alves afirma não ter a permissão 
forma especial, podendo ser expressa ou tácita (MOREIRA ALVES, José Carlos. Considerações sobre a 
disciplina do negócio jurídico consigo mesmo no novo Código Civil brasileiro. Revista do Advogado. São 
Paulo: AASP, 2008, n. 98, p. 10). Sobre a permissão tácita no negócio jurídico consigo mesmo: 
CAVALCANTI, José Paulo. Direito civil: escritos diversos. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 74, nota 122. 
522 § 181 do BGB: “Insichgeschäft. Ein Vertreter kann, soweit nicht ein anderes ihm gestattet ist, im Namen 
des Vertretenen mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten ein Rechtsgeschäft nicht 
vornehmen, es sei denn, dass das Rechtsgeschäft ausschließlich in der Erfüllung einer Verbindlichkeit 
besteht”. Segue a tradução do § 181 do BGB em espanhol e português, respectivamente: “Negocios consigo 
mismo. Un representante, en tanto que no se le permita lo contrario, no puede celebrar un negocio en nombre 
del representado consigo mismo en nombre propio o como representante de un tercero, a no ser que el 
negocio jurídico consista exclusivamente en el cumplimiento de una obligación” (Código Civil alemán y ley 
de introducción al Código Civil. Trad. Albert Lamarca Marquès et al. Marcial Pons: Madrid, 2013, p. 65). 
“Um representante não pode, a não ser que uma outra coisa lhe fosse permitida, em nome do representado, 
realizar um negócio jurídico consigo mesmo, no próprio nome ou como representante de um terceiro, a não 
ser que o negócio jurídico consista, exclusivamente, na satisfação de um compromisso” (Código Civil 
alemão. Trad. Souza Diniz. Rio de Janeiro: Récord, [s.d.], p. 46). 
523 No § 181 do BGB o verbo gestatten (permitir) está empregado no particípio passado (Partizip Perfekt): 
gestattet (permitido). 
524  HOEPNER, Lutz; KOLLERT, Ana Maria Cortes; WEBER, Antje. Dicionário de bolso português 
Langescheidt. Berlin: Langescheidt, 2001, p. 834. “[...] gestatten […] permitir, dar licença”. 
525 FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González 
y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 48, 6, p. 954-956. 
526ENNECCERUS, Ludwig; NIPPERDEY, Hans Carl. Derecho civil: parte general. In: ENNECCERUS, 
Ludwig; KIPP, Theodor; WOLF, Martin. Tratado de derecho civil. Trad. Blas Pérez González y José Alguer. 
3. ed. Barcelona: Bosch, 1981, t. I, v. II - primera parte, § 181, I, 1, p. 475-476. TUHR, Andreas von. 
Derecho civil: teoría general del derecho civil alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: Marcial Pons, 2005, v. III, § 
84, VI, p. 331. 
527  LARENZ, Karl. Derecho civil: parte general. Trad. Miguel Izquierdo y Macías-Picavea. Madrid: 
EDERSA, 1978, § 30, II, p. 774. 
528 Com o escopo de afastar confusões, não se pode deixar de tratar da permissão de apropriar-se. Permissão 
de apropriar-se é declaração de vontade à aquisição da posse própria de frutos e outras partes integrantes e à 
aquisição da sua propriedade. Essa declaração de vontade é elemento cerne de suporte fático de negócio 
unilateral e receptício, cuja eficácia é atribuir direito e pretensão à aquisição dos frutos ou outras partes 
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 Por essa perspectiva de análise, destaca-se, como exemplo de incorreção no 

emprego do termo “autorização prévia” como elemento do suporte fático, o art. 154, § 2º, 

‘b’, da Lei n. 6.404/76.529-530 Este artigo regra sobre limitação à configuração de conflito 

de interesses entre o administrador e a sociedade anônima e como ela pode ser afastada. Da 

leitura da primeira parte da referida regra jurídica, depreende-se ser lícita a conclusão de 

contrato de empréstimo entre o administrador, na qualidade de mutuário ou comodatário, e 

a sociedade anônima, em que exerce a administração, se houver autorização prévia de um 

dos órgãos internos da sociedade anônima: (i) a assembleia-geral ou (ii) o conselho de 

administração. 531  Ao concluir contrato de empréstimo com a sociedade anônima, o 

administrador atua em dupla situação. A primeira, como membro 532  do órgão 

presentativo533-534 da sociedade anônima a declarar vontade à conclusão do contrato de 

empréstimo; a segunda, como sujeito de direito a declarar vontade para concluir contrato 

de empréstimo com a sociedade anônima. Portanto, a atuação do administrador da 

sociedade anônima não configura negócio jurídico de representante consigo mesmo. O ato 

do administrador, como membro do órgão da sociedade anônima, em verdade, é ato da 
                                                                                                                                                         
integrantes, por exemplo, de uma árvore. Esse negócio jurídico não tem a eficácia de gerar aquisição por si 
só. Ele compõe o suporte fático complexo à aquisição dos frutos e outras partes integrantes a serem 
separados da coisa principal. Ao tomar a posse da coisa principal, ao permitido nasce o direito expectativo à 
aquisição da propriedade. Ao separar a parte integrante e dela tomar posse, nasce-lhe o direito de propriedade 
sobre a respectiva parte integrante separada. Tem legitimidade para permissão de apropriar-se o proprietário 
da coisa principal, ou o titular do direito real sobre a coisa principal em exploração, ou o possuidor de boa-fé 
sobre a coisa principal. Sobre o tema: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito 
privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, t. XV, § 1.728, 1-5, p. 172-181. 
529 Art. 154 da Lei n. 6.404/76: “O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe 
conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da 
função social da empresa. [...]. § 2° É vedado ao administrador: […]; b) sem prévia autorização da 
assembleia-geral ou do conselho de administração, tomar por empréstimo recursos ou bens da companhia, ou 
usar, em proveito próprio, de sociedade em que tenha interesse, ou de terceiros, os seus bens, serviços ou 
crédito”. 
530  Essa regra tem por antecedente o art. 119, parágrafo único do Decreto-lei 2.627/1940, que assim 
preceituava: “É também defeso aos diretores, tomar empréstimos à sociedade, sem prévia autorização da 
assembleia geral”. 
531 A assembleia geral e o conselho de administração são órgãos da sociedade anônima, segundo a lição de: 
NOVAES FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e. ADAMEK, Marcelo Vieira Von. Vinculação da 
sociedade: análise crítica do art. 1.015 do Código Civil. In: NOVAES FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo 
e. Temas de direito societário, falimentar e teoria da empresa. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 148-151. 
532 SPINELLI, Luis Felipe. Conflito de interesses na administração da sociedade anônima. São Paulo: 
Malheiros, 2012, p. 39. Para a análise da situação jurídica do administrador como membro de órgão da 
sociedade anônima, foi consultado: ADAMEK, Marcelo Vieira von. Responsabilidade civil dos 
administradores de S/A e ações correlatas. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 25-46. 
533 Sobre o conceito de órgão representativo, com o poder de declarar vontade vinculante à pessoa jurídica 
perante terceiros: NOVAES FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e. ADAMEK, Marcelo Vieira von. 
Vinculação da sociedade: análise crítica do art. 1.015 do Código Civil. In: NOVAES FRANÇA, Erasmo 
Valladão Azevedo e. Temas de direito societário, falimentar e teoria da empresa. São Paulo: Malheiros, 
2009, p. 148-151.  
534 O órgão das pessoas jurídicas, com função externa perante terceiros, não atua em representação, mas em 
presentação. Sobre o tema: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, t. I, § 97, p. 412-415. 
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própria sociedade anônima, por presentação, e não por representação.535 

 Conquanto tenha sido empregado, no artigo citado, o termo “autorização prévia”, a 

declaração de vontade do órgão (assembleia geral ou conselho de administração), em 

verdade, configura uma permissão por ser da própria sociedade que será figurante inserta 

na parte do contrato de empréstimo com o administrador.536-537 Para que fosse caso de 

autorização prévia, a declaração de vontade à conclusão de negócio jurídico pela sociedade 

anônima deveria ser prestada por terceiro, e não pela própria pessoa jurídica por 

intermédio do órgão.  

 

3. A autorização para dispor 
 

 A importância da figura jurídica da autorização para dispor, na teoria geral do 

direito privado, por si só, não dá azo a apenas se expor seu cariz no âmbito do direito 

privado no intento de declarar sua existência no sistema jurídico interno. Pela ausência de 

regra jurídica expressa a definir a autorização para dispor, no Código Civil, 

preliminarmente à sua específica análise dogmática, mostram-se os suportes legais 

passíveis de dar sustentação à declaração de existência da figura no sistema jurídico 

interno. 

  

3.1. O fundamento legal para se dessumir a autorização para dispor no Código 
Civil 

 

 A autorização para dispor, embora não esteja expressamente definida como figura 

jurídica autônoma no Código Civil — como está no § 185, 1, do Código Civil alemão538 —

                                                   
535 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Parecer n. 278: sobre procuração de cônjuge ao outro 
cônjuge para venda de imóveis, e venda, com os poderes de representação, à pessoa jurídica de que é órgão o 
representado. Dez anos de pareceres. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1977, v. 10, p. 358. 
536 Pontes de Miranda, analisando o art. 119 do Decreto-lei 2.627/1940 revogado, já empregava o termo 
correto, ao declarar não poderem os diretores “tomar por empréstimo à sociedade por ações, salvo se a 
assembleia geral o permitiu” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, t. L, § 5.332, 6, p. 401). 
537  Conquanto Orlando Gomes tenha identificado que a autorização prévia pertence à teoria geral do 
assentimento e, por isso, seja ato de terceiro, foi sem razão ao considerar como autorização integrativa a 
prestada por assembleia geral de sócios para que diretor concluísse contrato de compra e venda de imóvel da 
S.A. (GOMES, Orlando. Venda sem autorização da assembleia de S.A. Novas questões de direito civil. São 
Paulo: Saraiva, 1979, p. 210). Conforme explanado, não há, no caso, ato de terceiro, mas do próprio figurante 
do negócio jurídico concluído: a sociedade anônima. Logo, a figura jurídica é a da permissão.  
538 § 185, 1, do BGB: “Verfügung eines Nichtberechtigten (1) Eine Verfügung, die ein Nichtberechtigter über 
einen Gegenstand trifft, ist wirksam, wenn sie mit Einwilligung des Berechtigten erfolgt”. Tradução em 
espanhol: “Disposición de un no titular (1) Una disposición sobre un bien llevada a cabo por un no titular es 
eficaz si se realiza con el consentimiento de su titular” (Código Civil alemán y ley de introducción al Código 
Civil. Trad. Albert Lamarca Marquès et al. Marcial Pons: Madrid, 2013, p. 66). Tradução em português: 
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, não impede que o intérprete dessuma sua existência no sistema jurídico interno. Para 

revelar a autorização para dispor e adentrar em sua análise dogmática, por primeiro 

procede-se a análise do contrato estimatório, tipificado no Código Civil, porquanto, 

paradigmaticamente, por intermédio dele se encontra o primeiro fundamento legal da 

autorização para dispor.539  

 A iniciar o caminho para revelar e construir a figura da autorização para dispor, 

está a regra delineada no art. 534 do Código Civil e relativa ao contrato estimatório: “Pelo 

contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica 

autorizado a vendê-los, pagando àquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo 

estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada”.  

 Do suporte fático transcrito, centraliza-se a atenção na análise da seguinte parte: “o 

consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los”. O 

elemento do suporte fático “entrega dos bens móveis pelo consignante ao consignatário”, 

em linguagem técnica e precisa, é a transmissão translativa, derivativa da posse própria540 

(art. 1.196541), do consignante ao consignatário. Pela transmissão da posse própria, o 

consignatário adquire a posse como dono542 dos bens móveis. Ressalta-se como dono, 

                                                                                                                                                         
“(Disposição de um não titular) Uma disposição adotada sobre um objeto, por um não titular, é eficaz se teve 
lugar com o consentimento do titular” (Código Civil alemão. Trad. Souza Diniz. Rio de Janeiro: Récord, 
[s.d.], p. 47). 
539 Outra não é a lição que se depreende de Vicenzo Farina: “Tra i contratti tipici per i quali più di frequente 
si è individuata la ricorrenza di un’autorizzazione sicuramente è da ascrivere il contratto estimatorio” 
(FARINA, Vicenzo. L’autorizzazione a disporre in diritto civile. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2001, 
p. 29). No mesmo sentido: VASCONCELOS, Pedro Leitão Pais de. A autorização. Coimbra: Coimbra, 2012, 
p. 367. 
540 Recebe a posse própria: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, t. XXXIX, § 4.346, 12, p. 404; § 4.347, 1-2, p. 405; § 4.351, 5, p. 
426. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: contratos e atos unilaterais. 7. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2010, v. 3, p. 274. LÔBO, Paulo Luiz Netto. Comentários ao código civil: parte especial - das várias 
espécies de contrato. Coord. Antônio Junqueira de Azevedo. São Paulo: Saraiva, 2003, v. 6, p. 244. Parece 
haver motivo para se depreender dos requisitos apresentados por Moreira Alves à admissibilidade do 
desdobramento de posse plena em direta e indireta que ele parece acompanhar a posição de Pontes de 
Miranda de o consignatário transmitir a posse própria ao consignante: MOREIRA ALVES, José Carlos. 
Posse: estudo dogmático. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, v. II, t. I, p. 417 e 420-422. Sustentando que o 
consignatário recebe posse direta: RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Código Civil comentado: compra e 
venda, troca, contrato estimatório - arts. 481 a 537. Coord. Álvaro Villaça Azevedo. São Paulo: Atlas, 2008, 
v. VI, t. I, p. 580. PESSOA ALVES, Francisco Glauber et al. Comentários ao Código Civil brasileiro: do 
direito das obrigações. Coord. Arruda Alvim e Thereza Alvim. Rio de Janeiro: Forense, 2007, v. 5, p. 870. 
541 Art. 1.196 do Código Civil: “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou 
não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. 
542 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1984, t. X, § 1.067, 1, p. 71. “Posse própria, ou, em expressão residual e, pois, já inadequada, em 
nome próprio, proprio nomine, é a de quem possui como dono. Posse não-própria, que também se chama, 
sem vantagem e equivocamente, em nome alheio ou posse alheia, é a de quem não possui como dono”. 
PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1984, t. X, § 1.079, 1, p. 136. “Posse própria, Eigenbesitz, é a posse como dono, a posse da coisa 
como sua”. 
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porquanto pela entrega dos bens há apenas transmissão da posse 543 — mais precisamente, 

é transferido o direito de posse. 544  A entrega dos bens não representa transmissão 

translativa derivativa da propriedade mobiliária.545 Entre consignante e consignado não há 

o acordo, ou seja, o “ato entre vivos” do art. 1.226 do Código Civil,546 que, somado a um 

dos modos de transmissão da posse, compõe negócio jurídico da transmissão da 

propriedade mobiliária (negócio jurídico de direito das coisas): a tradição547 (art. 1.267 do 

Código Civil548). Portanto, a titularidade do direito real sobre a coisa móvel, na posse 

direta do consignatário, permanece na esfera jurídica do consignante.549 

                                                   
543 Por asseverar que o contrato estimatório é consensual, Pontes de Miranda afirma que: “Qualquer modo de 
transferência da posse, que não seja contra a vontade do outorgado, basta a ter-se por adimplida a promessa 
do outorgante. A opinião daqueles juristas estrangeiros que só reputam satisfatória a tradição simples parte da 
suposição de se tratar de contrato real, porém nem sempre contrato real o exige, nem o contrato estimatório, 
no direito brasileiro, é contrato real” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito 
privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, t. XXXIX, § 4.351, 5, p. 426). 
544 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1984, t. XXXIX, § 4.351, 5, p. 426. “A confusão, que incorrem alguns juristas, quando tornam 
direito real o direito do outorgado, resulta de não verem que direito real é o direito de posse, e foi esse direito 
de posse que o outorgante transferiu ao outorgado. Expirado o prazo, o direito de posse, que foi transferido a 
termo, se extingue para o outorgado, que passa à situação de quem tem de restituir, ou indenizar, ou prestar o 
preço” [itálicos do autor]. Sobre direito à posse foi consultado: PONTES DE MIRANDA, Francisco 
Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, t. X, § 1.067, 6, p. 77. 
545 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1984, t. XXXIX, § 4.349, 2, p. 421. 
546 Art. 1.226 do Código Civil: “Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos 
por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição”. 
547 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. XV, § 1.749, 2, p. 244. “A transmissão da propriedade pelo acordo, seguido da entrega-
tomada, compõe-se do acordo de transmissão da propriedade mobiliária, negócio jurídico, e da entrega 
tomada (que é ato-fato jurídico, se a tradição é simples (toma-lá-dá-cá) ou ato jurídico stricto sensu, em se 
tratando de breve manu traditio, ou de longa manu traditio), ou de constitutum possessorium, ou da cessão 
da pretensão à entrega” [itálicos do autor]. 
548 Art. 1.267 do Código Civil: “A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da 
tradição. Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto 
possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; 
ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico”. 
549 Na doutrina: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, t. XXXIX, § 4.349, 1, p. 419. SILVA PEREIRA, Caio Mário. 
Instituições de direito civil: contratos. 11. ed. rev. e atual. por Regis Fichtner. Rio de Janeiro: Forense, 2005, 
v. III, p. 237. LÔBO, Paulo Luiz Netto. Comentários ao código civil: parte especial - das várias espécies de 
contrato. Coord. Antônio Junqueira de Azevedo. São Paulo: Saraiva, 2003, v. 6, p. 244 e 250-251. 
SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Contratos nominados II: contrato estimatório, doação, locação de 
coisas, empréstimo (comodato - mútuo). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 44. RODRIGUES 
JUNIOR, Otavio Luiz. Código Civil comentado: compra e venda, troca, contrato estimatório - arts. 481 a 
537. Coord. Álvaro Villaça Azevedo. São Paulo: Atlas, 2008, v. VI, t. I, p. 580. SOUZA, Sylvio Capanema 
de. Comentários ao novo Código Civil: das várias espécies de contrato, da troca ou permuta, do contrato 
estimatório, da doação, da locação de coisas. Coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira. Rio de Janeiro: Forense, 
2004, v. VIII, p. 71. PESSOA ALVES, Francisco Glauber et al. Comentários ao Código Civil brasileiro: do 
direito das obrigações. Coord. Arruda Alvim e Thereza Alvim. Rio de Janeiro: Forense, 2007, v. 5, p. 870. 
VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Direito comercial: os contratos empresariais em espécie (segundo a 
sua função jurídico-econômica). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, v. 5, p. 109. NEGRÃO, Ricardo. 
Manual de direito comercial e de empresa: títulos de crédito e contratos empresariais. São Paulo: Saraiva, 
2010, v. 2, p. 283. RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 436. DINIZ, 
Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria das obrigações contratuais e extracontratuais. 21. ed. 
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 Se não é por intermédio da transmissão do direito de propriedade do consignante 

sobre os bens móveis de que é titular, como pode o consignatário dispor, em nome próprio, 

eficazmente, do referido direito a terceiro? Pela lógica do sistema jurídico, o consignatário 

eficazmente transmite o direito real sobre a coisa móvel, por estar investido do poder de 

dispor. Tal poder foi-lhe atribuído pelo consignante.550 Contudo, exsurge outra indagação: 

o poder de dispor transmitido decorre do próprio contrato estimatório? Para se ter uma 

resposta, importa desenvolver algumas considerações sobre contrato estimatório. 

 A doutrina privatista brasileira, muito embora reconheça ser transferido pelo 

consignante o poder de dispor o direito real sobre a coisa móvel ao consignatário, ou não 

tece comentário sobre o adjetivo “autorizado”, elemento do suporte fático do art. 534,551 ou 

simplesmente afirma que a autorização “não tipifica o contrato estimatório”,552 ou “não é 

essencial”, ou é “dispensável”.553 Com estas posições não se pode concordar.  

 Não é pela eficácia do contrato estimatório que ao consignante é atribuído o poder 

de dispor. O contrato estimatório, seja ele classificado como consensual ou real, 554  é 

                                                                                                                                                         
São Paulo: Saraiva, 2005, p. 228. Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: REsp 710.658/RJ, 3ª T., 
rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 06/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 373. “[...]. O que caracteriza o contrato 
de venda em consignação, também denominado pela doutrina e pelo atual Código Civil (arts. 534 a 537) de 
contrato estimatório, é que (i) a propriedade da coisa entregue para venda não é transferida ao consignatário e 
que, após recebida a coisa, o consignatário assume uma obrigação alternativa de restituir a coisa ou pagar o 
preço dela ao consignante. [...]”. 
550 Essa posição está reconhecida no Enunciado 32 da I Jornada de Direito Civil do Centro de Estudos 
Jurídicos da Justiça Federal: “No contrato estimatório (art. 534), o consignante transfere ao consignatário, 
temporariamente, o poder de alienação da coisa consignada com opção de pagamento do preço de estima ou 
sua restituição ao final do prazo ajustado”.  
551 E.g., SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Contratos nominados II: contrato estimatório, doação, 
locação de coisas, empréstimo (comodato - mútuo). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 23-56. 
PESSOA ALVES, Francisco Glauber et al. Comentários ao Código Civil brasileiro: do direito das 
obrigações. Coord. Arruda Alvim e Thereza Alvim. Rio de Janeiro: Forense, 2007, v. 5, p. 856-874. 
LOTUFO, Renan. Código Civil comentado: contratos em geral até doação. São Paulo: Saraiva, 2016, v. 3, t. 
I, p. 279-285. 
552 SOUZA, Sylvio Capanema de. Comentários ao novo Código Civil: das várias espécies de contrato, da 
troca ou permuta, do contrato estimatório, da doação, da locação de coisas. Coord. Sálvio de Figueiredo 
Teixeira. Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. VIII, p. 56. 
553 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Comentários ao código civil: parte especial - das várias espécies de contrato. 
Coord. Antônio Junqueira de Azevedo. São Paulo: Saraiva, 2003, v. 6, p. 251. “O artigo sob comento alude à 
autorização para o consignatário vender os bens móveis do consignante. Essas expressões não constam da 
redação do art. 1.556 do Código Civil italiano, que lhe serviu de fonte, e são inteiramente dispensáveis”. Sem 
razão o argumento apresentado por Paulo Lôbo em considerar dispensável a alusão à autorização no art. 534 
do Código Civil, pelo emprego do adjetivo “autorizado”, por não constar empregado no art. 1556 do Código 
Civil italiano. As palavras empregadas em determinada regra jurídica, independentemente de existirem ou 
não na regra jurídica do sistema alienígena que lhe serviu de fonte, não podem ser desprezadas pelo 
intérprete, porquanto, como destacado na introdução, algumas das palavras empregadas podem estar vazadas 
de significado jurídico próprio para o ramo do direito em que estão inseridas. 
554  Classificam como consensual, posição a que aqui se adere: PONTES DE MIRANDA, Francisco 
Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, t. XXXIX, § 4.349, 1, 
p. 419. SILVA PEREIRA, Caio Mário. Instituições de direito civil: contratos. 11. ed. rev. e atual. por Regis 
Fichtner. Rio de Janeiro: Forense, 2005, v. III, p. 234. MELO, Tânia S. P. de Campos. Contrato estimatório: 
autonomia no direito moderno. Estudos jurídicos em homenagem ao professor Caio Mário da Silva Pereira. 
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negócio jurídico de obrigação; 555  apenas irradia relação jurídica obrigacional entre 

consignante e consignado. Por ser negócio jurídico de obrigação, não tem a eficácia, por si 

só, de transferir poder de dispor. Portanto, é sem razão afirmar-se que o contrato 

estimatório tem a eficácia de transmitir o poder de dispor, inserto no direito de propriedade 

de titularidade do consignante ao consignatário.556-557 É necessário outro fato jurídico para 

o consignante outorgar ao consignatário o poder de dispor. 

                                                                                                                                                         
Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 615. PESSOA ALVES, Francisco Glauber et al. Comentários ao Código 
Civil brasileiro: do direito das obrigações. Coord. Arruda Alvim e Thereza Alvim. Rio de Janeiro: Forense, 
2007, v. 5, p. 860-861. Classificam como real: LÔBO, Paulo Luiz Netto. Comentários ao código civil: parte 
especial - das várias espécies de contrato. Coord. Antônio Junqueira de Azevedo. São Paulo: Saraiva, 2003, 
v. 6, p. 248. SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Contratos nominados II: contrato estimatório, doação, 
locação de coisas, empréstimo (comodato - mútuo). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 37. 
RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Código Civil comentado: compra e venda, troca, contrato estimatório - 
arts. 481 a 537. Coord. Álvaro Villaça Azevedo. São Paulo: Atlas, 2008, v. VI, t. I, p. 564. SOUZA, Sylvio 
Capanema de. Comentários ao novo Código Civil: das várias espécies de contrato, da troca ou permuta, do 
contrato estimatório, da doação, da locação de coisas. Coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira. Rio de Janeiro: 
Forense, 2004, v. VIII, p. 55. DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria das obrigações 
contratuais e extracontratuais. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 229. ULHOA COELHO, Fábio. Curso de 
direito civil. São Paulo: Saraiva, 2005, v. 3, p. 165. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: 
contratos e atos unilaterais. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, v. 3, p. 273. VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito 
Civil: contratos em espécie. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005, v. 3, p. 117. 
555 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1984, t. XXXIX, § 4.349, 1, p. 419.  
556 Sem razão, por exemplo, são as assertivas de Paulo de Tarso Sanseverio, Paulo Lôbo e Tânia Melo, 
conforme se lê nos excertos de respectivas autorias: “A nota característica do contrato estimatório, que o 
diferencia de outros negócios assemelhados, está na transferência temporária pelo outorgante ao outorgado 
do seu poder de disposição (jus disponendi) sobre a coisa. Embora os demais poderes inerentes ao domínio 
permaneçam nas mãos do consignante, o consignatário recebe não apenas a posse da coisa, mas também o 
poder de disposição. Ou seja, pode o consignatário dispor livremente da coisa recebida durante o prazo 
ajustado” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Contratos nominados II: contrato estimatório, doação, 
locação de coisas, empréstimo (comodato - mútuo). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 25-26). “No 
contrato estimatório o poder de dispor é totalmente transferido ao consignatário, durante o prazo que foi 
estipulado, podendo usá-lo até mesmo contra a vontade do consignante” (LÔBO, Paulo Luiz Netto. 
Comentários ao código civil: parte especial - das várias espécies de contrato. Coord. Antônio Junqueira de 
Azevedo. São Paulo: Saraiva, 2003, v. 6, p. 244). “Inequivocamente, trata-se de um contrato de disposição 
pois que o outorgado adquire a faculdade de alienar, sem a qual ele não teria razão de ser. É um contrato de 
disposição em caráter oneroso e com estabelecimento de um preço” (MELO, Tânia S. P. de Campos. 
Contrato estimatório: autonomia no direito moderno. Estudos jurídicos em homenagem ao professor Caio 
Mário da Silva Pereira. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 614). 
557 Destaca-se a seguinte posição de Pontes de Miranda: “Dizer-se que o outorgado, no contrato estimatório, 
recebe poder de dispor, é quase nada. O mandatário recebe o poder de dispor; em certos casos, o 
representante legal o tem; quanto a certos bens comuns, tem-no o marido e tem-no a mulher casada. 
Tão-pouco, basta dizer que o outorgado foi autorizado a dispor (o proprietário outorgou-lhe o poder de 
dispor). 
O outorgado, no momento em que aliena o bem entregue em virtude do contrato estimatório, transfere 
propriedade e posse: posse, ele a tinha; propriedade, ele não a tinha, mas era possuidor próprio e como tal 
alienou o direito de propriedade, a que a posse própria corresponde (Código Civil, art. 622, 2ª parte: ‘... se o 
adquirente estiver de boa fé, e o alienante adquiriu depois o domínio, considera-se revalidada a transferência 
e operado o efeito da tradição desde o momento do seu ato’; na espécie, o outorgado é como o dono ao 
alienar, o que é mais do que ser dono depois). O outorgante fez possuidor próprio o outorgado” [itálicos do 
autor] (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1984, t. XXXIX, § 4.348, 2, p. 415-416). Esta posição de Pontes de Miranda não se 
pode acolher pelas seguintes razões: (i) o art. 534 do Código Civil preceitua estar o consignatário autorizado 
a vender os bens; (ii) a posse própria transmitida ao consignatário pelo consignante é negócio jurídico de 
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 A entrega dos bens móveis é ato configurador da transmissão derivativa da posse 

própria ao consignatário. É o cumprimento da obrigação do consignante ao comissário.558 

Desse ato, contudo, não se pode observar apenas existir a transmissão translativa da posse 

própria de coisa móvel ao consignatário. Em face da finalidade econômica do contrato 

estimatório — possibilitar ao consignante receber o valor estimado, por intermédio da 

venda de coisa móvel de sua titularidade, pelo consignatário em nome próprio —, é 

possível dessumir, implícita ao ato da entrega dos bens móveis, a declaração de vontade 

tácita do consignante a tornar suficiente o elemento cerne do suporte fático do negócio 

jurídico unilateral de autorização. A eficácia desta autorização está em atribuir ao 

consignatário o poder de dispor, em nome próprio, do direito real sobre as coisas móveis 

de titularidade do consignante.559-560  

 Conforme ensina Pontes de Miranda, “[o] que entrega a outrem o bem móvel para 

que, como seu, o aliene, dá poder de dispor”.561 Esta conclusão encontra fundamento no 

próprio suporte fático do art. 534, ao preceituar que o consignante “entrega bens móveis ao 

consignatário, que fica autorizado a vendê-los”.562 Ou seja: se pela entrega de bens móveis 

                                                                                                                                                         
disposição sem a eficácia de transmitir o poder de dispor (a autorização é o negócio jurídico com a eficácia 
de outorgar o poder para dispor direito alheio, em nome próprio); (iii) admitir que a transmissão da 
propriedade no contrato estimatório se dá pela pós-eficacização, por aplicação do art. 622, 2ª parte do Código 
Civil revogado, atual art. 1.268, § 1º do Código Civil em vigor, não é reconhecer que previamente tenha o 
consignatário o poder de dispor, mas que a alienação é sem poder de dispor, o que não se coaduna com a 
estrutura e finalidade econômica do contrato estimatório. 
558 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1984, t. XXXIX, § 4.345, 12, p. 404. 
559 Ainda que sem reconhecer ser a autorização o fato jurídico a atribuir o poder de dispor ao consignatário, 
correta é a interpretação de Otavio Luiz Rodrigues Junior, em acentuar que o adjetivo “autorizado” foi 
empregado no suporte fático do art. 534 do Código Civil, para enfatizar que ao consignatário houve outorga 
do poder de dispor, conforme se lê no seguinte excerto: “Há exagero em se dizer que o termo ‘autorização’ 
do art. 535 [534] tem cariz expletivo. Nas leis inexistem palavras inúteis. A melhor leitura que se faz do art. 
535 [534] é a que prestigia a ‘autorização’ de venda como uma consequência da passagem ao consignatário 
do ius disponendi. O legislador quis enfatizar que a entrega da coisa veio acompanhada do poder de aliená-la. 
O accipiens restou autorizado a vender o objeto, por causa da entrega. Nada mais que isso” (RODRIGUES 
JUNIOR, Otavio Luiz. Código Civil comentado: compra e venda, troca, contrato estimatório - arts. 481 a 
537. Coord. Álvaro Villaça Azevedo. São Paulo: Atlas, 2008, v. VI, t. I, p. 588). Pela redação do art. 534 do 
Código Civil, não se pode adotar a posição de Pontes de Miranda de que a outorga de poder de dispor decorre 
da aquisição da posse direta transmitida ao consignatário, e não da autorização que está implícita no ato de 
transmitir a posse (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, t. XXXIX, § 4.349, 2, p. 420-421). 
560 No sentido referido, considera-se correta a decisão proferida pela 1ª Turma Cível do Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal, ao preceituar em ementa que: “Tendo voluntariamente o apelante firmado contrato 
estimatório com loja especializada em venda de carros usados, tendo ali deixado espontaneamente o seu 
veículo, indene de dúvidas quanto à autorização concedida para que o bem fosse alienado, como de fato o 
foi” (TJDF, Acórdão n. 243604, Ap. Cív. nº 20050110553883, 1ª T. Cív., rel. Natanael Caetano, rev. Flávio 
Rostirola, j. 17/04/2006, DJU SEÇÃO 3: 18/05/2006. Pág.: 85). 
561 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. V, § 592, 1, p. 338. 
562 À luz do suporte fático do art. 534 do Código Civil, não se pode adotar o seguinte excerto de Pontes de 
Miranda: “Também é de repelir-se a explicação do contrato estimatório como se houvesse dois negócios 
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o consignatário fica autorizado a vendê-los, é porque, por intermédio do ato de entrega dos 

bens, está a declaração de vontade do consignante compósita da autorização para dispor. 

Portanto, principalmente pela redação do art. 534, no contrato estimatório está presente a 

figura da autorização para dispor.563 

 Em conformidade com as considerações apresentadas sobre contrato estimatório, 

evidencia-se a existência de autorização para dispor, também no contrato de comissão para 

venda.564  

 Preceitua o art. 693 do Código Civil: “O contrato de comissão tem por objeto a 

aquisição ou a venda de bens pelo comissário, em seu próprio nome, à conta do 

comitente”. O contrato de comissão irradia ao comissário o dever principal de, em nome 

próprio, 565  adquirir ou vender bens à conta do comitente. Do dever do comissário de 

alienar bens à conta do comitente, ressalta que, por atuar em nome próprio e à conta do 

comitente,566 a titularidade do direito de propriedade sobre bens que o comissário tem a 

obrigação de transmitir — em adimplemento ao contrato de compra e venda concluído 

com terceiro — permanece na esfera jurídica do comitente. O comitente apenas transmite 

ao comissário a posse direta 567  (art. 1.197 do Código Civil 568 ). Por não transmitir a 

titularidade do direito real sobre o bem, o comissário apenas estará legitimado a dispor 

                                                                                                                                                         
jurídicos, o negócio jurídico autorizativo e o negócio jurídico de vinculação” (PONTES DE MIRANDA, 
Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, t. XXXIX, § 
4.346, 4, p. 400). 
563 FARINA, Vicenzo. L’autorizzazione a disporre in diritto civile. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 
2001, p. 44-45. “L’indiscussa possibilità per l’accipiens di disporre incondizionatamente per un certo periodo 
di tempo di beni di sicura proprietà del tradens rinviene il suo fondamento logico, prima che giuridico, in una 
autorizzazione implicita in tali sensi conferita da quest’ultimo al primo. Il tradente conferisce all’accipiente il 
potere di disporre dei beni mobili oggetto del contratto. L’accipiente non è obbligato a disporre di tali beni, 
ma in virtù appunto dell’autorizzazione a lui conferita è pienamente legittimato a farlo in nome proprio nei 
confronti dei terzi.”. 
564 No direito italiano, além do contrato estimatório, considera o contrato de comissão para venda como 
fundamento da autorização para dispor: GRAZIANI, Alessandro. La cessione dei crediti. Studi di diritto 
civile e commerciale. Napoli: Jovene, 1953, p. 191-192. 
565 A eficácia jurídica da atuação em nome próprio está no art. 694 do Código Civil: “O comissário fica 
diretamente obrigado para com as pessoas com quem contratar, sem que estas tenham ação contra o 
comitente, nem este contra elas, salvo se o comissário ceder seus direitos a qualquer das partes”. 
566 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1984, t. XLIII, § 4.722, 1, p. 285. “O que mais importa frisar-se é que a comissão se caracteriza 
por serem os atos do comissionário em seu nome, ele é que figura no contrato, ele é que oferta ou aceita, ele é 
que promete ou recebe a promessa, ele é que dispõe ou é beneficiado pelo ato de disposição praticado pelo 
terceiro”. 
567 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. X, § 1.079, 1, p. 136. MOREIRA ALVES, José Carlos. Posse: estudo dogmático. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 1999, v. II, t. I, p. 422-423. 
568 Art. 1.197 do Código Civil: “A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, 
em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor 
direto defender a sua posse contra o indireto”. 
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eficazmente ao terceiro se investido do poder de dispor. 569  Estará investido não pela 

aquisição da posse direta sobre a coisa, mas por eficácia do negócio jurídico de autorização 

concluído pelo comitente.570 

 Em síntese: deve-se reconhecer que, sendo o contrato de comissão espécie de 

contrato de distribuição — cuja finalidade econômica é distribuir os bens fabricados pelo 

comitente, em determinada zona de atuação do comissário —, este contrato apenas irradia 

a relação jurídica obrigacional. O poder de dispor será transferido pela eficácia da 

autorização. Assim como no contrato estimatório, a autorização estará implícita, como 

declaração de vontade, no ato de transmissão da posse direta da coisa móvel transmitida 

pelo comitente ao comissionário, para, em nome próprio, aliená-la onerosamente a terceiro, 

em cumprimento à sua obrigação.571  

                                                   
569 Pontes de Miranda é expresso em declarar ter o comitente o dever de outorgar poder de dispor ao 
autorizado: “Quem trata com os comissionários de ordinário sabe que o futuro figurante do negócio jurídico 
não é dominus negotti, mas tem poder de dispor” [itálicos do autor] (PONTES DE MIRANDA, Francisco 
Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, t. XLIII, § 4.723, 2, p. 
293). De igual modo: ASSIS, Araken. Contratos nominados: mandato, comissão, agência e distribuição, 
corretagem, transporte. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 158-159. 
570 Gustavo Tepedino, embora entendendo decorrer do próprio contrato de comissão a autorização e não 
declarando expressamente, parece reconhecer ser a autorização a fonte de outorga do poder de dispor ao 
comissário para alienar, em nome próprio, direito de propriedade do comitente, conforme se lê no seguinte 
excerto: “Saliente-se que, de ordinário, não há prévia aquisição ou posterior venda de bens entre comissário e 
comitente para a execução do contrato de comissão. Este contrato autoriza o comissário a alienar ou adquirir, 
figurando, ele próprio, como parte no negócio de compra e venda celebrado com terceiro. Desse modo, a 
entrega dos bens adquiridos pelo comissário ao comitente, ou do montante por ele recebido pela alienação do 
bem, não tem como base o contrato de compra e venda, mas o próprio contrato de comissão.  
De fato, na hipótese de comissão para venda de bem, não se faz necessária a transferência de propriedade do 
comitente ao comissário, visto que este fica autorizado a dispor das mercadorias, não obstante a propriedade 
pertencer ao comitente. Igualmente, na comissão de compra não há transferência de propriedade do 
comissário para o comitente, já que aquele não adquire o domínio, o qual passa diretamente do terceiro ao 
comitente. Contudo, revela destacar que a inexistência de dupla transferência de propriedade não tipifica a 
causa da comissão, isto é, embora não seja comum sua ocorrência, a dupla transmissão pode se verificar sem 
ofensa ao contrato de comissão. Isso porque — repita-se ainda uma vez — o que caracteriza o contrato de 
comissão é a circunstância de o comissário celebrar com terceiro contrato em nome próprio, mas no interesse 
do comitente” [itálicos nosso] (TEPEDINO, Gustavo. Comentários ao novo Código Civil: das várias espécies 
de contrato, do mandato, da comissão, da agência e distribuição, da corretagem, do transporte. Coord. Sálvio 
de Figueiredo Teixeira. Rio de Janeiro: Forense, 2008, v. X, p. 211-212). 
571 Segundo informa Rocío Oliva, outra não é a conclusão de Canaris para revelar a autorização para dispor 
no contrato de comissão de venda no direito alemão, conforme consta no excerto transcrito: “Para CANARIS 
dicha autorización del comitente al comisionista para que disponga en nombre proprio de bienes que 
pertenecen al autorizante, se encuentra implícita en el proprio contenido de la comisión de venta, de modo 
que toda comisión de compra lleva consigo la autorización del comitente a favor de su comisionista. De este 
modo se logra la plena satisfacción de los intereses concurrentes en juego, y el cumplimiento del eficiente de 
la comisión. Para alcanzar dicha solución se entiende que ha que recurrir a la normas relativas a la 
interpretación de las declaraciones de voluntad contenidas en los §§ 133 y 158 BGB, y deducir que toda 
comisión de venta, todo encargo de venta, lleva consigo la autorización del titular de las mismas para que 
otro, que no es titular, disponga en nombre proprio sobre bienes ajenos que pertenecen al patrimonio del 
primero” (OLIVA, Rocío Diéguez. Eficacia real y obligacional de la representación indirecta. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2006, p. 188). 
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 Em concordância com essas considerações relativas aos contratos estimatório e de 

comissão para venda, bem como ao plano lógico do sistema jurídico, é correto afirmar que: 

sem se reconhecer a autorização para dispor, tanto o consignatário como o comissionário, 

por não serem titulares do direito real sobre a coisa móvel, não efetuariam a tradição eficaz 

sem a autorização para dispor em nome próprio. A tradição seria por non domino. Logo, 

como no plano do direito das coisas, a transmissão translativa do direito real sobre coisa 

móvel seria ineficaz — igualmente ineficaz seria o pagamento da obrigação irradiada de 

negócio jurídico concluído com terceiro (art. 307, caput, do Código Civil,572 e art. 1.268, 

caput, primeira parte573), seja pelo consignatário seja pelo comissionário.574 

 Das conclusões anteriormente apresentadas, há fundamento legal para analisar a 

autorização para dispor como figura jurídica autônoma no sistema jurídico interno. 

 

3.2. A autorização para dispor: delimitação como figura jurídica autônoma 
 

 Nascimento, modificação, transmissão ou extinção de um direito subjetivo é efeito 

irradiado pela eficácia de um fato jurídico (eficácia jurídica). O nascimento do direito 

subjetivo, na esfera jurídica de um sujeito, configura a aquisição do direito. Há ligação 

entre o sujeito e o direito. O sujeito é o titular do direito.575 A aquisição pode ser originária 

ou derivada.576  

                                                   
572 Art. 307 do Código Civil: “Só terá eficácia o pagamento que importar transmissão da propriedade, quando 
feito por quem possa alienar o objeto em que ele consistiu. Parágrafo único. Se se der em pagamento coisa 
fungível, não se poderá mais reclamar do credor que, de boa-fé, a recebeu e consumiu, ainda que o solvente 
não tivesse o direito de aliená-la”. 
573  Art. 1.268, caput do Código Civil: “Feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a 
propriedade, exceto se a coisa, oferecida ao público, em leilão ou estabelecimento comercial, for transferida 
em circunstâncias tais que, ao adquirente de boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar dono”. 
574 Essas importantes questões relativas ao tema da presente tese são analisadas, com maior acuidade, nos 
subparágrafos 3.2. e 3.3. do § 2º. 
575 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. V, § 511, 1, p. 16. 
576 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. V, § 510, 1, p. 14. “Se o suporte fático do fato jurídico, de que nasce direito, pretensão, 
ação ou exceção, é sem ligação com outro fato jurídico, diz-se que é originária a aquisição. Se existe a 
relação causal, diz-se derivada” [itálicos do autor]. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado 
de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, t. V, § 510, 2, p. 14. “A aquisição 
originária é aquisição por uma ou mais pessoas, sem qualquer alusão a outra pessoa. A aquisição derivada é 
de pessoa a pessoa, ou, se a lei o permite sem mudança de pessoa”. Nesse sentido: TUHR, Andreas von. 
Derecho civil: teoría general del derecho civil alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: Marcial Pons, 2005, v. II, § 
44, I, p. 31. ENNECCERUS, Ludwig; NIPPERDEY, Hans Carl. Derecho civil: parte general. In: 
ENNECCERUS, Ludwig; KIPP, Theodor; WOLF, Martin. Tratado de derecho civil. Trad. Blas Pérez 
González y José Alguer. 3. ed. Barcelona: Bosch, 1981, t. I, v. II - segunda parte, § 139, 1, p. 23. 
OERTMANN, Paul. Introducción al derecho civil. Trad. Luis Sancho Seral. Barcelona: Labor, 1933, § 32, p. 
180-181. LARENZ, Karl. Derecho civil: parte general. Trad. Miguel Izquierdo y Macías-Picavea. Madrid: 
EDERSA, 1978, § 13, IV, p. 305. VANZELLA, Rafael Domingos Faiardo. O contrato e os direitos reais. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 263. 
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 O direito subjetivo, existente na esfera jurídica de um sujeito, pode ser objeto de 

modificação ou extinção. Há modificação do direito quando é modificado seu conteúdo. 

Há extinção do direito ou por transmissão ou por perda. O direito deixa de existir na esfera 

jurídica do sujeito. Não há mais ligação entre este direito e o sujeito. Ele não mais é titular 

do direito.  

 Se a perda ou a modificação de um direito “emana de vontade do seu titular, ou de 

outrem, a quem caiba o poder de perder, ou de modificar, embora seja o titular quem perca, 

ou sofra a modificação, diz-se que há disposição”.577 A disposição de um direito se dá por: 

(i) alienação em sentido estrito: transmissão do direito de um sujeito para outro (e.g., 

transmissão do direito de propriedade); (ii) gravame: transmissão de elementos integrantes 

de um direito a compor outro direito, em regra, real (e.g., usufruto); e (iii) renúncia: 

extinção de um direito em decorrência de um negócio jurídico. 578  A disposição por 

alienação em sentido estrito ou por gravame gera, respectivamente, a aquisição derivativa 

translativa e a constitutiva.579  

 Para que seja eficaz a disposição derivativa translativa ou constitutiva — 

decorrente ou de negócio jurídico unilateral, ou de contrato, ou em ato-fato jurídico580 —, 

deverá o sujeito estar investido do poder de dispor.581 Poder de dispor tem “quem está em 

                                                   
577 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. V, § 588, 1, p. 320-321 [itálicos do autor]. 
578 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. V, § 588, 2, p. 322. TUHR, Andreas von. Derecho civil: teoría general del derecho civil 
alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: Marcial Pons, 2005, v. II, § 54, I, p. 45-215. ENNECCERUS, Ludwig; 
NIPPERDEY, Hans Carl. Derecho civil: parte general. In: ENNECCERUS, Ludwig; KIPP, Theodor; WOLF, 
Martin. Tratado de derecho civil. Trad. Blas Pérez González y José Alguer. 3. ed. Barcelona: Bosch, 1981, t. 
I, v. II - segunda parte, § 139, 1, p. 23. COUTO E SILVA, Clóvis V. do. Negócios jurídicos e negócios 
jurídicos de disposição. Direito privado brasileiro na visão de Clóvis do Couto e Silva. Org. Vera Maria 
Jacob Fradera. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, p. 78. VANZELLA, Rafael Domingos 
Faiardo. O contrato e os direitos reais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 264-265. 
579 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. V, § 510, 3, p. 16. “A aquisição derivada ou é translativa, se o sucessor adquire o mesmo 
direito que competia ao autor (e.g., transmissão da propriedade, cessão de créditos), que assim o perde, ou é 
constitutiva, se há passagem a outrem de direito, tirado do direito do sucedido (servidões, penhor, posse 
imediata)”. Igualmente: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, t. V, § 515, 1, p. 31-32, e § 517, 1, p. 36-37. Nesse sentido: TUHR, 
Andreas von. Derecho civil: teoría general del derecho civil alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: Marcial Pons, 
2005, v. II, § 44, I, p. 32. ENNECCERUS, Ludwig; NIPPERDEY, Hans Carl. Derecho civil: parte general. 
In: ENNECCERUS, Ludwig; KIPP, Theodor; WOLF, Martin. Tratado de derecho civil. Trad. Blas Pérez 
González y José Alguer. 3. ed. Barcelona: Bosch, 1981, t. I, v. II - segunda parte, § 139, II, p. 24-25. 
OERTMANN, Paul. Introducción al derecho civil. Trad. Luis Sancho Seral. Barcelona: Labor, 1933, § 32, p. 
182-183. LARENZ, Karl. Derecho civil: parte general. Trad. Miguel Izquierdo y Macías-Picavea. Madrid: 
EDERSA, 1978, § 13, IV, p. 307. VANZELLA, Rafael Domingos Faiardo. O contrato e os direitos reais. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 264. 
580 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. V, § 588, 2, p. 322.  
581 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. V, § 588, 1, p. 322. 
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tal relação com a esfera jurídica, de que há de sair o bem da vida, que o seu ato tem o 

efeito que o agente quer que se produza”. 582 Em princípio, o poder de dispor é exercido 

pelo titular do direito. Contudo, pode ser atribuído a outrem, para em nome do titular do 

direito ou em nome próprio dispor do direito.583 Portanto, a eficácia de um negócio jurídico 

de disposição depende de o sujeito estar investido do poder de dispor. Este poder é o fator 

de eficácia do negócio jurídico de disposição. 

 A admissibilidade de um sujeito, não titular de um direito, ser investido do poder 

de dispor apresenta particular importância quanto à transferência deste direito, em nome 

próprio, em razão da regra Nemo plus iuris transferre potest quam habet ispe.584 Segundo 

ensina Pontes de Miranda:  

 
O sucessor, na sucessão derivada, embora não tenha todos os direitos, ou 
não tenha o direito que transfere, não transfere mais do que aquilo que 
pode transferir, mas pode ter poder de transferir o que não é seu. Nesse 
sentido, a regra Nemo plus iuris transferre potest quam habet ipse seria 
inexata, pelo fato de haver transferência pelo que não é titular e tem o 
poder de transferir. É exata se afirmamos: “Ninguém pode transferir mais 
direitos do que tem ou do que tem poderes para transferir”.585  

 

 Por intermédio desse ensinamento, depreende-se que, enquanto terceiro não estiver 

investido do poder para dispor de direito alheio, o titular do direito estará dotado de uma 

posição jurídica ativa elementar: a imunidade. 586  Havendo imunidade, o negócio de 

disposição, translativo ou constitutivo, concluído por terceiro, é ineficaz por não estar o 

terceiro investido do poder de dispor pelo titular não figurante.587 A atribuição pelo titular 

                                                   
582 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. IV, § 387, 1, p. 116. 
583 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. V, § 592, 1, p. 338. TUHR, Andreas von. Derecho civil: teoría general del derecho civil 
alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: Marcial Pons, 2005, v. I, § 54, V, p. 219. 
584 Ulp. 46 ad ed., D. 50, 17, 54. 
585 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. V, § 592, 1, p. 338 [itálicos do autor]. Essa posição de Pontes de Miranda está arrimada na 
lição de Andreas von Tuhr: “Del concepto de adquisición derivada se desprende, por necesidad lógica, que el 
sucesor no puede tener derechos más amplios que los de su autor. Este principio no puede sufrir excepciones, 
pues aplica únicamente la idea de sucesión jurídica. En cambio, la conocida regla de que nemo plus juris 
transferre potest quam habet ipse es inexacta, al menos parcialmente, ya que existen casos en que alguien 
tiene la facultad de disponer de derechos ajenos y, en particular, de transferirlos” (TUHR, Andreas von. 
Derecho civil: teoría general del derecho civil alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: Marcial Pons, 2005, v. II, § 
44, V, p. 45-46). 
586  Sobre a imunidade como posição jurídica ativa elementar: TOMASETTI JR., Alcides. Comentário. 
Revista dos Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 723, § 12, p. 213. VANZELLA, Rafael 
Domingos Faiardo. O contrato e os direitos reais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 73-74. 
587 VANZELLA, Rafael Domingos Faiardo. O contrato e os direitos reais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2012, p. 73-74. “A consequência mais importante da imunidade contra disposição é, nesse sentido, a 
ineficácia, simples ou relativa, dos contratos de disposição, translativa ou constitutiva, de posições jurídicas 
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do direito do poder de dispor a terceiro afastará sua imunidade, por permitir a eficácia do 

negócio jurídico de disposição translativa sob sua esfera jurídica.588 Portanto, depreende-se 

que o poder de dispor está intimamente ligado à autonomia privada 589  por atribuir a 

terceiro o poder de gerar efeitos sobre a esfera jurídica de quem não é figurante de um 

negócio jurídico, em face da não aplicação do princípio res inter alios acta alteri non 

noceti.590 

 O poder de dispor é atribuído a outrem por eficácia da lei 591  ou de negócio 

jurídico.592 Quanto à outorga do poder de dispor por eficácia de negócio jurídico, há duas 

situações em que este poder se exerce: (i) em nome do outorgante ou (ii) em nome do 

próprio outorgado. A outorga do poder para dispor em nome do outorgante ocorre pela 

procuração — poder de representação para dispor. A disposição é em nome de outrem593 

(arts. 661, § 1º,594 e 662, caput,595 do Código Civil). A atribuição do poder para dispor, em 

nome próprio, de direito de propriedade sobre direito alheio ocorre pela autorização. A 

disposição é em nome próprio.596 Outra não é a lição de Pontes de Miranda:  

                                                                                                                                                         
subjetivas reais, de cuja formação o respectivo titular não tenha tomado parte: o contrato de disposição 
translativa ou constitutiva da propriedade é simplesmente ineficaz, se o proprietário não participou desse 
mesmo negócio jurídico; o contrato de disposição translativa da propriedade, celebrado pelo nú-proprietário, 
é relativamente ineficaz em face do usufrutuário; o contrato de disposição constitutiva de hipoteca celebrado 
pelo superficiário é relativamente ineficaz em face do proprietário” [itálicos do autor]. 
588 VANZELLA, Rafael Domingos Faiardo. O contrato e os direitos reais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2012, p. 74. “A imunidade contra disposição decorre, portanto, da falta de poder de dispor, ou da falta do 
pleno poder de dispor, os quais são fatores de eficácia dos contratos de disposição; remete, geralmente, a uma 
pretérita alteração da titularidade da posição jurídica subjetiva real em questão e concretiza o princípio de 
que nemo plus iuris transferre potest quam habet ipse”. Igualmente: AZEVEDO, Antônio Junqueira de. 
Negócio jurídico e declaração negocial: noções gerais e formação da declaração negocial. São Paulo: [s.e.], 
1986, p. 156-157. 
589 VANZELLA, Rafael Domingos Faiardo. O contrato e os direitos reais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2012, p. 271. LENER, Angelo. Potere (dir. priv.). Enciclopedia del diritto. Milano: Giuffrè, 1985, v. 
XXXIV, p. 623-624. FARINA, Vicenzo. L’autorizzazione a disporre in diritto civile. Napoli: Edizioni 
Scientifiche Italiane, 2001, p. 279-287. 
590 FERRARA, Luigi Cariota. Il negozio sul patrimonio altrui. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, 
p. 28-31. 
591 E.g., o poder do tutor para “alienar bens do menor destinados a venda” (art. 1.744, IV do Código Civil). 
592 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. V, § 592, 1, p. 338. 
593 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. IV, § 387, 1, p. 119. TUHR, Andreas von. Derecho civil: teoría general del derecho civil 
alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: Marcial Pons, 2005, v. II, § 54, I, p. 219. 
594 Art. 661 do Código Civil: “O mandato em termos gerais só confere poderes de administração. § 1º Para 
alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, 
depende a procuração de poderes especiais e expressos. § 2º O poder de transigir não importa o de firmar 
compromisso”. 
595 Art. 662 do Civil: “Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, 
são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar. Parágrafo único. 
A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato”. 
596 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. IV, § 387, 1, p. 119, e t. III, § 344, 1, p. 400-401. TUHR, Andreas von. Derecho civil: 
teoría general del derecho civil alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: Marcial Pons, 2005, v. II, § 54, I, p. 219. 
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Têm poder de dispor sobre bem alheio: [...] h) quanto aos direitos de que 
se pode dispor sem se precisar da indicação do titular, a autorização para 
dispor dá poder de dispor, — o que de modo nenhum se confunde com a 
outorga de poder de representação.597  

 

 Pela eficácia da autorização para dispor, o autorizado está investido do poder para 

dispor, em nome próprio, de direito de titularidade do autorizante.598 

 O poder de dispor em nome próprio, atribuído pela autorização, é restrito “aos 

direitos de que se pode dispor sem se precisar da indicação do titular”.599 A autorização 

para terceiro dispor, em nome próprio, de direito — cuja transmissão translativa derivada é 

possível sem que se tenha de nomear o titular600 — é restrita ao direito real sobre coisa 

móvel, por se determinar suficientemente em razão da coisa que se aliena, salvo as 

hipóteses em que o registro for elemento à eficácia da transmissão. 601-602  Em sentido 

contrário, não poderão ser objeto de negócio jurídico de disposição senão em nome do 

titular:603 (i) o direito subjetivo real em que a titularidade resulta da inscrição no registro 

oficial (e.g., o direito subjetivo real sobre coisa imóvel) e (ii) os direitos subjetivos de 

crédito, por estarem relacionados com o sujeito credor.604-605 A cessão de crédito é ineficaz 

                                                   
597 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. IV, § 387, 1, p. 120 [itálicos do autor]. 
598 FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González 
y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 11, 5, c, p. 182. 
599 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. IV, § 387, 1, p. 120. 
600 TUHR, Andreas von. Derecho civil: teoría general del derecho civil alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: 
Marcial Pons, 2005, v. III, § 74, II, 2, p. 195. 
601 TUHR, Andreas von. Derecho civil: teoría general del derecho civil alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: 
Marcial Pons, 2005, v. II, § 60, III, p. 339-340. “En materia de actos dispositivos, cabe distinguir: para 
ciertos derechos (derechos inmobiliarios, créditos no derivados de títulos de crédito), la persona del titular es 
esencial en la designación del derecho; en principio, de esos derechos no puede disponer una persona distinta 
sino en virtud de representación: si B quiere enajenar un inmueble inscripto en el registro como propiedad de 
A, es necesario que lo designe como inmueble de A, significando con ello que el efecto de su acto no debe 
producirse en su proprio patrimonio, sino en el patrimonio de A; lo mismo ocurre cuando X quiere cobrar o 
ceder un crédito de A. De tales derechos únicamente se puede disponer en nombre propio simulando ser el 
titular; lo cual es posible sólo en ciertas circunstancias; en caso de inmuebles, si X fue inscripto erróneamente 
o si aparenta ser A, o su heredero; en caso de créditos, si X es el acreedor verdadero, o simula ser el acreedor 
A, o su heredero. En otros derechos, especialmente en la propiedad mobiliaria y en los títulos de crédito, 
exteriormente la persona del titular no es reconocible, de manera que quien posee la cosa ajena puede 
disponer de ella de dos modos: en nombre del propietario, como su representante, o en nombre proprio, como 
si la cosa le perteneciera.”. Igualmente: TUHR, Andreas von. Tratado de las obligaciones. Trad. Wenceslao 
Roces. Granada: Comares, 2007, p. 166-127. 
602 TUHR, Andreas von. Derecho civil: teoría general del derecho civil alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: 
Marcial Pons, 2005, v. I, § 2, III, 1-2, p. 70-71. LARENZ, Karl. Derecho de obligaciones. Trad. Jaime 
Santos Briz. Madrid: Revista de Derecho Privado, 1958, t. I, § 30, I, p. 453-454. 
603 TUHR, Andreas von. Derecho civil: teoría general del derecho civil alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: 
Marcial Pons, 2005, v. III, § 74, II, 2, p. 195. 
604 TUHR, Andreas von. Derecho civil: teoría general del derecho civil alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: 
Marcial Pons, 2005, v. II, § 54, I, 1, p. 220. “[...]: el crédito está relacionado con la persona del acreedor, de 
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se não concluída pelo titular ou por seu representante. De igual modo, se o titular não for o 

figurante do negócio jurídico de disposição à translação derivada do direito real sobre coisa 

imóvel, esse negócio jurídico é ineficaz.606 

 A autorização para dispor e a procuração, ainda que sejam figuras jurídicas 

aparentadas, 607  não têm entre elas relação de gênero e espécie. 608  Pela procuração, o 

representante tem poder para concluir negócio jurídico em nome do representado, o qual 

será o figurante do negócio jurídico e a ele serão imputados os respectivos efeitos 

jurídicos. Pela autorização para dispor, o autorizado conclui negócio jurídico em nome 

                                                                                                                                                         
tal suerte que el nombre de éste es necesario identificarlo. En consecuencia, todo acto dispositivo referente a 
créditos (aun la cesión) debe indicar al acreedor, es decir, que el acto debe celebrarse en nombre del 
acreedor”. 
605 Em sentido contrário, entendendo ser admissível a disposição pelo autorizado, em nome próprio, do 
direito de crédito ou do direito real sobre coisa imóvel: ENNECCERUS, Ludwig; NIPPERDEY, Hans Carl. 
Derecho civil: parte general. In: ENNECCERUS, Ludwig; KIPP, Theodor; WOLF, Martin. Tratado de 
derecho civil. Trad. Blas Pérez González y José Alguer. 3. ed. Barcelona: Bosch, 1981, t. I, v. II - segunda 
parte, § 204, I, 1, p. 775, nota 5. GRAZIANI, Alessandro. Sul mandato senza rappresentanza. Studi di diritto 
civile e commerciale. Napoli: Jovene, 1953, p. 105-106. Sustentando ser admissível a autorização quanto à 
transmissão de crédito por intermédio de cessão: FARINA, Vicenzo. L’autorizzazione a disporre in diritto 
civile. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2001, p. 226-227.  
606 Pelo princípio da continuidade do registro, designado nos arts. 195 (“Se o imóvel não estiver matriculado 
ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá a prévia matrícula e o registro do título anterior, 
qualquer que seja a sua natureza, para manter a continuidade do registro”) e 237 (“Ainda que o imóvel esteja 
matriculado, não se fará registro que dependa da apresentação de título anterior, a fim de que se preserve a 
continuidade do registro”) da Lei n. 6.015/73, “só se deve transcrever, inscrever ou averbar, se aquele, cujo 
direito seria atingido pela transcrição, inscrição ou averbação, consta pelo registro ser o titular” (PONTES 
DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1983, t. XI, § 1.219, 1, p. 220). Precisamente, quem “não seja o titular registral do direito não pode dele 
dispor, registralmente, com a eficácia pelo registro conferida, pois, ou não será titular do direito inscrito (nos 
casos em que o registro tenha efeito constitutivo), ou não terá disponibilidade (enquanto um direito de 
eficácia real) e oponibilidade erga omnes do seu direito (nos casos em que o registro tenha efeito 
declarativo)” (BRANDELLI, Leonardo. Registro de imóveis: eficácia material. Rio de Janeiro: Forense, 
2016, p. 294). Para que o negócio jurídico de disposição, translativa ou constitutiva, de direito real sobre 
coisa imóvel possa ser registrado e produzir eficácia, deverá o titular, que consta no registro, figurar no 
negócio jurídico de disposição ou pessoalmente ou por intermédio de representante com poder para dispor 
(PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. XI, § 1.247, 12, p. 353, e § 1.248, 1, p. 353). Por conseguinte, pelo princípio da 
continuidade do registro e pela ausência de regra expressa sobre a autorização para dispor, no sistema 
jurídico brasileiro, ainda que terceiro esteja dotado do poder de dispor pela autorização, o negócio jurídico de 
disposição não poderá ser registrado, e, consectariamente, gerar a eficácia translativa nos termos do caput art. 
1.245 do Código Civil (“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no 
Registro de Imóveis”), por não figurar o titular inscrito no registro na parte do negócio jurídico de disposição. 
607 FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González 
y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 55, p. 1037. 
608 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. III, § 278, 2, p. 142, e § 344, 1, p. 400-401. PONTES DE MIRANDA, Francisco 
Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, t. XXXI, § 3.652, 1, p. 
407. LOTUFO, Renan. Questões relativas a mandato, representação e procuração. São Paulo: Saraiva, 
2001, p. 123-124. LOTUFO, Renan. Código Civil comentado: parte geral. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, v. 
1, p. 390-392. Em sentido contrário, afirmando que a autorização é gênero, sendo a procuração espécie: 
CAVALCANTI, José Paulo. Direito civil: escritos diversos. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 273. 
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próprio, embora o autorizante lhe tenha outorgado o poder para dispor de direito próprio.609 

A procuração refere-se ao sujeito de direito, porque o negócio jurídico concluído será do 

representado. A autorização para dispor refere-se ao objeto, por fundamentar o poder de 

dispor a respeito do direito objeto (mediato) do negócio jurídico de disposição.610  

 Nessa linha de argumentação distingue-se também a autorização para dispor da 

procuração em causa própria. Ainda que a autorização para dispor e a procuração em causa 

própria611  tenham por eficácia atribuir o poder de dispor aos respectivos autorizado e 

procurador,612 estas são figuras distintas. Na procuração em causa própria, o procurador 

conclui o negócio jurídico de disposição em nome do procurado, mas dispõe o direito em 

causa própria.613 Pela autorização, o autorizado tem o poder para dispor de direito do 

autorizante em nome próprio, podendo tanto ser em causa própria como à conta do 

autorizante.  

 Por fim, autorização não pode ser confundida com mandato. A autorização para 

dispor é negócio jurídico unilateral a outorgar o poder de dispor ao autorizado. O mandato 

é contrato a irradiar relação jurídica obrigacional entre mandante e mandatário. Dele não 

deriva ao mandatário o poder de dispor de direito do mandante, em nome próprio, assim 

como não deriva o poder de representação do mandante. Ambos os poderes decorrem, 

respectivamente, da autorização e da procuração, tornando o mandante autorizado ou 

representante. 

  

3.3. A autorização para dispor quanto à sua eficácia 
  

                                                   
609 FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González 
y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 57, 1, b, p. 1045. LARENZ, Karl. 
Derecho Civil: parte general. Trad. Miguel Izquierdo y Macías-Picavea. Madrid: EDERSA, 1978, § 18, II, c, 
p. 435. 
610 FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González 
y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 57, 1, b, p. 1045. 
611 Sobre procuração em causa própria: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito 
privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, t. XLIII, §§ 4.699-4.700, p. 141-164. 
612 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1984, t. XLIII, § 4.700, 3, p. 157. ASSIS, Araken. Contratos nominados: mandato, comissão, 
agência e distribuição, corretagem, transporte. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 126. 
613 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1984, t. XLIII, § 4.699, 3, p. 157-158. “O obrar em nome próprio e o obrar em causa própria não 
se identificam: nem seria possível confundir-se o ser o ato em nome próprio com o ser em causa própria. 
Quem age em nome de outrem tanto pode fazê-lo em causa própria como em causa alheia. Quem age em 
nome próprio se vincula se o negócio é seu ou se o não é”.  
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A autorização para dispor é espécie de assentimento prévio autointeressado, sendo 

figura jurídica a responder ao princípio da autonomia privada.614 Tem por eficácia atribuir 

ao autorizado o poder de dispor, em nome próprio, direito de titularidade do autorizante, 

por intermédio de negócio jurídico de disposição. O autorizado terá o poder de modificar a 

esfera jurídica do autorizante pela transmissão translativa do direito de titularidade do 

último.615 

 O poder de dispor é poder jurídico contido no direito subjetivo. Tal poder é passível 

de existir autonomamente na esfera jurídica do autorizado, sem estar contido no direito do 

qual decorre. Ao ingressar na esfera jurídica do autorizado, o poder de dispor é 

autônomo, 616  não se transformando em direito. 617  Logo, como no caso do poder de 

representação, não é classificado como direito subjetivo, ou direito formativo modificativo, 

ou faculdade de poder.618 Em verdade, a atribuição do poder de dispor confere legitimidade 

                                                   
614 FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González 
y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 54, 1, p. 1026. 
615 FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González 
y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 57, 1, a, p. 1043. “Cuando un no 
titular dispone de un derecho con el asentimiento de su titular, la eficacia de la disposición deriva del poder 
del que asiente. El titular, extrayéndolo de su derecho, concede al no titular el poder para una modificación 
jurídica eficaz mediante la disposición. Por ello, en el caso de la disposición del no titular, puede hablarse de 
un obrar jurídico negocial en virtud de autorización, y al asentimiento se la puede llamar autorización”. 
616 MASSIMO BIANCA, Cesare. Diritto civile: il contratto. Milano: Giuffrè, 1998, v. 3, 28, p. 71. 
617 Em sentido contrário, Pontes de Miranda: “Os poderes contidos nos direitos, nas pretensões, nas ações, ou 
nas exceções, não são propriamente, direitos. Seria supérfluo conceber tais poderes contidos como direitos. 
Quando o poder de dispor pode existir sem ser contido em direito, então é ele, por si só, direito. Os poderes 
dos mandatários são conteúdo do exercício dos seus direitos de mandatários. O poder de disposição do 
direito alheio é direito. O poder de gerir também o é. Há sempre fato jurídico, de que tais direitos irradiaram. 
Tem-se evitado falar de direitos, porque os poderes, quase sempre, são revogáveis; mas tal critério 
discriminativo não é de admitir-se” [itálicos do autor] (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. 
Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, t. V, § 567, 1, p. 244). 
618 Sobre o poder de representação, há divergência na doutrina em qualificá-lo. Consideram os autores abaixo 
o poder de representação sob três formas. (I) Como direito formativo modificativo: ENNECCERUS, 
Ludwig; NIPPERDEY, Hans Carl. Derecho civil: parte general. In: ENNECCERUS, Ludwig; KIPP, 
Theodor; WOLF, Martin. Tratado de derecho civil. Trad. Blas Pérez González y José Alguer. 3. ed. 
Barcelona: Bosch, 1981, t. I, v. II - segunda parte, § 184, p. 774. PONTES DE MIRANDA, Francisco 
Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, t. III, § 311, 1, p. 247. 
No caso do poder de dispor atribuído ao procurador em causa própria, Pontes de Miranda afirma transformar-
se em direito formativo dispositivo (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito 
privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, t. XLIII, § 4.699, 3, p. 157-158). Importa apontar que 
em outro parágrafo ele adota posição contrária, ao afirmar não se confundir o direito formativo com os 
poderes, asseverando que, e.g., não exerce direito formativo quem exerce poder de representação decorrente 
da procura (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1984, t. XXIII, § 2.680, 6, p. 28). (II) Como direito potestativo funcional, por 
entenderem não ser abstrata a procuração: ALBUQUERQUE, Pedro. A representação voluntária em direito 
civil: ensaio de reconstrução dogmática. Coimbra: Almedina, 2004, p. 1196-1197. MENEZES CORDEIRO, 
António. Tratado de direito civil: parte geral. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2015, v. V, § 8º, 31, p. 86-87. 
SANTORO-PASSARELLI, Francesco. Dottrine generali del diritto civile. 9. ed. Napoli: Jovene, 1981, p. 
267. NATOLI, Ugo. La rappresentanza. Milano: Giuffrè, 1977, p. 42. (III) Como faculdade de poder, assim 
como o poder de dispor decorrente da autorização: TUHR, Andreas von. Derecho civil: teoría general del 
derecho civil alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: Marcial Pons, 2005, v. I1, § 7, IV, p. 169, e § 78, IV, p. 206-
207.  
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ao autorizado para, em nome próprio, modificar a esfera jurídica do autorizante, por 

intermédio da eficácia de negócio jurídico de disposição para transmissão translativa, 

derivada do direito de propriedade de titularidade do autorizante. 619  A eficácia da 

autorização para dispor está diretamente vinculada à eficácia de um negócio jurídico de 

disposição a ser concluído por terceiro. 

 Esse poder de dispor pode estar unido a um direito subjetivo, irradiado de uma 

relação jurídica básica (e.g., o contrato estimatório ou de comissão), sem, contudo, 

transformar-se em direito subjetivo. Igualmente, a autorização para dispor ao conferir o 

poder de dispor ao autorizado não amplia sua capacidade de obrar, tal como não debilita a 

posição jurídica do autorizante.620 

 Assim como não produz transmissão do direito ao autorizado, a atribuição do poder 

de dispor ao autorizado não gera ao autorizante a perda deste poder.621 O autorizante 

continua sendo o titular do poder, e o autorizado apenas estará legitimado a dispor do 

direito alheio em nome próprio.622 Por conseguinte, não pode a autorização para dispor ser 

classificada como negócio jurídico de disposição.623-624 

                                                   
619 FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González 
y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 57, 1, c, p. 1046. “Según la 
opinión que entiende la autorización como concesión de una titularidad, por medio de la autorización se 
constituiría un derecho o una facultad para el autorizado en relación con el autorizante. Frente a ello, la figura 
jurídica de la autorización, como quiera que no es una transmisión del derecho, no tiene nada que ver con la 
«titularidad» del autorizado, y más bien en esa medida es completamente equivalente al poder. La 
autorización es, como el poder, nada más que autorización, legitimación; significa que el autorizado puede 
ejercitar eficazmente en nombre proprio el derecho del autorizante, en particular disponer de él, porque está 
autorizado para ello por el titular del derecho, lo mismo que el apoderado está autorizado por el poderdante 
para celebrar por él un negocio jurídico”. Nesse sentido: LARENZ, Karl. Derecho Civil: parte general. Trad. 
Miguel Izquierdo y Macías-Picavea. Madrid: EDERSA, 1978, § 18, II, c, p. 435. MOSCO, Luigi. La 
rappresentanza volontaria nel diritto privato. Napoli: Jovene, 1961, p. 56-57; 61-62 e 288. OLIVA, Rocío 
Diéguez. Eficacia real y obligacional de la representación indirecta. Valencia: Tirant lo Blanch, 2006, p. 
182 e 209. VASCONCELOS, Pedro Leitão Pais de. A autorização. Coimbra: Coimbra, 2012, p. 153. 
VANZELLA, Rafael Domingos Faiardo. O contrato e os direitos reais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2012, p. 272. LOTUFO, Renan. Código Civil comentado: parte geral. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, v. 1, p. 
391. KROETZ, Maria Cândida do Amaral. A representação voluntária no direito privado. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1997, p. 72. MAIA JÚNIOR, Mairan Gonçalves. A representação no negócio 
jurídico. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 86-87. 
620 Essas considerações seguem a lição de Werner Flume sobre o poder de representação, por ele utilizada 
para explicar a natureza da autorização para dispor: FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del 
derecho civil. Trad. José María Miquel González y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del 
Notariado, 1998, § 45, II, 1, p. 914-915. 
621 FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González 
y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 11, 5, c, p. 183. “El titular de un 
derecho no puede privarse del poder de disposición que le corresponda sobre el mismo (§ 137): El 
apoderamiento o la autorización para disponer no afectan al poder de disposición del poderdante o 
autorizante. No existen ni un apoderamiento ni una autorización que supriman el poder de disposición del 
titular”. Nesse sentido: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, t. III, § 274, § 1, p. 124. 
622 FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González 
y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 57, 1, a, p. 1043. “La 
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 Em face desse cariz, a autorização para dispor não é exceção ao princípio da 

irrestringibilidade do poder de disposição625 do titular do direito autorizante. Apenas há 

limitação ao poder de dispor, por preceito de lei ou por restrição negocial, quando 

expressamente admitida em lei (e.g., uma cláusula de inalienabilidade inserta em 

testamento).626 Contudo, ressalta-se ser possível o ordenamento estabelecer limitação ao 

poder de dispor do autorizante quanto ao direito a ser objeto de disposição pelo autorizado 

— por exemplo, no contrato estimatório. A proibição do consignante em alienar o direito 

real sobre a coisa móvel, enquanto não lhe for restituída ou comunicada a restituição da 

posse própria pelo consignatário, em verdade é uma limitação ao exercício do poder de 

dispor (art. 537 do Código Civil627). 

 Por se manter o autorizante titular do poder de dispor, outra observação cabe 

apresentar quando não houver limitação sobre o respectivo poder. Para que o negócio de 

disposição concluído pelo autorizado possa ser eficaz, o autorizante deve, ao tempo da 

disposição pelo autorizado, ainda seguir como titular do direito em sua esfera jurídica. Se, 

por exemplo, antes de o autorizado concluir o negócio jurídico de disposição o autorizante 

exerceu o poder de dispor para transmissão translativa do direito real sobre coisa móvel, 

                                                                                                                                                         
particularidad de la disposición del no titular en virtud de autorización consiste en que el no titular celebra el 
negocio en su proprio nombre, y la disposición es eficaz por virtud de la autorización, aunque el enajenante 
no ostente el derecho sobre el que dispone”. Igualmente: MASSIMO BIANCA, Cesare. Diritto civile: il 
contratto. Milano: Giuffrè, 1998, v. 3, 28, p. 71. 
623 TUHR, Andreas von. Derecho civil: teoría general del derecho civil alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: 
Marcial Pons, 2005, v. III, § 78, IV, p. 207. OLIVA, Rocío Diéguez. Eficacia real y obligacional de la 
representación indirecta. Valencia: Tirant lo Blanch, 2006, p. 182 e 209. 
624 Conforme ensina Del Nero, ao contrário dos negócios jurídicos de obrigação, que “são negócios jurídicos 
mediante os quais uma pessoa se impõe, perante outra pessoa, fazer ou não fazer alguma coisa determinada”, 
os negócios jurídicos de disposição “são negócios jurídicos que se destinam a produzir efeitos diretos sobre 
um direito existente, com sua modificação, transmissão, gravação (ou oneração) ou supressão. Objeto dos 
negócios jurídicos de disposição é direito subjetivo existente, embora possa ser também, segundo alguns, 
relação jurídica” (DEL NERO, João Alberto Schützer. Considerações sobre a eficácia do registro, efetuado 
em registro público material e territorialmente competente, de negócios jurídicos de obrigação e de certos 
negócios jurídicos de disposição (cessão de crédito; constituição de penhor comum, especial, de crédito e de 
título de crédito; constituição de propriedade fiduciária de coisa móvel, infungível ou fungível; constituição 
de titularidade fiduciária de direito e de título de crédito). Revista de direito mercantil, industrial, econômico 
e financeiro. São Paulo: Malheiros, ano LIII, ago. 2013/jul. 2014, n. 166/167, p. 227). Sobre negócio jurídico 
de disposição no direito brasileiro, essencial consultar: VANZELLA, Rafael Domingos Faiardo. O contrato e 
os direitos reais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. 
625 Sobre o princípio da irrestringibilidade do poder de disposição: PONTES DE MIRANDA, Francisco 
Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, t. V, § 589, 7, p. 328-
330. VANZELLA, Rafael Domingos Faiardo. O contrato e os direitos reais. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2012, p. 166-167; 176 e 240.  
626 Como exemplo de exceções ao princípio da irrestringibilidade do poder de disposição, os precitados 
autores apresentam: o pactum de non cedendo (art. 286 do Código Civil) e a cláusula de inalienabilidade 
inserta em testamento (arts. 1.848 e 1.911 do Código Civil). 
627 Art. 537 do Código Civil: “O consignante não pode dispor da coisa antes de lhe ser restituída ou de lhe ser 
comunicada a restituição”. 
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então aqui será eficaz a disposição. 628  O autorizado, entretanto, não mais estará na 

titularidade do poder de dispor para concluir o negócio jurídico de disposição. Logo, se 

concluir negócio jurídico de disposição sobre o respectivo direito, ele será ineficaz — não 

só por não mais ser o autorizante titular do direito real sobre a coisa móvel, mas por haver 

restado extinto o poder de dispor na esfera jurídico do autorizado. A aquisição do direito 

real sobre coisa móvel dar-se-á apenas: (i) se “a coisa, oferecida ao público, em leilão ou 

estabelecimento comercial, for transferida em circunstâncias tais que, ao adquirente de 

boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar dono” (art. 1.268, caput, do Código 

Civil); ou (ii) se “o adquirente estiver de boa fé e o alienante adquirir depois a 

propriedade” (art. 1.268, § 1º do Código Civil); ou (iii) pela ratificação (rectius: 

aprovação) do negócio jurídico de disposição pelo titular do direito. A primeira hipótese é 

de aquisição originária pela posse de boa-fé em razão da ausência de legitimação do 

alienante.629 As duas últimas hipóteses, ao contrário, são decorrentes da pós-eficacização 

do negócio jurídico de disposição, realizado pelo sujeito não titular do poder de dispor e 

não legitimado.630 Por esse prisma pode-se concluir pela ineficácia da autorização para 

dispor se, sobre o direito a ser objeto da disposição, recair uma limitação, ou mesmo uma 

restrição com eficácia perante terceiros. 

 Muito embora o autorizante mantenha o poder de dispor e seja eficaz o exercício 

desse poder à transmissão do direito de sua titularidade, durante a eficácia da autorização 

seu ato não é sem efeito perante a relação jurídica obrigacional subjacente entre ele e o 

autorizado. O ato de alienação do direito de sua titularidade poderá ser causa para o 
                                                   
628 TUHR, Andreas von. Derecho civil: teoría general del derecho civil alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: 
Marcial Pons, 2005, v. III, § 78, V, p. 211. 
629  Conforme ensina Rafael Vanzella: “Há posições jurídicas subjetivas patrimoniais cuja aquisição 
contratual é só derivada: assim, a propriedade material e os direitos subjetivos reais limitados. A aquisição 
da propriedade por boa-fé pode ser originária, se não houver legitimação legal do ‘alienante’ para o exercício 
do poder de dispor; assim, o suporte fático descrito pelo art. 1.268, segunda parte, do CC/2002 enseja 
aquisição originária, mas não é contratual: o contrato de disposição ineficaz — em virtude da falta de poder 
de dispor, e da falta da legitimação legal para o exercício do poder de dispor, por parte do alienante — é 
elemento de suporte fático compósito da aquisição por boa-fé. Com efeito, não existe aquisição contratual 
originária de direitos reais. Nos ordenamentos jurídicos modernos, os negócios jurídicos não criam 
originariamente propriedade e outros direitos reais: a aquisição originária desses direitos subjetivos acontece, 
apenas, por determinação de lei-medida (Maβnahmegezets), por fatos jurídicos em sentido estrito (acessão, 
confusão, comistão e adjunção) ou por atos-fatos jurídicos (usucapião, ocupação, achada de tesouro e 
especificação). Em outras palavras, nos ordenamentos jurídicos modernos, a aquisição originária da 
propriedade é, sempre, uma determinação legal, que a estabelece ou a reestabelece na sua configuração-
padrão de plenitude e exclusividade (art. 1.231 do CC/2002). Propriedade é matéria de lei. Não se trata de 
uma consequência do regime de numerus clausus; essa visa, ao contrário, evitar que os agentes privados 
interfiram, mediante autonomia contratual, nessa determinação legal” (VANZELLA, Rafael Domingos 
Faiardo. O contrato e os direitos reais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 262, nota 58). 
630  Sobre o conceito de pós-eficacização e as respectivas modalidades a lhe configurar: PONTES DE 
MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, 
t. III, § 344, 4, p. 403, e t. IV, § 387, 1, p. 119. 
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advento do ato ilícito relativo. E.g., se o comissário, ao concluir contrato de compra e 

venda com cliente, não mais tiver o poder de dispor, por haver o comitente (autorizante), 

entre a conclusão do contrato de compra e venda e o cumprimento da obrigação, efetuado a 

disposição do direito real sobre as coisas das quais tinha o poder de dispor, acabará 

inadimplindo sua obrigação para com este cliente. O inadimplemento da obrigação do 

comissário perante o cliente, por não mais poder transmitir a este o direito real de 

propriedade previamente alienada pelo comitente, gerará ao comissário o direito de ser 

indenizado pelo comitente. 

 O negócio jurídico de disposição concluído entre o autorizado e o terceiro é causa 

de aquisição do direito por sucessão derivada. A eficácia da transmissão translativa por 

intermédio do negócio jurídico de disposição é direta da esfera jurídica do autorizante à 

esfera jurídica do terceiro. O direito subjetivo transmitido não trespassa a esfera jurídica do 

autorizado. O autorizante perde o direito subjetivo real sobre a coisa móvel — direito este 

instantaneamente adquirido pelo terceiro.631  Relembram-se aqui as palavras de Pontes de 

Miranda, esclarecendo sobre a sucessão na transferência de direitos alheios:  

 
O poder de dispor é elemento do direito; não é direito. A sucessão na 
transferência de direitos alheios contém a sucessão, translativa ou 
constitutiva, entre o que era direito de A e o que é direito de B e o 
exercício do poder de dispor, entregue a C, que, no tocante a sucessão, 
nenhum papel tem. 
[...] 
Se A, que não é dono do bem móvel, aliena-o, em seu nome, porém com 
o consentimento do dono, ou em virtude de poder de disposição (e.g., o 
marido, nas espécies previstas nas leis), discute-se quem é o antecessor. 
Assim, K. HELLWIG considera antecessor tanto um quanto o outro. Sem 
razão: porque, se o bem é comum, a alienação do que lhe toca é alienação 
pelo titular e tollitur quaestio; se bem é todo de outrem, só um antecessor 
há, que é o titular antes do adquirente.632 

 

 A transmissão direta por intermédio do exercício do poder de dispor de direito real 

sobre coisa móvel encontra-se, por exemplo, no contrato de comissão para venda (art. 

693633) e no contrato de mandato sem representação para alienação (art. 663, segunda parte 

                                                   
631 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. V, § 515, 1, p. 31. 
632 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. V, § 514, 1, p. 28-29. 
633 Art. 693 do Código Civil: “O contrato de comissão tem por objeto a aquisição ou a venda de bens pelo 
comissário, em seu próprio nome, à conta do comitente”. 
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do Código Civil634), em que comissionário e mandatário, embora respectivamente atuem à 

conta do comitente e do mandante, atuam em nome próprio.635 Diferentemente de estarem 

investidos do poder de representação para dispor decorrente da procuração, estão apenas 

investidos do poder de dispor, em nome próprio, do direito alheio por eficácia da 

autorização. 

 Sendo eficaz o negócio jurídico de disposição entre o autorizado e o terceiro sobre 

direito de titularidade do autorizante, e por estar o autorizado dotado de legitimidade, é 

correto afirmar que a autorização apresenta caráter bifronte. Porquanto, além de não ser 

ineficaz o negócio jurídico de disposição por um não titular, secundariamente não terá o 

autorizante pretensão reivindicatória por não ser mais o titular do direito de propriedade, 

objeto da transmissão translativa.636 

 Por fim, a autorização para dispor não tem a eficácia de atribuir ao autorizado 

obrigação.637 Apenas tem a eficácia de atribuir ao autorizado o poder de dispor. Exercer ou 

não o poder é uma faculdade do autorizado. O exercício do poder de dispor é regulado em 

função da relação jurídica subjacente entre autorizante e autorizado. Não exercer o poder 

de dispor, ou exercê-lo além dos limites em que fora estabelecido, ou em desacordo com as 

instruções estabelecidas pelo autorizante, pode ensejar descumprimento de dever jurídico, 

irradiado da relação jurídica obrigacional subjacente entre autorizante e autorizado, e não 

do negócio jurídico de autorização. No contrato estimatório, por exemplo, o não exercício 

do poder de dispor pelo consignatário lhe gerará, ao término do prazo, apenas a obrigação 

                                                   
634 Art. 663 do Código Civil: “Sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em nome do 
mandante, será este o único responsável; ficará, porém, o mandatário pessoalmente obrigado, se agir no seu 
próprio nome, ainda que o negócio seja de conta do mandante”. 
635 A partir da segunda parte do art. 653 do Código Civil (“ficará, porém, o mandatário pessoalmente 
obrigado, se agir no seu próprio nome, ainda que o negócio seja de conta do mandante”), pode-se invocar, 
para arrimar o entendimento da admissibilidade da transmissão direta pelo autorizado do direito do 
autorizante a terceiro, a doutrina de Pontes de Miranda, que, ao analisar o contrato de mandato em nome 
próprio, assevera que, por haver o mandante outorgado ao mandatário o poder para dispor em nome próprio, 
a transmissão é direita da esfera jurídica do mandante ao terceiro. Concluindo seu raciocínio, assim ele 
assevera: “De modo nenhum se há de exigir, para a construção da transferência da propriedade através do 
mandatário que a ele passe, pelo menos no momento em que se aliena, o direito de que se trata.  
[…].  
A outorga do poder para alienar em nome próprio é de poder que suscita a invocabilidade do art. 1.307 [663] 
do Código Civil. Não há transferência do poder de dispor, nem outorga em causa própria. Apenas o 
mandante se põe, diante do terceiro, como se a sua figura não fosse transparente: o mandante lá está, por trás 
do mandatário, mas o mandatário foi posto, pelo mandante, para ser visto mais do que ele” [itálico do autor]. 
(PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1984, t. XLIII, § 4.685, 3, p. 61-62). 
636 OLIVA, Rocío Diéguez. Eficacia real y obligacional de la representación indirecta. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2006, p. 210. 
637 OLIVA, Rocío Diéguez. Eficacia real y obligacional de la representación indirecta. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2006, p. 210. VASCONCELOS, Pedro Leitão Pais de. A autorização. Coimbra: Coimbra, 2012, p. 
153-154. 
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de restituir a coisa em posse própria ou pagar o preço estimado pelo consignante pela 

aquisição da propriedade. No contrato de comissão para venda, obrigado o comissionário a 

dispor, em nome próprio, de determinada coisa móvel, estará descumprindo dever jurídico 

para com o comitente se não o fizer conforme as instruções do último. Dever e obrigação 

ao autorizante, portanto, advêm da relação jurídica subjacente obrigacional, e não do 

negócio jurídico de autorização. 

 Delimitada a eficácia da figura da autorização para dispor, adentra-se em sua 

análise como fato jurídico lícito. 

 

3.4. A autorização para dispor como negócio jurídico unilateral 
 

 Por ser espécie de assentimento prévio, a autorização para dispor é negócio jurídico 

unilateral e receptício. 638  A autorização para dispor passa a existir por intermédio de 

declaração de vontade, decorrente do exercício da autonomia privada do autorizado. Esta 

declaração de vontade compõe suporte fático de um negócio jurídico unilateral receptício 

porque: (i) no sistema jurídico interno, ainda que se afirme que os negócios jurídicos 

unilaterais sejam em numerus clausus, não se deve deixar de reconhecer que a tipicidade 

pode estar fixada em regra jurídica não escrita,639 sendo possível seu reconhecimento no 

sistema; (ii) tendo a eficácia de apenas atribuir o poder de dispor ao autorizado, gera-lhe 

benefício, implicando a não violação do princípio da incolumidade da esfera jurídica 

alheia;640 e (iii) atende interesse jurídico de autorizado e autorizante, que a lei estima ser 

                                                   
638 MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1983, t. III, § 278, 2, p. 142. FARINA, Vicenzo. L’autorizzazione a disporre in diritto civile. Napoli: 
Edizioni Scientifiche Italiane, 2001, p. 305. 
639 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. III, § 256, 2, p. 59. “Em todo o caso, os negócio jurídicos unilaterais entram no quadro 
dos negócio jurídicos em numerus clausus, se bem que os tipos possam ser oriundos de regras jurídicas não 
escritas”. 
640 FARINA, Vicenzo. L’autorizzazione a disporre in diritto civile. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 
2001, p. 200-201. “Inoltre l’acquisto del potere di agire per conto dell’autorizante da parte dell’autorizato 
rappresenta una conseguenza — sia pur imediata e diretta — della conferita autorizzazione, senza que con 
ciò si abbia un attentato — per quanto sopra si è detto — all’intangibilità della sua sfera giuridica 
individuale”. Sobre a admissibilidade de negócio jurídico unilateral sem tipificação legal quando não viola o 
princípio da incolumidade da esfera jurídica: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de 
direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, t. III, § 278, 1, p. 137. PONTES DE 
MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, 
t. XXXI, § 3.566, 1, p. 6-7. TUHR, Andreas von. Derecho civil: teoría general del derecho civil alemán. 
Trad. Tito Ravá. Barcelona: Marcial Pons, 2005, t. II, § 53, I, p. 186. FLUME, Werner. El negocio jurídico: 
parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación 
Cultural del Notariado, 1998, § 11, 3, p. 176. LARENZ, Karl. Derecho civil: parte general. Trad. Miguel 
Izquierdo y Macías-Picavea. Madrid: EDERSA, 1978, § 18, II, a, p. 429. ASTONE, Antonino. Contratto 
Negozio Regolamento: contributo allo studio del negozio unilaterale. Milano: Giuffrè, 2008, p. 247-255. 
BENEDETTI, Giuseppe. Dal contratto al negozio unilaterale. Milano: Giuffrè, 2007, p. 218 e 238. 
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juridicamente protegido.641  

 Além desses argumentos, infere-se também ser a autorização para dispor negócio 

jurídico unilateral, partindo da figura jurídica da procuração. A autorização para dispor, 

embora distinta como figura jurídica, é aparentada da procuração. 642  A procuração é 

tipificada no art. 654 do Código Civil,643 sendo pacífica sua classificação como negócio 

jurídico unilateral. Logo, por interpretação valorativa do sistema jurídico interno e por 

analogia com a regra jurídica relativa à procuração, pode-se concluir que a autorização 

para dispor é negócio jurídico unilateral.644 

 É negócio jurídico unilateral receptício por gerar a eficácia de investir o autorizado 

do poder de dispor apenas quando por ele for recepcionada a declaração — tal qual na 

procuração. Por apresentar eficácia interna e externa, há recepção se recebida tanto pelo 

autorizado como pelo terceiro que com ele concluirá negócio jurídico de disposição.  

 Analisando a autorização quanto à eficácia externa, por aplicação analógica do art. 

118 do Código Civil,645 não se pode deixar de reconhecer que o terceiro, com quem o 

autorizado concluirá o negócio jurídico de disposição, poderá exigir a comprovação da 

existência do negócio jurídico de autorização. Sob esse prisma de análise, o ato do terceiro 

— em requerer a comprovação de que o autorizado está investido do poder de dispor pela 

autorização — servirá para comprovar ter concluído negócio jurídico de disposição com o 

autorizado de boa-fé. Esta atitude preventiva apresenta importância em relação aos casos 

relativos à atuação sem autorização ou em abuso de autorização. Os problemas 

concernentes a essas duas hipóteses são similares aos que suscitam a atuação sem poder de 

representação ou em abuso do poder de representação, resolvendo-se ou pela declaração de 

ineficácia relativa ou pela decretação de anulabilidade do negócio jurídico de disposição. 

Se concluído sem autorização, pela aplicação analógica do caput do art. 662 do Código 

                                                   
641 TUHR, Andreas von. Derecho civil: teoría general del derecho civil alemán. Trad. Tito Ravá. Barcelona: 
Marcial Pons, 2005, t. II, § 53, I, p. 186.  
642 Ver nota de rodapé 606. 
643 Art. 654 do Código Civil: “Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento 
particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante. § 1º O instrumento particular deve conter a 
indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da 
outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos. § 2º O terceiro com quem o mandatário tratar 
poderá exigir que a procuração traga a firma reconhecida”. 
644 FARINA, Vicenzo. L’autorizzazione a disporre in diritto civile. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 
2001, p. 221-222. 
645 Art. 118 do Código Civil: “O representante é obrigado a provar às pessoas, com quem tratar em nome do 
representado, a sua qualidade e a extensão de seus poderes, sob pena de, não o fazendo, responder pelos atos 
que a estes excederem”. 
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Civil,646 é ineficaz negócio jurídico de disposição. Se, na hipótese de exercício abusivo do 

poder decorrente da autorização, tal situação era ou deveria ser de conhecimento de 

terceiro, será anulável o negócio jurídico de disposição, pela aplicação analógica do art. 

119 do Código Civil.647 Logo, ainda que em excesso de poder, por exemplo, por estar de 

boa-fé, o terceiro adquirirá a titularidade do direito de propriedade sobre a coisa móvel se 

houver a concreção do caput ou do § 1º do art. 1.268 do Código Civil. 

 Conquanto seja a autorização para dispor negócio jurídico independente, ela não é 

negócio jurídico abstrato, mas causal. O exercício do poder de disposição outorgado é 

determinado para alcançar o fim colimado na relação jurídica subjacente, existente entre 

autorizante e autorizado.648 Deve-se também qualificar como causal a autorização para 

dispor, por ser figura jurídica não dotada de suporte fático expresso (e.g., § 185, 1, do 

Código Civil alemão), decorrendo de outras figuras jurídicas às quais ela está vinculada649 

— por exemplo, os contratos estimatório e de comissão para venda. 

 A autorização para dispor quanto ao plano da validade deverá cumprir os requisitos 

estabelecidos no art. 104 do Código Civil. Além destes, não se pode olvidar da análise da 

forma da autorização, em razão do preceito estabelecido no art. 220.650 Este artigo impõe 

que a forma da autorização, para fins de prova, deverá ser a do negócio jurídico que dela 

depende. Assim, sendo a tradição negócio jurídico de disposição do direito de propriedade 

de coisa móvel, sem forma, a autorização não necessitará ser enformada em instrumento 

público ou particular para ser válida. Neste sentido, a autorização para dispor pode existir 

por manifestação de vontade tácita — por exemplo, na tradição da posse própria do 

consignante ao consignatário, conforme consta no art. 534. Tal qual a procuração tácita, a 

autorização tácita consiste em ato ou atos do autorizante, os quais, ao contrário de palavras, 

têm de ser interpretados como uma manifestação da vontade de autorizar.651 A autorização 

tácita não pode ser confundida com autorização aparente, decorrente de circunstâncias 
                                                   
646 Art. 662, caput, do Código Civil: “Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem 
poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os 
ratificar”. 
647 Art. 119, caput, do Código Civil: “É anulável o negócio concluído pelo representante em conflito de 
interesses com o representado, se tal fato era ou devia ser do conhecimento de quem com aquele tratou”. 
648 FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González 
y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 57, 1, c, p. 1046. PONTES DE 
MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, 
t. IV, § 387, 1, p. 120. 
649 FARINA, Vicenzo. L’autorizzazione a disporre in diritto civile. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 
2001, p. 220-221. 
650 Art. 220 do Código Civil: “A anuência ou a autorização de outrem, necessária à validade de um ato, 
provar-se-á do mesmo modo que este, e constará, sempre que se possa, do próprio instrumento”. 
651 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. III, § 311, 9, p. 258. 
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objetivas que permitem gerar aparência que leve a crer na existência de autorização, 

embora não exista.652 Neste último caso o terceiro de boa-fé restará protegido. 

 Conquanto seja negócio jurídico unilateral — e como tal dependente de 

inequivocidade quanto ao conteúdo —, em não lesando interesses juridicamente protegidos 

do autorizante e de terceiros, a autorização admite condição e termo653 (e.g., no contrato de 

comissão podem ser inexos a condição resolutiva ou o termo final, tanto ao contrato como 

à autorização para dispor). 

 

3.5. A extinção da autorização para dispor 
 

 O regime geral de extinção da autorização para dispor ocorre por aplicação 

analógica das regras sobre a extinção da procuração (art. 682), pela semelhança existente 

entre ambos os negócios jurídicos.654 A autorização extingue-se: (a) ao ser concretizada a 

disposição eficaz do direito real sobre coisa móvel; (b) pela impossibilidade da conclusão 

do negócio jurídico ao qual foi concluída a autorização (e.g., pelo perecimento da coisa 

móvel a ser objeto do negócio jurídico de disposição); (c) pela revogação, quando for 

admitida; (d) pela morte do autorizado, antes da conclusão do negócio jurídico 

obrigacional; (e) pela incapacidade absoluta superveniente do autorizado, antes da 

conclusão do negócio jurídico obrigacional; e (f) pela renúncia do poder de dispor pelo 

autorizado. Dentre as hipóteses mais importantes sobre a autorização para dispor, 

aprofunda-se a análise da revogação e da renúncia, pelas particularidades que apresentam. 

  Como, no sistema jurídico brasileiro, a regra é a figura da autorização para dispor 

estar vinculada a negócio jurídico subjacente, ela é irrevogável. Por exemplo, no contrato 

estimatório e no contrato de comissão para venda. Perante estas duas espécies contratuais, 

ainda que nada declare o autorizante, a revogação será ineficaz por se aplicarem, em 

analogia, a primeira parte da regra disposta no art. 684655 e a segunda parte do parágrafo 

único do art. 686 do Código Civil,656 em razão de autorização ser condição a ambos os 

                                                   
652 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. III, § 311, 9, p. 258. 
653 TUHR, Andreas von. Derecho civil: teoría general del derecho civil alemán. Trad. Tito Ravá. Barcelona: 
Marcial Pons, 2005, t. II, § 53, I, p. 193, nota 52. 
654  Afirmando extinguir-se a autorização para dispor pelas mesmas causas reconhecidas à procuração: 
FARINA, Vicenzo. L’autorizzazione a disporre in diritto civile. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2001, 
p. 315. 
655 Art. 684 do Código Civil. “Quando a cláusula de irrevogabilidade for condição de um negócio bilateral, 
ou tiver sido estipulada no exclusivo interesse do mandatário, a revogação do mandato será ineficaz”. 
656 Art. 686 do Código Civil. “A revogação do mandato, notificada somente ao mandatário, não se pode opor 
aos terceiros que, ignorando-a, de boa-fé com ele trataram; mas ficam salvas ao constituinte as ações que no 



155 
 

 

tipos contratuais por atender à finalidade do adimplemento.657  

 A irrevogabilidade da autorização para dispor, contudo, não é a regra no sistema 

jurídico brasileiro. Ponderando o contrato de mandato sem representação, é possível 

dessumir a possibilidade de haver a revogação da autorização para dispor. Há contrato de 

mandato sem representação quando é concluído para que o mandatário, embora atuando à 

conta do mandante, atue em nome próprio. Para exercer sua obrigação perante o mandante, 

não necessita de poderes de representação pela procuração. Nesta espécie de contrato de 

mandato, o mandatário poderá dispor de direito real sobre coisa móvel do mandante, em 

nome próprio, por este ter concluído autorização para dispor. Efetivado tal esclarecimento 

sobre o regime do contrato de mandato sem representação, adentra-se agora na questão 

relativa à revogabilidade ou não da autorização. 

  A primeira questão para se tratar da eficácia ou ineficácia da revogabilidade da 

autorização, com apoio no contrato de mandato sem representação, é saber se o mandatário 

autorizante está, perante o terceiro, em situação jurídica de vinculabilidade — se a oferta 

foi emitida mas não recepcionada pelo terceiro — ou em situação jurídica de vinculação — 

quando recepcionada a oferta ou concluído o negócio jurídico.658 Por analogia às regras 

relativas à procuração, não há por que considerar irrevogável a autorização se recepcionada 

pelo autorizado. Enquanto o mandatário não concluir o negócio jurídico obrigacional com 

terceiro, poderá o autorizante revogar os poderes de disposição do outorgado. No contrato 

de mandato sem representação, o mandante pode revogar a autorização para dispor de 

                                                                                                                                                         
caso lhe possam caber contra o procurador. Parágrafo único. É irrevogável o mandato que contenha poderes 
de cumprimento ou confirmação de negócios encetados, aos quais se ache vinculado”. 
657 À luz dos argumentos apresentados sobre a irrevogabilidade da autorização quando ela é “condição” da 
relação jurídica subjacente, pode-se tomar por arrimo, ainda que tratando sobre direito alemão, a seguinte 
lição de Werner Flume: “La autorización es irrevocable, según el § 182, cuando esto resulte de la relación 
jurídica subyacente a ella. Los problemas de la autorización irrevocable son los mismos que los del 
apoderamiento irrevocable. La autorizacion irrevocable es un acto de cumplimiento” (FLUME, Werner. El 
negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González y Esther Gómez Calle. 
Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 55, p. 1038). Igual é a posição de: TUHR, Andreas von. 
Derecho civil: teoría general del derecho civil alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: Marcial Pons, 2005, v. III, § 
78, V, p. 209. 
658 Ainda que esteja tratando de Einwilligung (consentimento = autorização integrativa) — § 183 do Código 
Civil alemão — e aplicada à Ermächtigung (autorização para dispor), como suporte fático especial de 
assentimento — § 185, 1 —, é possível tomar por arrimo a explicação de Werner Flume: “La autorización 
para celebración de un negocio jurídico es al mismo tiempo una autorización para emitir las particulares 
declaraciones de voluntad necesarias para ese negocio. Si se ha emitido una declaración de voluntad 
vinculante con autorización, entonces ya no es posible revocar la autorización, aun cuando el negocio todavía 
no haya sido completado. A una oferta vinculante efectuada con base en una autorización no se le puede 
privar de eficacia obligatoria revocando la autorización posteriormente y antes de la aceptación de la oferta. 
La autorización para la constitución o transmisión de derechos sobre inmuebles sólo puede ser revocada hasta 
el momento en que el acuerdo real sobre al constitución o transmisión sea vinculante según el § 873.II” 
(FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González y 
Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 55, p. 1037). 
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direito real sobre coisa móvel de sua titularidade até o momento em que o mandatário 

autorizado não estiver em situação jurídica de vinculabilidade ao terceiro. 

 A segunda hipótese a se considerar para analisar a eficácia ou ineficácia da 

autorização revela-se quando a autorização é condição do negócio jurídico subjacente e 

dos interesses para os quais foi outorgada. Assim, se a autorização não for condição de 

negócio jurídico subjacente (art. 684 do Código Civil), como no caso do mandato sem 

representação, e o mandatário atuar à conta do mandante (interesse do mandante), o 

mandante poderá revogar a autorização, ainda que haja a cláusula de irrevogabilidade. 

Apenas terá o dever de indenizar, se houver dano ao mandatário autorizado (art. 683 do 

Código Civil 659 ). Se, contudo, a autorização for em atenção a interesse comum do 

autorizante e do autorizado, ou no interesse exclusivo do autorizante, ou no interesse de 

terceiro, ela será irrevogável.660 No caso de a autorização ser no interesse exclusivo do 

autorizante, ineficaz é a revogação por aplicação analógica da regra disposta no art. 685 do 

Código Civil,661 relativa à procuração em causa própria. A autorização para dispor em 

interesse do autorizante pode revelar-se, com clareza, no mandato sem representação.662 

 A revogação da autorização, quando admitida, pode ser eficaz ao ser recepcionada 

pelo autorizado, como também pelo terceiro com quem o autorizado está em contato.663 

Esta interpretação tem por fundamento a aplicação analógica do caput do art. 686 do 

Código Civil,664 ao conferir ao revogador a faculdade de notificar terceiro, para que não 

ignore a revogação da autorização e impeça que trate, de boa-fé, com sujeito de direito não 

mais titular do poder de dispor. 

 Sendo conferido ao autorizado o poder de dispor para concluir negócio jurídico de 

disposição, ele poderá renunciar a esse poder, ainda que a autorização tenha sido concluída 

no próprio interesse do autorizado. Não se pode confundir o não exercício do poder de 

                                                   
659 Art. 683 do Código Civil: “Quando o mandato contiver a cláusula de irrevogabilidade e o mandante o 
revogar, pagará perdas e danos”. 
660 Sobre essas causas de irrevogabilidade do mandato: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. 
Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, t. XLIII, § 4.690, 2, p. 84. ASSIS, 
Araken. Contratos nominados: mandato, comissão, agência e distribuição, corretagem, transporte. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2005, p. 121. 
661 Art. 685 do Código Civil: “Conferido o mandato com a cláusula ‘em causa própria’, a sua revogação não 
terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de 
prestar contas, e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as 
formalidades legais”. 
662 MASSIMO BIANCA, Cesare. Diritto civile: il contratto. Milano: Giuffrè, 1998, v. 3, 28, p. 71. 
663 FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González 
y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 55, p. 1037-1038. 
664 Art. 686, caput do Código Civil: “A revogação do mandato, notificada somente ao mandatário, não se 
pode opor aos terceiros que, ignorando-a, de boa-fé com ele trataram; mas ficam salvas ao constituinte as 
ações que no caso lhe possam caber contra o procurador”. 
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dispor com a renúncia ao poder. Basta analisar os exemplos subsequentes. O autorizado 

que não exerce o poder decorrente da autorização, concedida para disposição em 

adimplemento de contrato de compra e venda para com terceiro, até termo final inexo ao 

contrato de mandato sem representação para alienar, não renuncia; perde o poder pela 

eficácia extintiva decorrente do termo final. Ao contrário, se é concedida autorização para 

disposição em adimplemento de contrato de compra e venda com terceiro, em decorrência 

do contrato de comissão para venda e antes do implemento do termo final, o comissário 

denuncia o contrato de comissão; reflexamente acaba renunciando ao poder de dispor.  

 Igualmente não se pode confundir a renúncia com a extinção ipso iure do poder 

conferido ao autorizado, por haver a impossibilidade de ser concluído o negócio jurídico 

para o qual foi autorizado — caducidade665 — (e.g., por perecimento da coisa a ser objeto 

mediato do contrato de compra e venda perante terceiro pelo comissionário; ou por haver 

sido extinta a relação jurídica subjacente à qual está vinculada a autorização — a extinção 

do contrato de mandato ao mandatário autorizante alienar em nome próprio).666 

 Por fim, como é possível serem inexos a condição ou o termo na autorização para 

dispor, a autorização pode ser extinta por implemento de condição resolutiva ou de termo 

final.667 

 

3.6. A autorização para cobrança, autorização para contrair obrigação e 
autorização para adquirir: figuras jurídicas inadmitidas no direito brasileiro a 
partir da autorização para dispor  

  

Conforme anunciado ao final do subparágrafo 4.1. do § 1º, consoante a autorização 

para dispor (Ermächtigung) regrada no § 185, 1, do Código Civil alemão, a doutrina alemã 

desenvolveu modelos que apresentaram posições divergentes relativas às figuras da 

autorização para cobrança, autorização para contrair obrigação e autorização para 

adquirir.668  

 Um dos setores da doutrina, ao adotar interpretação restrita do § 185, 1, do Código 

                                                   
665 Sobre a bibliografia relativa à caducidade, analisar nota 513. 
666 TUHR, Andreas von. Derecho civil: teoría general del derecho civil alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: 
Marcial Pons, 2005, v. III, § 78, V, p. 210-211. “Según el art. 168, además que por revocación, el poder 
puede extinguirse por cesación de la relación fundamental en que se base; por ejemplo, del mandato que 
realizaba. Esta disposición debe aplicarse por analogía a la autorización, ya que no puede haber diferencia 
según que, por ejemplo, el mandato para la enajenación de una cosa se relacione con un poder o con una 
autorización de la especie a que se refiere el art. 185, I.”. 
667 FARINA, Vicenzo. L’autorizzazione a disporre in diritto civile. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 
2001, p. 315. 
668 OLIVA, Rocío Diéguez. Eficacia real y obligacional de la representación indirecta. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2006, p. 178-179. 
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Civil alemão, admite apenas a autorização como espécie de assentimento prévio à 

conclusão de um negócio jurídico de disposição pelo autorizado, em nome próprio, de 

direito de titularidade do autorizante.669 Esta orientação é vista como predominante,670 

porquanto seria a única capaz de torná-la figura jurídica útil,671 por ela apenas representar 

um suporte fático especial de assentimento, regulado nos §§ 182 a 184 do Código Civil 

alemão.672 Ainda que adotando interpretação restritiva, a doutrina também subsumiu, no § 

185, 1, a autorização para cobrar, conforme se evidencia adiante. 

 Outro setor da doutrina germânica, efetuando interpretação extensiva do § 185, 1, 

reconhece a autorização como negócio jurídico dotado de caráter geral a outorgar o poder 

de influir na esfera jurídica alheia673 — o que permitiria compreender, além da autorização 

para dispor, também a autorização para o autorizado, em nome próprio, adquirir direito ou 

contrair obrigação ao autorizante.674 

  Na autorização para contrair obrigação, o autorizado conclui negócio jurídico 

obrigacional em nome próprio perante terceiro, restando os efeitos da esfera jurídica do 

autorizante vinculados à relação jurídica obrigacional irradiada no negócio jurídico. Os 

                                                   
669 E.g., LARENZ, Karl. Derecho civil: parte general. Trad. Miguel Izquierdo y Macías-Picavea. Madrid: 
EDERSA, 1978, § 24, p. 680. 
670 FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González 
y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 57, 1, d, p. 1047. 
WESTERMANN, Harry. Código Civil alemão: parte geral. Trad. Luiz Dória Furquim. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris, 1991, § 19, p. 195. Destaca a divergência e a sobreposição da posição que sustenta a 
autorização em sentido estrito: OLIVA, Rocío Diéguez. Eficacia real y obligacional de la representación 
indirecta. Valencia: Tirant lo Blanch, 2006, p. 179. 
671 FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González 
y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 57, 1, b, p. 1045. HUPKA, Josef. 
La representación voluntaria en los negocios jurídicos. Trad. Luis Sancho Seral. Madrid: Revista de 
Derecho Privado, 1930, § 1, p. 27. 
672 FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González 
y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 57, 1, b, p. 1045. No mesmo 
sentido: WESTERMANN, Harry. Código Civil alemão: parte geral. Trad. Luiz Dória Furquim. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris, 1991, § 19, p. 195. 
673 Flume destaca que a autorização, em sentido amplo, foi adotada por Ludewig (LUDEWIG, Wilhelm. Die 
Ermächtigung nach bürgerlichem Recht. Marburg: Elwert, 1922), segundo o qual a autorização é “«la 
concesión del poder de influir por medio de un negocio jurídico en la esfera jurídica ajena»” (FLUME, 
Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González y Esther 
Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 57, 1, b, p. 1045, nota 6). 
674 Enneccerus também adotava um conceito amplo de autorização no § 175 da 12ª edição alemã do Tratado, 
sustentando que haveria, a partir do § 185, 1 do BGB: (a) a autorização para o autorizado dispor, em nome 
próprio, de um direito de titularidade do autorizante; (b) a autorização para exigir judicialmente um direito do 
autorizante; (c) a autorização para obrigar-se. Essa posição foi revista por Nipperdey, que passou a admitir 
apenas a autorização para disposição e a autorização para cobrar, rechaçando a autorização para obrigar-se 
(ENNECCERUS, Ludwig; NIPPERDEY, Hans Carl. Derecho civil: parte general. In: ENNECCERUS, 
Ludwig; KIPP, Theodor; WOLF, Martin. Tratado de derecho civil. Trad. Blas Pérez González y José Alguer. 
3. ed. Barcelona: Bosch, 1981, t. I, v. II - segunda parte, § 204, I, 3, n. 6, p. 755-756). 
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créditos e os débitos nasceriam diretamente na esfera jurídica do autorizante.675 Segundo 

Flume, a figura da autorização para obrigar, por ser admissível conceitualmente, até pode 

ser introduzida no ordenamento jurídico. 676  Contudo, se assim fosse, eliminaria a 

separação fundamental imposta, no direito vigente, entre representação direta e indireta.677 

Nesse sentido, a autorização para dispor direito alheio, em nome próprio, não gera 

problema quanto ao resultado da operação, em razão de apenas haver modificação da 

titularidade jurídica. Na autorização para obrigar, haveria de se admitir que autorizante e 

autorizado fossem figurantes na relação jurídica, embora, perante o terceiro, apenas o 

autorizado fosse figurante, o que provocaria tantos inconvenientes jurídicos, que não se 

poderia admiti-la. 678  A admissão da autorização para se obrigar implicaria também 

violação ao princípio da publicidade, próprio da representação (§ 164, 2, do Código Civil 

alemão679), porquanto o terceiro, em contato com o autorizado, tem de saber quem é o 

                                                   
675 FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González 
y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 57, 1, a, p. 1047. ENNECCERUS, 
Ludwig; NIPPERDEY, Hans Carl. Derecho civil: parte general. In: ENNECCERUS, Ludwig; KIPP, 
Theodor; WOLF, Martin. Tratado de derecho civil. Trad. Blas Pérez González y José Alguer. 3. ed. 
Barcelona: Bosch, 1981, t. I, v. II - segunda parte, § 204, I, 3, b, p. 779-781. LEHMANN, Heinrich. Tratado 
del derecho civil: parte general. Trad. Jose M.ª Navas. Madrid: Revista de Derecho Privado, 1956, v. I, § 37, 
VI, p. 478. 
676 FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González 
y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 57, 1, a, p. 1047-1048. 
677 FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González 
y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 57, 1, d, p. 1048. “Con el 
reconocimiento de la autorización obligatoria se eliminaria la fundamental separación que existe en el 
Derecho vigente entre representacion directa e indirecta. De lege lata, sin embargo, no se puede desconocer 
la inequívoca decisión de la Ley en favor de una regulación diferente de la representación directa y de la 
indirecta, y, con ello, el no reconocimiento de una figura jurídica general de autorización obligatoria; 
tampoco de lege ferenda sería deseable un cambio de la situación existente en atención a la claridad de las 
relaciones jurídicas y de la seguridad del tráfico juridico”. Igualmente: ENNECCERUS, Ludwig; 
NIPPERDEY, Hans Carl. Derecho civil: parte general. In: ENNECCERUS, Ludwig; KIPP, Theodor; WOLF, 
Martin. Tratado de derecho civil. Trad. Blas Pérez González y José Alguer. 3. ed. Barcelona: Bosch, 1981, t. 
I, v. II - segunda parte, § 204, I, 3, b, p. 780, nota 21. 
678 FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González 
y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 57, 1, d, p. 1048. “En caso de 
disposición sobre un objeto en virtud de autorización se trata de que la titularidad jurídica de objeto se 
modifique. Que el que disponga lo haga en propio nombre con autorización o en nombre ajeno con poder, no 
plantea problema alguno en cuanto el resultado de la disposición. Otra cosa completamente distinta sucede en 
el caso de la autorización obligatoria. Aquí no se trata solamente de la constitución de una obligación 
determinada, sino de la constitución de la relación obligatoria con el engranaje de derechos y deberes de las 
partes de la relación obligatoria en su desarrollo posterior a su constitución. Con ello, por tanto, tampoco se 
consigue que el autorizante sólo sea corresponsable, tal como se ha pretendido. La coexistencia del que 
celebra el negocio y del autorizante, como partes de la relación obligatoria, presentándose frente al tercero 
sólo como parte el que celebra el negocio, provoca tantos inconvenientes que tampoco de lege ferenda hay 
que ser partidarios de la «autorización obligatoria»”. 
679 § 164, 2, do Código Civil alemão: “Tritt der Wille, in fremdem Namen zu handeln, nicht erkennbar 
hervor, so kommt der Mangel des Willens, im eigenen Namen zu handeln, nicht in Betracht”. Tradução em 
espanhol: “Si la voluntad de actuar en nombre ajeno no se hace manifiesta, la falta de voluntad de actuar en 
nombre propio no es tomada en consideración” (Código Civil alemán y ley de introducción al Código Civil. 
Trad. Albert Lamarca Marquès et al. Marcial Pons: Madrid, 2013, p. 66). Tradução em português: “Se não se 
manifestar, reconhecivelmente, a vontade de proceder em nome alheio, não será tomado em consideração a 
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devedor, não sendo lícito impor-lhe, sem a sua vontade, sujeito de direito distinto com 

quem está em contato negocial.680 

 A autorização para adquirir atribuiria ao autorizado o poder para adquirir o direito 

em nome próprio, mas à conta alheia, de modo que o autorizante, por eficácia imediata do 

negócio jurídico de disposição concluído pelo autorizado, se tornaria o titular do direito. A 

autorização para adquirir decorreria da aplicação analógica do § 185 do Código Civil 

alemão, por não requerer para atos de aquisição a atuação em nome alheio.681 Segundo 

Flume, esta posição não se impôs, e com razão, porque: (i) sequer há pressupostos à 

aplicação analógica do § 185 do Código Civil alemão; (ii) não existe necessidade de se 

trabalhar com essa figura jurídica; (iii) seria contra o interesse do credor de saber quem é 

seu devedor nas relações jurídicas irradiadas de negócios jurídicos obrigacionais.682-683 

 Na autorização para cobrar, o autorizante outorga poder ao autorizado para, em 

nome próprio, exigir direito — em especial, crédito — de titularidade do primeiro. O 

autorizante outorga o poder para cobrar, sem que transmita direito de sua titularidade.684 

Portanto, autorização para cobrar não pode ser confundida com cessão fiduciária de crédito 

                                                                                                                                                         
falta de vontade de proceder em nome próprio” (Código Civil alemão. Trad. Souza Diniz. Rio de Janeiro: 
Récord, [s.d.], p. 44). 
680 ENNECCERUS, Ludwig; NIPPERDEY, Hans Carl. Derecho civil: parte general. In: ENNECCERUS, 
Ludwig; KIPP, Theodor; WOLF, Martin. Tratado de derecho civil. Trad. Blas Pérez González y José Alguer. 
3. ed. Barcelona: Bosch, 1981, t. I, v. II - segunda parte, § 204, I, 3, b, p. 780-781. 
681 TUHR, Andreas von. Derecho civil: teoría general del derecho civil alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: 
Marcial Pons, 2005, v. III, § 84, III, p. 317. 
682 FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González 
y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 57, 1, d, p. 1049, nota 14. Na 
síntese sobre a posição majoritária da doutrina alemã em negar autorização para adquirir, Rocío Oliva aponta 
que: “Incluso LUDEWIG, que, como hemos estudiado, parte de un concepto amplio de autorización en el 
que tiene cabida la autorización para obligarse, entiende que no es admisible una autorización general para 
adquirir derechos por cuenta ajena en nombre proprio, y que aunque dogmáticamente fuera posible, no podría 
ser eficaz con respecto al principal la actuación de sujeto legitimado. Esta es, a su juico, otra de las 
diferencias existente entre el Ermächtigungsgeschäft y el Vollmacht. Además, tal y como señala LEPTIEN, 
la regulación del BGB, en concreto el §329, hace innecesaria la existencia de una autorización para adquirir” 
(OLIVA, Rocío Diéguez. Eficacia real y obligacional de la representación indirecta. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2006, p. 192). 
683 Sobre a última causa a justificar o não acolhimento da autorização para adquirir, cabe transcrever, pela 
clareza da distinção, o escólio de Westermann: “Em negócios jurídicos de disposição pode a lei renunciar à 
coerção para a manifestação daquele que é atingido pela disposição, já que o terceiro é apenas destinatário da 
atribuição. Para ele só o que importa é que o efeito da disposição surge a seu favor; ao destinatário da 
disposição pode ser indiferente quem seja o proprietário do objeto da disposição. Não são lesados interesses 
do proprietário (= autorizador): ele aquiesceu na disposição sem revelação de que ele é que é propriamente o 
interessado. 
Em negócios obrigacionais isto se define em regra de maneira diversa; aqui o credor tem interesse em saber 
quem é o seu devedor. Por isso a lei para esses negócios apega-se ao rigor da manifestação” 
(WESTERMANN, Harry. Código Civil alemão: parte geral. Trad. Luiz Dória Furquim. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris, 1991, § 19, p. 195). 
684 FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González 
y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 57, 1, a, p. 1044. 



161 
 

 

para cobrança.685 Investido desse poder, o autorizado está legitimado para, além de cobrar 

crédito de titularidade do autorizante em nome próprio, também constituir o devedor em 

mora ou demandá-lo judicialmente. Segundo Flume, se o autorizante pode atribuir o poder 

de dispor um direito de sua titularidade ao autorizado para que este disponha em nome 

próprio, também pode atribuir-lhe o poder para que, em nome próprio, exerça ou exija a 

satisfação de um direito.686 Essa figura, como expõe Flume, é reconhecida pela maioria da 

doutrina e pela jurisprudência.687 

 A partir da síntese da doutrina alemã sobre a autorização, à luz do § 185, 1, e do 

reconhecimento da autorização para dispor no sistema jurídico interno, questão jurídica 

exsurge para saber se também se admitiriam a autorização para cobrança, a autorização 

para adquirir e a autorização para obrigar.  

 Tanto a autorização para adquirir como a autorização para obrigar entende-se não 

se admitirem em nosso sistema, com base nos mesmos argumentos apresentados pela 

doutrina alemã.  

 A autorização para obrigar não pode ser admitida no sistema jurídico brasileiro, 

porquanto o terceiro, em contato com o autorizado, tem de saber quem é o devedor, não 

sendo lícito impor-lhe, sem a sua vontade, sujeito de direito distinto com quem está em 

contato negocial. Do contrário, estaria sendo violado o princípio da publicidade insculpido 

                                                   
685 Conforme destaca Flume: “Obviamente también se puede transmitir fiduciariamente un crédito, y la 
finalidad de la transmisión fiduciaria puede consistir solamente en que el cesionario cobre el crédito. 
Normalmente, sin embargo, el acreedor no cederá el crédito, si solamente se tratar de que se obre el crédito 
para él” (FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel 
González y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 57, 1, a, p. 1044, nota 
4). 
686 FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González 
y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 57, 1, a, p. 1043. “Igual que el 
titular puede transmitir a otro el poder para disponer sobre su derecho mediante asentimiento, también puede 
transmitirle el poder para que en proprio nombre ejercite o haga valer un derecho de modo determinado. Se 
habla aquí, en expresión podo feliz acuñada por STAUB, de «transmisión de la legitimación» del derecho, 
cessio in legitimationem. En realidad, sin embargo, no se produce ninguna transmisión de derechos. En 
realidad, sin embargo, no se produce ninguna transmisión de derechos. Antes bien, el autorizando por él 
autorizante continúa siendo el titular del derecho y el no titular sólo está autorizado por él para ejercitar o 
hacer valer el derecho en proprio nombre”. 
687 Reconhecem a autorização para cobrança, por aplicação direta do § 185, 1, do Código Civil alemão: 
FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González y 
Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 57, 1, a, p. 1044. ENNECCERUS, 
Ludwig; NIPPERDEY, Hans Carl. Derecho civil: parte general. In: ENNECCERUS, Ludwig; KIPP, 
Theodor; WOLF, Martin. Tratado de derecho civil. Trad. Blas Pérez González y José Alguer. 3. ed. 
Barcelona: Bosch, 1981, t. I, v. II - segunda parte, § 204, I, 3, a, p. 777-781. Reconhece a autorização para 
cobrança, mas por aplicação analógica do § 185, 1, do Código Civil alemão: LEHMANN, Heinrich. Tratado 
del derecho civil: parte general. Trad. Jose M.ª Navas. Madrid: Revista de Derecho Privado, 1956, v. I, § 37, 
VI, p. 478-480. Sobre outras posições da doutrina alemã: OLIVA, Rocío Diéguez. Eficacia real y 
obligacional de la representación indirecta. Valencia: Tirant lo Blanch, 2006, p. 179. 
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nos arts. 116 e 663 do Código Civil,688-689 bem como a segurança jurídica do tráfico 

jurídico.  

 A autorização para adquirir, que poderia ser dessumida no caso do contrato de 

comissão para adquirir, não tem fundamento por não ser possível gerar eficácia direta na 

esfera jurídica do autorizante, quanto à transmissão de direito real, por ser seu verdadeiro 

devedor o comissionário. Não há transmissão direta ao comitente, ao contrário do que 

ocorre na comissão para venda, por eficácia da autorização para dispor.690 Embora atuando 

à conta do comitente, é o comissionário que estará vinculado ao negócio jurídico. Por estar 

atuando em seu próprio nome, ele adquirirá todos os efeitos da relação jurídica 

obrigacional e a titularidade do direito transferido pelo terceiro em adimplemento. Após 

adquirir a titularidade do direito, o comissionário tem a obrigação, decorrente do contrato 

de comissão, de transmitir o direito adquirido ao comitente. Se não transmite, inadimple a 

obrigação irradiada do contrato de comissão para adquirir.691 

  Apresentados os argumentos a afastar a aplicação da autorização para obrigar e 

para adquirir, a figura da autorização para cobrar é a que mais dúvidas gera sobre sua 

admissibilidade. No sistema jurídico interno esta autorização foi objeto de análise 

doutrinária, aplicada em negócio jurídico, ensejando decisão judicial. 

 Pontes de Miranda, por sustentar ter o termo autorização sentido amplíssimo no 

sistema jurídico interno, acolheu posição doutrinária que compreende a autorização como 

figura geral a atribuir ao autorizante o poder de influir, em nome próprio, na esfera jurídica 

alheia. Segundo esta posição, não estaria a autorização restrita à figura da autorização para 

dispor, mas também admitiria autorização para cobrança, autorização para contrair 

obrigações e autorização para adquirir. A prova de haver assumido tal posição constata-se 

quando, ao analisar art. 132 do Código Civil ab-rogado, atual art. 220, afirma Pontes de 
                                                   
688 Art. 116 do Código Civil: “A manifestação de vontade pelo representante, nos limites de seus poderes, 
produz efeitos em relação ao representado”. 
689 Art. 663 do Código Civil: “Sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em nome do 
mandante, será este o único responsável; ficará, porém, o mandatário pessoalmente obrigado, se agir no seu 
próprio nome, ainda que o negócio seja de conta do mandante”. 
690 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. III, § 310, 4, p. 246. “Se o negócio jurídico foi atributivo ao que atua em próprio nome, a 
despeito da representação, o comitente somente adquiriu o direito se o negócio jurídico da representação é 
suficiente para que no momento mesmo da aquisição pelo comissário se transfira àquele (não há qualquer 
transferência do figurante ao comitente); quanto à posse, é de entender-se que houve constituto possessório, 
de resulta dos termos da representação” [itálicos do autor]. 
691 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. III, § 310, 4, p. 245. “Para o interessado, oculto, houve mandato, com infração de deveres 
pelo mandatário, ou comissão mercantil, ou outro negócio jurídico ou ato jurídico stricto sensu; para aquele 
com quem tratou o chamado representante indireto, não: tudo se passou entre ele e o que ocultou o outro 
interessado. Não há deveres nem direitos, obrigações ou pretensões, ações ou exceções entre o mandante, por 
exemplo, e o que contratou com o mandatário que velou a representação”. 
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Miranda que no suporte fático do respectivo artigo os “conceitos de autorização e anuência 

estão em sentido amplo”,692 observando ainda que as “leis costumam empregá-los com tal 

largueza (e.g., autorização no sentido de outorga do poder de alienar, pleitear e assumir 

obrigação [...])”.693 Em razão desta última assertiva, pode-se depreender que Pontes de 

Miranda admite, além da autorização para dispor, a autorização para cobrar.  

 Sob tal linha de argumentação, em outra passagem de sua obra afirma a existência 

da figura da autorização para cobrar direito alheio, em nome próprio, distinguindo-a da 

cessão fiduciária de crédito para cobrança e do contrato de mandato, conforme evidencia o 

excerto: 

  

Havendo, no sistema jurídico, a figura do mandato, ¿é útil a figura da 
outorga de poder, da “autorização”, da Ermächtigung? A autorização é 
declaração unilateral. Se se insere cláusula de ser aceita pelo outorgado, 
tal cláusula é condição e só diz respeito à eficácia, não à composição do 
negócio jurídico (cf. Tomo III, § 278, 2). O mandato é contrato. Com a 
autorização, o outorgado está investido de poder; de tal jeito que pode 
alienar o que é do outorgante, ou cobrar ao devedor o crédito do 
outorgante, em seu próprio nome. O devedor tem de pagar ao outorgado, 
porque o outorgado tem o poder de cobrar e receber, sem que possa 
objetar, como não poderia se se tratasse de mandato. Para o devedor, é 
indiferente que o poder de quem lhe cobra a dívida ao outorgante tenha 
emanado de negócio jurídico bilateral ou de negócio jurídico unilateral: a 
sua posição é a mesma; é a mesma, perante o devedor, a de quem cobra. 
Na cessão plena, fiduciária ou não, há transmissão do crédito; no 
mandato e na autorização, só se outorga o poder concernente ao crédito 
(e.g., cobrar). A diferença é a mesma que entre transferir a propriedade, 
fiduciariamente ou não, e dar poder de cortar as árvores, jogar fora as 
frutas imprestáveis, entregar as chaves ao inquilino, levar ao 
conhecimento da polícia que os ladrões roubaram gado.694 

 

 No excerto acima, ao tratar da cessão fiduciária para cobrança, Pontes de Miranda 

acaba reconhecendo como figura autônoma a autorização para cobrança. Na cessão 

fiduciária o cessionário tem o poder de cobrar o crédito, porque se torna titular, e na 

autorização para cobrança há, apenas, por parte do autorizante, a outorga de poder para 

cobrar ao autorizado. Não há aquisição do crédito por parte do autorizado. O autorizante 

                                                   
692 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. III, § 344, 1, p. 401. 
693 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. III, § 344, 1, p. 401. 
694 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1984, t. XXIII, § 2.826, 5, p. 286. 



164 
 

segue titular do crédito e com o poder de disposição.695 

 Sob este prisma de análise, destaca-se outra importante posição apresentada por 

Pontes de Miranda, eminentemente vinculada ao tema da autorização para cobrança — a 

chamada cessão restrita ou qualitativa de crédito. Pela cessão restrita ou qualitativa, 

haveria a transmissão do crédito ao cessionário, mas ficariam reservadas a pretensão e a 

ação do cedente. Ou seja, o cedente teria a titularidade da pretensão (do poder de exigir), o 

que lhe permitiria, em nome próprio, efetuar a cobrança do crédito. Ao cessionário caberia 

apenas a legitimidade para receber o crédito, não para exigi-lo ou cobrá-lo do devedor.696 

Em síntese, estaria o cedente (não mais titular do crédito) autorizado a cobrá-lo do 

devedor. 

 Esse modelo doutrinário, embora sem apresentar maior fundamentação, encontrou 

eco no tráfico negocial, em interessantíssimo caso jurídico. 

 O Banco Meridional cedeu créditos ao Banco Central, reservando a pretensão para 

efetuar cobrança em nome próprio dos respectivos créditos. Ao efetuar a cobrança, por 

intermédio de ação de execução, os devedores suscitaram, em síntese, a ilegitimidade ativa 

do Banco Meridional, em razão de não mais ser o titular do crédito exigido. Assim, foi 

gerada questão jurídica para saber se o Banco Meridional tinha legitimidade ativa para, em 

nome próprio, cobrar os créditos cedidos ao Banco Central.697  

                                                   
695 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1983, t. III, § 274, 1, p. 124. 
696 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1984, t. XXIII, § 2.822, 4, p. 273. “Discute-se se pode ser cedido o crédito, reservada a pretensão, 
ou a ação, e a resposta há de ser afirmativa (sem razão, O. WARNEYER, Kommentar, I, 681, que não vê, aí, 
interesse pré-processual para o cessionário). […]. Ao cessionário, então, cabe receber o crédito; não exigi-lo, 
nem demandar por ele.  
Pode dar-se que se trate de cessão de crédito para encaixe (Inkasso), de modo que se cede para cobrança e 
depósito ou entrega, cessão fiduciária.  
A cessão de crédito com reserva da pretensão, ou só da ação, é dita cessão qualitativa.  
A cessão restrita ou qualitativa é classe, de que a cessão de encaixe (Inkassozession), a cessão de segurança e 
outras formas são subespécies. Uma delas é a cessão quieta (stille Zession), pela qual se pré-exclui a 
exigência pelo cessionário para evitar abalo no crédito do cedente. É de repelir-se a teoria que, devido a tais 
alterações à eficácia normal da cessão de crédito, a tem por nula” [itálicos do autor]. Também admite a cisão 
entre direito subjetivo e pretensão por intermédio de “negócio jurídico cindidor”, por não haver violação aos 
limites impostos pelo ordenamento jurídico no exercício da autonomia privada: FERREIRA, Roberto 
Schaan. Cisão entre direito subjetivo pretensão (ação). Estudos jurídicos. São Leopoldo: UNISINOS, 1991, 
v. 24, n. 61, p. 37-49. Igualmente: SIMÕES, Marcel Edvar. Transmissão em direito das obrigações: cessão 
de crédito, assunção de dívida e sub-rogação pessoal. São Paulo: Dissertação de mestrado na Faculdade de 
Direito da USP, 2011, p. 94-96. 
697 Como o objetivo não é analisar o caso em si, mas mostrar qual foi o elemento nuclear a embasar a 
discussão e as posições doutrinárias apresentadas em torno da autorização para cobrar, apresenta-se essa 
síntese: o Banco Meridional do Brasil S/A e o Banco Central do Brasil (Bacen) concluíram cessão de crédito, 
pro solvendo, em que o primeiro cedia os créditos para o segundo, mas reservando a pretensão e a ação para, 
em nome próprio, perante os devedores cobrar, judicialmente ou extrajudicialmente, conforme enformado na 
cláusula sétima do contrato: “É da responsabilidade do Meridional a realização, amigável ou judicial, dos 
créditos cedidos e transferidos na cláusula sétima do contrato aditado, razão pela qual a referida cessão é 
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 Em razão desta questão jurídica, Clóvis do Couto e Silva, contratado pelos 

executados, emitiu parecer negando a admissibilidade da autorização para cobrança no 

sistema jurídico brasileiro.698 Acentuando que o problema não encontrava tratamento no 

direito brasileiro,699 apresentou, como primeiro fundamento para negar a admissibilidade 

da autorização para cobrança, ser a cessão de crédito negócio jurídico causal, e inexistir, 

em tal sistema, regra jurídica similar à do § 185, 1, do Código Civil alemão. Ademais, 

asseverou que, no próprio sistema alemão, juristas alemães de elevada reputação, com 

razão, se rebelaram contra essa possibilidade de se admitir a cisão entre direito subjetivo 

para um sujeito e a pretensão para outro. 700  Ressaltou também que, embora algumas 

                                                                                                                                                         
celebrada com reserva, em favor do Meridional, das ações e pretensões, emergentes dos créditos cedidos e 
transferidos, de forma a possibilitar ao Meridional atuar em nome próprio nas gestões amigáveis ou judiciais 
de cobrança”. Como nos fundamentos da cláusula sétima, o Banco Meridional, em nome próprio, promoveu 
a execução dos créditos cedidos ao Banco Central do Brasil (Bacen). Os executados arguiram em preliminar 
a ilegitimidade ativa do Meridional, por não ser mais o titular dos créditos cedidos. A preliminar foi acolhida 
em primeiro grau. Foram interpostos dois agravos de instrumento perante o extinto Tribunal de Alçada do 
Rio Grande do Sul. A Terceira Câmara Cível, julgando o recurso de agravo de instrumento n. 187076807, 
manteve a decisão agravada. A Quarta Câmara Cível, julgando o recurso de agravo de instrumento n. 
188075576, proveu o recurso, decretando a carência de ação de execução, por ser o Banco Meridional parte 
ilegítima no caso. A tese defendida pelo Banco Meridional apoiava-se nos pareceres de Lélio Candiota de 
Campos e de Arnoldo Wald. Os executados tinham sua tese apoiada pelos pareceres de Clóvis do Couto e 
Silva e Sílvio Rodrigues. Posteriormente, para sustentar sua tese, o Banco Meridional ainda obteve parecer 
de Galeno Velhinho Lacerda. Em razão do dissídio entre as duas câmaras, foi instaurado incidente de 
uniformização de jurisprudência n. 1901166046, no Pleno do extinto Tribunal de Alçada, que acolheu cessão 
de crédito restritiva ou qualitativa, reconhecendo a legitimidade do Banco Meridional do Brasil S/A para 
pleitear os créditos cedidos, em nome próprio. 
Para análise do caso foram consultados os seguintes acórdãos: Rio Grande do Sul. Tribunal de Alçada. 
Agravo de Instrumento n. 187076807. Terceira Câmara Cível. Relator: Juiz Celeste Vicente Rovani. Julgado 
em 13/04/1988. Revista dos Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989, v. 644, p. 156-162. Rio 
Grande do Sul. Tribunal de Alçada. Agravo de Instrumento n. 188075576. Quarta Câmara Cível. Relator: 
Juiz Lauro Duarte Gehlen. Julgado em 13/10/1988. Revista dos Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1989, v. 640, p. 427-432. Rio Grande do Sul. Tribunal de Alçada. Incidente de Uniformização de 
Jurisprudência. Tribunal Pleno em Órgão Especial. Relator: Juiz Paulo Augusto Monte Lopes. Julgado em 
21/12/1990. Julgados do Tribunal de Alçada do Estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Supervisão da 
Diretoria da Revista de Jurisprudência e Outros Impressos da Diretoria-Geral do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio Grande do Sul, 1990, n. 76, p. 84-95. 
Igualmente, foram consultados os seguintes pareceres: COUTO E SILVA, Clóvis do. Cessão de crédito. 
Revista dos Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988, v. 638, p. 10-14. LACERDA, Galeno. Cessão 
de crédito e legitimação no sistema bancário. Revista dos Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989, 
v. 644, p. 427-432. 
698 COUTO E SILVA, Clóvis do. Cessão de crédito. Revista dos Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1988, v. 638, p. 10-14.  
699 COUTO E SILVA, Clóvis do. Cessão de crédito. Revista dos Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1988, v. 638, p. 11. 
700 COUTO E SILVA, Clóvis do. Cessão de crédito. Revista dos Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1988, v. 638, p. 12. “Outra particularidade que diferencia o Direito brasileiro do alemão e que conduz a 
outros resultados é a circunstância de não termos uma disposição semelhante à do § 185 do CC alemão. Nele 
regulam-se as hipóteses de disposição por uma pessoa que não é titular do direito, nos seguintes termos: 
‘Uma disposição feita por pessoa que não é titular de direito sobre um bem é, entretanto, eficaz quando ela se 
realizar com a autorização do legitimado’ [...]. Nessa disposição, que não encontra paralelo no Direito 
brasileiro, parte da doutrina e da jurisprudência achou possível, com várias e fundadas críticas de autores da 
mais alta reputação científica, que uma pessoa pudesse dispor em nome próprio de direito alheio. 
Considerou-se que, nesse caso, se cuidaria de negócio jurídico dispositivo realizado por pessoa não titular do 
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decisões alemãs admitissem a cobrança de direito alheio em nome próprio, esta apenas 

seria admissível se houvesse motivo relevante para a cobrança, o que impunha comprovar 

justificado interesse jurídico à tutela jurídica.701 

 Após afirmar que o direito brasileiro não conheceria a figura do mandato sem 

representação, salvo no contrato de comissão, e que cessão de crédito seria negócio 

jurídico causal — ao contrário do inserto no direito alemão, onde, “por força da abstração 

dos atos jurídicos dispositivos em geral e da disposição do § 185 do BGB, são possíveis 

vários tipos de negócio jurídico de cessão” 702 (por exemplo, a autorização para cobrança e 

o mandato sem representação) —, Clóvis do Couto e Silva passou a tecer argumentos no 

plano do direito processual, para fundamentar a inadmissibilidade da cisão do direito 

subjetivo e da pretensão por ser a segunda imanente ao primeiro, assim como por não se 

poder litigar direito alheio em nome próprio, sem que haja caso expressamente autorizado 

em lei.  

 Em uma síntese de seus argumentos, Clóvis do Couto e Silva assim se manifestou:  

 
Em suma, no Direito brasileiro é absolutamente impossível a cisão entre 
direito subjetivo, a pretensão e a ação, e muito menos se admite, sob o 
ângulo do Direito Processual, que alguém possa convencionalmente 
atribuir a outrem o direito de agir em nome próprio, porquanto a esse 
efeito somente se pode chegar atrás da competente procuração. 
Já mencionamos que o Direito brasileiro não admite mandato sem 
representação, porquanto o art. 1.288 do CC brasileiro afirma que “a 
procuração é o instrumento do mandato”. Em razão disso, as exceções a 
essa regra — ou seja, a admissão de mandato sem a contemplatio domini 
— dependem sempre de lei e podem ser encontradas em certas figuras do 
Direito Comercial, como, p. ex., na comissão mercantil (CComercial, art. 
165). Cuida-se de situação excepcional, que não pode ser generalizada. 
15. Ninguém pode objetar que a cessão feita pelo Banco Meridional ao 

                                                                                                                                                         
direito e que, entretanto, estaria autorizada pelo próprio titular a agir desse modo, autorização, esta, permitida 
pelo aludido § 185 do BGB. Denominou-se a figura de Einziehungsermächtigung (autorização para 
cobrança). Os juristas que se rebelaram contra essa possibilidade tinham razão. Não seria admissível dividir o 
direito subjetivo em duas metades, de tal sorte que o direito subjetivo em si ficaria com uma pessoa e a 
pretensão, que é parte do mesmo direito subjetivo, se deslocaria juntamente com o direito de ação para 
terceiras pessoas.”. 
701 COUTO E SILVA, Clóvis do. Cessão de crédito. Revista dos Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1988, v. 638, p. 12. “Ainda quando haja decisões que acabaram permitindo, no Direito germânico, que 
alguém possa agir em juízo em nome próprio em face de direito alheio, por força do disposto no § 185 do 
BGB, essa situação somente é admissível havendo um motivo claramente relevante. As decisões alemãs que 
admitem essa possibilidade exigem sempre que exista motivo fundado para que uma pessoa possa agir em 
nome próprio exercendo direito alheio. 
Mesmo aqueles que admitem que seja possível, no Direito alemão, a transferência, convencional, da 
legitimação para a causa exigem que o interesse na tutela jurídica seja cuidadosamente examinado. Se, p. ex., 
a autorização para demandar tiver apenas por finalidade que a pessoa do legitimado não apareça no processo, 
não se manifesta nenhum interesse na tutela jurídica em favor de quem autorizou”. 
702 COUTO E SILVA, Clóvis do. Cessão de crédito. Revista dos Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1988, v. 638, p. 12-13. 
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Banco Central foi perfeita e acabada, transferindo-se o crédito em sua 
integralidade para o Banco Central. Com a cessão, o cedente perdeu todo 
e qualquer direito sobre o crédito. 
Já vimos que é uma impossibilidade jurídica o mandato sem 
representação, e tanto mais será aludida “autorização para a cobrança”, 
em que se opera uma divisão no próprio direito subjetivo, divisão, esta, 
impossível, porquanto não possuímos nenhuma disposição legal 
semelhante ao § 185 do BGB. Saliente-se que o cedente deixa de deter 
qualquer relação com o crédito cedido. É, na verdade, um terceiro. Não 
pode, pois, exercer em nome próprio nenhum direito relativo ao crédito 
cedido. A única faculdade que ele possui — como, aliás, qualquer 
terceiro — é a de receber procuração para agir em nome do cessionário, 
se este entender investi-lo na qualidade de seu procurador.703 

 

Apresentados os dois modelos jurídicos doutrinários — o de Pontes de Miranda e o 

de Clóvis do Couto e Silva —, bem como suas respectivas divergências, analisam-se agora 

os argumentos para afastar possíveis dúvidas que possam turvar a análise dos pontos 

relativos à autorização para cobrança. Só assim se poderá compreender se esta é ou não 

admissível no sistema jurídico brasileiro. 

 O primeiro ponto a ser analisado é quanto à chamada cisão do direito subjetivo. Na 

cessão de crédito qualificada ou restritiva, não há retenção da pretensão pelo cedente e 

transmissão de crédito ao cessionário; não há cisão do direito subjetivo e da pretensão. Há, 

em verdade, cessão de crédito cumulada com a autorização para cobrar. O cedente cede o 

crédito e autoriza o cessionário a cobrá-lo, em nome próprio, do devedor.704 Em razão da 

outorga do poder ao autorizado para cobrar direito alheio em nome próprio, ele estará 

legitimado. A autorização não é negócio jurídico de disposição, translativo ou constitutivo 

— o que também demonstra não haver, por seu intermédio, cisão do direito subjetivo.705 

                                                   
703 COUTO E SILVA, Clóvis do. Cessão de crédito. Revista dos Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1988, v. 638, p. 14. 
704 ENNECCERUS, Ludwig; LEHMANN, Henrich. Derecho de obligaciones. In: ENNECCERUS, Ludwig; 
KIPP, Theodor; WOLF, Martin. Tratado de derecho civil. Trad. Blas Pérez González y José Alguer. 2. ed. 
Barcelona: Bosch, 1954, t. II, v. I, § 80, IV, 2, p. 395. “Pero también es posible y, es más, se hace con 
frecuencia la cesión con efecto limitado en el sentido de que el crédito, en realidad, sigue siendo del cedente, 
estando facultado el cesionario solamente para cobrarlo en su proprio nombre. Entonces no existe, como 
creen muchos, un poder, pues el cesionario no ha de cobrar, como representante del cedente, en nombre de 
éste, sino en su proprio nombre. Trátase más bien de consentimiento para disponer sobre un derecho ajeno 
(perteneciente al que consiente), de una llamada ‘autorización para el cobro’ a tenor del § 185. No puede 
dudarse de su validez. Si puedo autorizar a uno para que enajene en su propio nombre las cosas de mi 
propiedad, no hay razón alguna para que no pueda autorizarle también a que cobre mi crédito en su propio 
nombre” [itálicos do autor].  
705 Andreas von Tuhr apresenta as seguintes razões em negar a cessão restringida: “No creemos que haya la 
menor necesidad de galvanizar nuevamente este híbrido negocio jurídico ignorado de la ley, y que, en la 
evolución histórica del Derecho común, sirvió de etapa preliminar a la cesión. Quien desee conceder a X. el 
cobro de su crédito tiene dos caminos: cederle el crédito u outorgale un poder; el camino intermedio de la 
«cesión restringida» no sierve más que para engendrar confusión toda vez que autoriza a X. para actuar como 
cessionario o apoderado, según mejor le convenga” (TUHR, Andreas von. Tratado de las obligaciones. Trad. 
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Não há perda de conteúdo de seu direito. A autorização apenas outorga poder a conferir 

legitimidade ao autorizado para atuar em nome próprio.706 Por tal motivo, tanto a cessão 

qualificada como a autorização para cobrança não geram a cisão do direito subjetivo nem 

pretensão, como alegam Pontes de Miranda e Clóvis do Couto e Silva.  

 O segundo ponto refere-se ao caráter restritivo da autorização para dispor no 

sistema jurídico brasileiro.  

 Muito embora se reconheça, em nosso sistema jurídico, a existência da autorização 

para dispor, em nome próprio, de direito alheio, adota-se aqui, como interpretação, estar 

esta figura restrita à disposição de direito real sobre coisa móvel. Não pode ser ela 

compreendida como uma figura geral no sistema do Código Civil, por não haver uma regra 

jurídica expressa, como a do § 185, 1, do Código Civil alemão, estando, pois, restrita aos 

suportes fáticos, específicos do ordenamento brasileiro, e à admissibilidade de sua 

aplicação — por exemplo, no contrato estimatório, na comissão para venda e no mandato 

sem representação. Esta ausência de regramento sobre a autorização para dispor, 

dessumível de determinados suportes fáticos, é que leva a afirmar apenas haver implícita, 

no ordenamento, a autorização para dispor. Em razão de não haver suporte fático legal que, 

por ora, permita elastecer o conceito de autorização para dispor, com maior razão entende-

se, ao menos nesse átimo, não haver fundamento de direito material para se admitir, no 

sistema jurídico brasileiro, a figura da autorização para cobrança.707 

                                                                                                                                                         
Wenceslao Roces. Granada: Comares, 2007, p. 498-499). Importa também destacar que von Tuhr apresenta 
as seguintes razões para inadmitir autorização da cobrança de direito alheio em nome próprio, por pressupor 
ter que se admitir uma divisão do direito por uma transmissão não completa: “La noción de transferencia 
traslativa pierde su claridad si se considera admisible la cesión de un derecho sin cambio completo del sujeto; 
a veces, se sostiene que la cesión de la propiedad o de un crédito puede realizarse de suerte que en la relación 
interna de las partes el cedente continúe siendo titular del derecho; se podría ceder la pretensión en forma tal 
que ‘el cesionario obtuviera la facultad de hacer valer en juicio la pretensión como derecho del cedente, pero 
en nombre propio y en el proprio interés’. Juzgo inadmisibles semejantes construcciones; llevan a resultados 
sustanciales indeseables (permiten que se realice una titularidad exteriormente invisible) y a una 
desfiguración de los conceptos jurídicos, que atenta contra la claridad del derecho” (TUHR, Andreas von. 
Derecho civil: teoría general del derecho civil alemán. Trad. Tito Ravá. Madrid: Marcial Pons, 2005, v. II, § 
45, I, p. 55). 
706 FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. Trad. José María Miquel González 
y Esther Gómez Calle. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998, § 57, 1, c, p. 1045. “La comprensión 
de la figura jurídica de la autorización ha quedado oscurecida, porque se ha querido configurar la 
autorización como una transmisión de un derecho, y porque se la ha entendido como concesión de una 
«titularidad». La concepción que entiende que por la autorización se produce una «disociación» del derecho 
de autorizante, tal como sucedería en una forma de cesión limitada, no concuerda con el Derecho vigente. La 
crítica en contra de la autorización para el cobro, parte equivocadamente de que el reconocimiento de la 
autorización para el cobro presupone la aceptación de que la autorización produce una división del derecho”. 
707 Em face dos argumentos apresentados relativos à autorização para cobrança, entende-se também não 
haver fundamento de direito material para admitir, com arrimo no art. 18 do Código de Processo Civil, por 
intermédio de negócio jurídico processual entre o titular do direito e o substituto processual, a figura da 
legitimidade extraordinária, para que o segundo pleiteie, em nome próprio, o direito de terceiro perante o réu. 
Admitem a legitimação extraordinária, por intermédio de negócio jurídico processual: BENEDUZI, Renato 
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Rezende. Legitimidade extraordinária convencional. Revista Brasileira de Direito Processual. Belo 
Horizonte: Fórum, 2014, n. 86, p. 127-142. DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: 
introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 19 ed. Salvador: Jus Podivm, 
2017, v. 1, p. 395-400. MARINONI, Luiz Guilherme. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 1º 
ao 69. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, v. 1, p. 394. Em sentido contrário, por admitirem a 
legitimidade extraordinária quando houver permissão legal expressa no ordenamento: SCHENK, Leonardo 
Faria. Breves comentários ao novo código de processo civil. Coord. Teresa Arruda Alvim Wambier et al. 3. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 120-122. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. Primeiros 
comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo. Coord. Teresa Arruda Alvim Wambier. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 83-84. THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual 
civil: teoria geral do processo civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Rio de Janeiro: 
Forense, 2016, v. I, p. 167, nota 220.  
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CONCLUSÃO 
 

 Conquanto as conclusões tenham sido apresentadas, paulatinamente, durante o 

desenvolvimento da presente tese, estas, na sequência, se encontram sistematizadas de 

forma articulada. 

1) Pela leitura dos arts. 176 e 220 do Código Civil, depreende-se que, para determinados 

negócios jurídicos serem válidos ou eficazes, deve também existir a declaração de vontade 

prestada por terceiro — ou seja, por quem não é figurante na parte do negócio jurídico. 

2) Essa declaração de vontade gera negócio jurídico independente e auxiliar ao negócio 

jurídico a concluir ou concluído. É independente por ter suporte fático próprio quanto à 

existência, validade e eficácia do negócio jurídico a concluir ou concluído. É auxiliar por 

ser elemento complementar à validade ou à eficácia do negócio jurídico a ser auxiliado. 

3) Esse negócio jurídico independente e auxiliar pode ser prévio, contemporâneo ou 

posterior ao negócio jurídico principal. 

4) As características apresentadas por essa declaração de vontade compõem assentimento a 

negócio jurídico de outrem. Essa figura jurídica apresenta um caráter geral a compor, à luz 

do Código Civil, a existência no sistema jurídico brasileiro da teoria geral do assentimento. 

5) O assentimento a negócio jurídico de outrem é imposto pelo ordenamento para 

determinados negócios jurídicos, visando à proteção de interesses jurídicos. Em razão do 

interesse protegido, há o assentimento vigilante e o assentimento autointeressado. O 

assentimento vigilante tem por função proteger interesse de um dos figurantes de um 

negócio jurídico. O assentimento autointeressado tem por função proteger interesse do 

próprio assentiente. 

6) O assentimento é a declaração de vontade por intermédio da qual determinado sujeito de 

direito assente para que o negócio jurídico a concluir ou concluído por outrem, a depender 

do suporte fático legal, seja válido ou eficaz. 

7) Como fato jurídico, o assentimento pode ser classificado como negócio jurídico 

unilateral, receptício e causal. 

8) Quanto à existência do negócio jurídico a ser assentido, há o assentimento prévio — 

prestado antes de ser concluído o negócio jurídico assentido — e o assentimento posterior, 

prestado depois de ser concluído o negócio jurídico assentido. 

9) O assentimento prévio, em razão da nomenclatura empregada no Código Civil, se 

depreende na expressão “autorização prévia”. O assentimento posterior, ao contrário, se 
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depreende, na expressão empregada no Código Civil, “autorização posterior”, que, em 

verdade, é a figura jurídica da aprovação. 

10) A aprovação não se confunde com a ratificação. Esta é figura jurídica vinculada ao 

instituto da representação, pois torna eficaz o negócio jurídico concluído por terceiro, em 

nome do ratificante, mas sem poderes de representação. O ratificante não é terceiro a 

assentir com o negócio jurídico concluído pelo falso procurador, mas o próprio figurante, 

não sendo a ratificação figura pertencente à teoria geral do assentimento. 

11) Pela eficácia da autorização, atribui-se ao autorizado ou faculdade para concluir 

negócio jurídico ou poder para dispor de direito alheio, em nome próprio — o que, por 

consectário, gera ao autorizado a legitimidade para exercer posição jurídica ativa. 

12) A autorização integrativa é negócio jurídico unilateral com a eficácia de atribuir 

faculdade jurídica ao autorizado e, secundariamente, afastar limitação ao exercício da 

autonomia privada à conclusão de negócio jurídico válido ou eficaz. 

13) A autorização integrativa, a depender da situação jurídica, é passível de revogação. 

14) A autorização integrativa não pode ser confundida com a figura jurídica da permissão. 

Embora ambas apresentem igual eficácia jurídica — atribuir faculdade e, secundariamente, 

afastar limitação ao exercício da autonomia privada —, a permissão não decorre de 

declaração de vontade de terceiro, mas de figurante inserto na parte de negócio jurídico. 

15) A autorização para dispor é negócio jurídico unilateral com a eficácia de atribuir ao 

autorizado o poder para dispor direito do autorizante, em nome próprio, com eficácia direta 

sobre a esfera do titular. 

16) Como fundamentos legais à existência da autorização para dispor, estão, no direito 

privado brasileiro, os suportes fáticos relativos ao contrato estimatório (art. 534) e ao 

contrato de comissão para venda (art. 693). 

17) A autorização para dispor, a depender da situação jurídica, é revogável. 

18) Não há, no sistema jurídico interno, fundamento legal para se admitir, pela figura da 

autorização para dispor, ao contrário do direito alemão, a existência da autorização para 

cobrar, da autorização para contrair obrigação e da autorização para adquirir. 
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