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RESUMO 

Procuraremos neste trabalho apresentar um panorama das doutrinas 

concementes a teoria dos fatos jurídicos, dando enfoque ao direito adquirido do 

terceiro de boa - fé nas relaç8es contratuais. 

Uma vez que a simulação constitui um expediente fieqitentíssimo a que 

se refere no mundo do direito, particularmente para se ocultar a violação de um 

preceito legal ou para se fiustar direitos de terceiros em defesa de interesses 

próprios com 0s quais aqueles colidem ou podem vir a colidir. 

Cuida-se o presente trabalho, de visar colocaç6es aprofundadas sobre 0 

direito adquirido do terceiro de boa fé no caso de simulação, bem como de 

objetivar reflexões sobre o seu alcance, máxime em vista das distorções que 

d e c o m  deste tão definido e apregoado instituto, consolidado através dos 

tempos e em todos os sistemas jurídicos. 

Embora a complexidade da matéria, há certa unanimidade em significar 

o instituto como o direito que já incorporou ao patrimônio da pessoa, ou que 

passou a pertencer a alguém e que merece a proteção jurídica contra qualquer 

oposição de terceiros. Existe uma lei vigente ao tempo em que se adquiriu um 

bem ou uma vantagem, a qual dB garantia e proteção ao que se incrustou no 

patnmônio da pessoa, não podendo ser alterado. Isto porque a pessoa que agiu 

de boa fé acreditava estar realizando negócio jurídico , onde OS fatos ocorridos 

advinha de um fato jurídico concreto, amparado por lei, que se incorpora 

definitivamente em seu patrimônio, e que não mais pode ser tirado. 

Entendemos que o direito adquirido do terceiro de boa-fé no caso de 

simulaçlio, começa no momento em que ele é parte integrante do negócio 

jurídico. 



SUMMARY 

We will look for in this work to present a panorama of the concementes 

doctrines to the theory of the legal facts, giving approach to the right acquired of 

the third of good one - faith in the contractual relations. 

We appreciate the legal problems, of confomity with its more recent 

developments, undertakhg studies of the theoretical Iines effective to the 

General Part of the Civil Code, pointing out its function in juscivilistic order and 

other scopes of the right. 

The present work is taken care of, to aim at ranks deepened on the right 

acquired of third of good faith in the sirnulation case, as well as objectifying 

reflections on its reach, maximum in sight of the distortions that elapse of this so 

definite and proclaimed institute, consolidated through the times and in a[] the 

legal systems. 

We understand that the right acquired of third of good-faith, starts at the 

moment where it is integrant paít of the legal trt~nsaction. 

This because the person who acted of good faith believed to be canying 

through legal transaction, where the occurred facts happened of a legal fact 

concrete support& for law, that if incorporates defínitively in its patrimony, and 

that more she cannot be taken off. Although the complexity of the substance, has 

certain unamhity in meaning the institute as the nght that already incorporated 

the pabimony of the person, or that it started to belong to somebody and that 
I 

deserves the lega1 protection against any opposition of third. 
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O presente trabalho se propõe a tratar do clássico tema da proteção aos 

direitos adquiridos, objeto de demanda jurídica, tendo como parâmetros os 

princípios e normas de nossa ordem constitucional. 

A ideia deste é analisar os conceitos trazidos pelo novo texto 

constitucional, confrontando-os, algumas vezes, com a doutrina existente 

sobre o tema. 

Propomo-nos a apresentar uma idéia mais precisa da amplitude que a 

proteção aos direitos adquiridos assume em nosso ordenarnento jurídico- 

constitucional, em sede de novação legislativa infiaconstitucional 

Buscamos relacionar ao contrato o conceito atual de autonomia 

privada dentro das atuais teorias, tecendo considerações especificamente 

sobre a ama1 legislação brasileira referente ao direito contratual e ao direito 

adquirido. 

Sabemos que o tema é amplo e sujeito às posições doutrinárias que 

procuram esclarecê-lo, desde a antiguidade clássica, no tocante ao conflito das 

leis no tempo e de época mais recente, a partir do stculo XVIII, no confronto 

entre a Constituição e o direito adquirido. 

Procuramos fazer a relação entre constituição, irretroatividade da lei, o 

direito adquirído e a posiçâo adotada pelo Direito Constitucional Brasileiro. 

Iniciamos com um capítulo sobre contratos, buscando relacionar o 

principio da boa-fé, com o principio da autonomia da vontade e o da 

dignidade da pessoa humana. 

Tão antigo como o próprio ser humano é o contrato, que nasceu a 

partir do momento em que as pessoas passaram a relacionar-se. 

Mostramos que desde os primórdios do direito romano, a feiçáo atual 

do contrato vem sendo moldada, sempre com base na realidade social. 



O contrato 6 um negócio jurídico bilateral ou plurilateral, dependente 

de pelo menos duas declarações de vontade, que tem como objetivo a criação, 

modificação e até mesmo extinção de direitos e deveres de conteúdo 

patrinionial. 

Com as recentes inovaçUes legislativas e com a sensível evolução da 

sociedade brasileira, não há como desvincular o contrato da atualidade, 

surgindo assim, a necessidade de dirigir os pactos para a consecução de fms 

que atendam aos interesses do meio coletivo. 

Dentro desse contexto, sendo o contrato negócio jurídico, bata-se de 

um ato jurídico em sentido amplo, em que há o elemento norteador 

da vontade humana, que pretende um objetivo de cunho patrimonial; 

constitui um negócio jurídico, por excelência. 

Para existir o contrato, seu objeto ou conteúdo deve ser licito, náo 

contrariando o ordenamento jurídico, a boa-fé, a sua função social e 

economica e os bons costumes. 

Enfatizamos o direito adquirido daquele que realiza um negócio 

jurídico, acreditando ser licito, e só após, descobre ser vítima de uma 

simulação. 

0 trabalho, assim, foi dividido em duas partes: a primeira de cunho 

introdutóno, parte do conceito de contrato, apresentando as diferentes 

modalidades de contrato, falamos sobre a função social dos contratos e um 

capitulo sobre os princípios atinentes ao tema, dando destaque ao principio 

da boa-f6, fundamento de nossa defesa de tese. 

A partir da demonstração das várias teorias, chega-se A constatação de 

que, em muitos casos, a proteção aos direito adquirido, ao ato jurídico perfeito 

e à coisa julgada, que é uma garantia constitucional (art. P, inciso XXXVI) 

precisa ser mais discutido, melhor defendido, principalmente em respeito por 

ser tradição de nosso direito contit~cionat positivo a presença de cláusula 



expressa resguardando os direitos adquiridos dos efeitos de novaçâo 

legislativa. 

Em face da inovação constitucional, entendeu-se necessária mostrar, 

por um lado, sua arraigada presença histórica no direito constitucional 

brasileiro e, de outro, sua tipicidade, em comparação com outros sistemas 

constitucionais. 

Inegável, no entanto, os limites que os direitos adquiridos imp6em A 

legislação que sucede aquela sob cujo pálio foram geradas. 

Diante das diversas limitações a liberdade de contratar, introduzidas 

no sistema jurídico atual, com vistas a se evitar atos simulados em prejuízo a 

terceiros, e da dificuldade que se tem em provar a simulaçâo em 

determinados negócios perguntamos: ate que ponto o espaço oferecido pela 

autonomia contratual, pode implicar em um instrumento de manobra de forma 

a ensejar a simulaç%o pelas partes contratantes? Pensamos que tais 

indagações, deveriam ser refletidas pelo legislador, ao elaborar leis que 

limitam a liberdade contratual. 

Contudo tem-se constatado que por mais que o legislativo busque 

soluções preventivas e repressivas para coibir a simulação nos contratos, há 

que se ter presente que sempre quando houver a chamada liberdade 

contratual, haverá grande dificuldade em se identificar, qualificar e provar os 

atos sirnulatórios. 

Outras vezes, pordm, as palavras não denotam com fidelidade a 

intençâo, onde mais cedo ou mais tarde, podem vir desencadear a tormenta e 

atirar as partes a uma contenda judiciária. Notamos que o Código Civil de 

2002 não deseja em absoluto, que prevaleçam os erros, os lapsos, 0s 

equívocos as manifestaç6es dúbias e imprecisas, ao contrário almeja o 

legislador se afastem a elocução imperfeita, inexatas, lacunosa, obscura, a 

interpretaçáo que não espalhe rigorosamente O intento das partes, deturpando- 

Ihe o sentido. O legislador quer que o intérprete se atenha às intenções que 



inspiraram os contratantes, introduzindo-os, de modo precípuo e decisivo , ti 

criação do negócio jurídico. 

Uma vez que o nosso Código Civil de 2002, recomenda o legislador 

piitrio que, de preferência, se tenham em mira o espírito, a intenção, e não o 

sentido literal da linguagem. 

Acreditamos então, ser necessário que o intérprete, em tal conjuntura, 

procure reconstituir, retrospectivamente, o ato volitivo, em que se exteriorizou 

o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real 

vontade do agente e assim corrigir sua manifestação, verbal ou escrita, 

expressamente errada, ou restitui-lo e indenizá-10 do prejuízo que lhe causou 

o outro ao elaboram contrato meticuloso, que o levou a acreditar ser licito e 

perfeito. 

Estamos aqui nos referindo por exemplo ao indivíduo, que compra um 

bem móvel ou imóvel: um autombvel OU uma casa, etc. O adquirente paga a 

prestação e só posteriormente descobre que o bem n2io podia ser vendido pois 

o mesmo estava alienado ou era garantia de um outro negócio. 

Essa interpretaçgo exige por parte do intdrprete, completo 

conhecimento da vida real, integral experiência de vida; em seguida deve 

encarar o fato sujeito a sua apreciação como um leigo, como faria a maioria 

das pessoas. Em lugar dos contratantes em dissidio, colocaria pessoas 

sensatas. Para saber o que elas achariam do negdcio? 

A interpretação do ato jurídico deve ser feita atendendo menos 

expressoes empregadas pelas partes do que à vontade do declarante. É o 

principio que encontramos no art.85 da CC, segundo o qual: "Nas declaraçaes 

de vontade se atenderá mais h sua intenção que ao sentido literal da 

linguagem". 

Dentro desse percorrer histórico, destacamos, as mudanças pelas quais 

a autonomia da vontade sofre hoje importantes restriçaes no interesse social, 

devendo ser desde já lembrados certos conceitos que limitam o exercício dos 



direitos subjetivos, como a teoria do abuso de direitos, a teoria da imprevisâo, 

etc. 

A eficácia dos atos jurídicos em relaçgo a terceiros, esta sujeita, 

certos casos, à publicidade e ao registro. 

O nosso ponto de partida é o de que nâo há direito adquirido que não 

seja subjetivo. E tamb6m náo há que confundir direito adquirido com direito 

subjetivo. 

No entanto, nem todo direito subjetivo é titulado com direito 

adquirido para efeito da proteçâo constitucional, diante da eficácia retroativa 

ou retrospectiva das leis. 

Estarnos aqui, falando de um direito adquirido, aquele direito 

subjetivo que por condições diversa da pretensâo do adquirente nâo 

incorporou ao seu patrimônio individual. 

Patrirnônio que aqui significa conjunto de direitos; de conteúdos 

econômicos, político, social, moral vinculados ao indivíduo ou entendido de 

que ele participa de um modo particularmente próprio e intenso. 

Porém, muito mais que isso, pretendemos realçar a importância de 

valorizar a boa-fé, o direito adquirido do terceiro de boa-fé. Vivemos em uma 

sociedade em constantes transformações onde os direitos já defmitivarnente 

vinculados aos seus titulares, deverão ser respeitados . 



1. O CONTRATO NO DIREITO PRIVADO 

O conceito de contrato é, conforme o ensinamento da escola das 

Pandectas, o de uma categoria geral e abstrata reduzida à unidade no sistema 

conceitual, segundo as regras da lógica formal. O sistema assemelha-se a uma 

pirâmide em cujo vkrtice se encontra um conceito generalissimo ao qual se 

reconduzem os restantes conceitos, como tantos outros tipos e subtipos. 

O conceito moderno de contrato formou-se em conseqüência da 

confluência de diversas correntes de pensamento, dentre as quais a dos 

canonistas e a da escola do direito natural. 

A contribuição dos canonistas consistiu basicamente na relevância que 

atribuíram, de um lado, ao consenso e do outro, a fé jurada. Em valorizando o 

consentimento, preconizaram que a vontade é a fonte da obrigação, abrindo 

c-o para a formulação dos princípios da autonomia da vontade e do 

consensualismo. Com o consenso nasce a idéia que a obrigação deve nascer 

fundamentalmente de um ato de vontade e que, para çná-10, 6 suficiente a sua 

declaração. O respeito a palavra dada e o dever da veracidade justificam, de 

outra parte, a necessidade de cumprir as obrigações pactuadas, fosse qual 

fosse a forma do pacto, tomando necessária a adoçâio de regras jurídicas que 

assegurassem a força obrigatória dos contratos, mesmo os nascidos do 

simples consentimento dos contraentes. 

O contrato, típico instituto do direito privado, vem sofrendo uma séfie 

de @a,nsformaçtjes, de dteraçoes c~nceituais. 

Diversas causas concorreram para a modificação da noção dn 

contrato 

A idéia de que a igualdade formal dos indivíduos assegurana o 

equilíbrio entre 0s contratantes, fosse <~ilal fosse a sua condição social, não 



acontecia, ficava cada vez mais desacreditada. Assim, o desequilíbrio tomou- 

se patente. 

A interferência do Estado na vida econômica implicou, por sua vez a 

limitação legal da liberdade de contratar . 

A crescente complexidade da vida social exigiu, novas técnicas de 

contratação, simplificando-se o processo de formação, como sucedeu 

visivelmente nos contratos de massa, e se acentuando o fenômeno da 

despersonalização. 

Logicamente, o contrato, teme das relações privadas, não poderia 

ficar alheio ao fenômeno de evolugão por que passa todo o direito. Caio 

Máno da Silva Pereira, ensina-nos que várias são as facetas da palavra 

evolução: etimológica, linguística, antropológica e, ainda, contratuall. 

Esse doutrinador, observa que, por ser o contrato conceito 

intimamente relacionado a vontade humana, ele 6 suscetível de influência das 

transformações pelas quais passam os interesses sociedade. 

Para se compreender essa nova ordem lógica, é interessante apontar o 

que já ensinava Amoldo Wald quanto à função social do contrato: "Quanto à 

função social do contrato, por si mesma, em nada altera o respectivo regime 

jurídico, que já repelia o abuso de direito, com base no novo código civil e em 

virtude de cons tnição jurispmden~ial"~. 

por outro lado, a partir do momento em que o direito constitucional 

brasileiro considerou que a propriedade tinha função social (art 5' XXIII), 

tendo a palavra propriedade uma conceihiaçáo ampla, o mesmo principio 

haveria de ser aplicado aos direitos de crédito, OU seja às obrigações, e, 

consequentemente, aos contratos. 

' Caio Mário da Silva Pereira. Direito Civil: alguns aspectos de sua evolu@o, p.226. 
2 Arnoldo Wald. Introdução e parte geral, P. 61 



Para propor uma nova concepçfio do contrato sob a ótica do Código de 

Defesa do Consumidor e do novo Código Civil, visualizando a h ç b  social 

do contrato como princípio do direito privado brasileiro. 

No novo Código Civil, em vários de seus dispositivos, há alteração 

dos velhos institutos do direito civil, em busca de uma socialidade em sentido 

amplo. No direito contraíual, aparece a busca da necessária hannonização 

entre os interesses privados dos contratantes e os interesses de toda a 

comunidade. 

Na realidade, surgem para propor uma nova concepção de contrato 

sob a ótica do Código de defesa do Consumidor e do Novo Código Civil, 

visualizando a função social do contrato como principio do direito privado 

brasileiro. A função social do contrato não existe somente no plano das 

idéias, mas também no plano prático. 

Muitas e importantes leis dispensaram especial proteção a 

determinadas categorias de pessoas para compensar juridicamente a 

debilidade da posição contratual de seus componentes e eliminar o 

desequilibno. Desenvolveu-se uma legislação de apoio a essas categorias, 

como estímulo à sua organização. O Estado determinado a dirigir a 

economia, ditou normas impondo o conteúdo de certos contratos, proibindo a 

introdução de certas cláusulas e exigindo, para se formar, sua autorização, 

atribuindo a obrigaçâo de contratar a uma das partes potenciais e mandando 

inserir na relação inteiramente disposipões legais ou regulamentares. 

A política kterventiva do Estado atingiu, por sua vez, o contrato, ao 

restringir a liberdade de contratar: a liberdade de celebrar contrato, da 

liberdade de escolher o outro contratante e da liberdade de determinar o 

conteúdo do contrato. 

O contrato é urna espécie de negócio jurídico quc se distingue, na 

formação, por exigir a presença pelo menos de duas partes. Sendo assim, 

contrato é, portanto, negócio juridico bilateral OU plurilateral. 



Em sentido lato o contrato se conceitua como todo ato humano, lícito, 

capaz de adquirir, transferir, modificar, ou extinguir uma relaç8o jurídica. Em 

sentido estrito, é uma espécie de negócio jurídico em que as partes se 

sujeitam a observância da conduta idônea, à satisfação dos interesses que 

pactuam. 

Portanto, contrato é o acordo de vontades entre duas ou mais pessoas, 

sobre objeto lícito e possível, com o fim de adquirir, resguardar, modificar ou 

extinguir direitos. 

O concurso de vontades é pressuposto do contrato. Quando as 

obrigações que se formam no contrato são reciprocas, este é bilateral; quando 

sao pertinentes somente a uma das partes, se diz unilateral. 

Para que o contrato seja válido, é preciso que seu objeto seja licito e 

possível, e as partes contratantes sejam capazes, isto é, estejam legalmente 

aptas para contratar. 

O Código Italiano, em seu artigo 1.321, estipula que "i1 contrato è 

l'accordo di due ou piu parti per costituire, regolare ou estinguere tra loro un 

rapporto giuridico patrimoniale", o que demonstra o interesse patrimonial que 

existe no instituto em questão. O conceito de contrato está presente ainda no 

m, 1 10 1 do Código Civil francês, pelo qual: 

"Le contrat est une convention par laquelle une plusieurs personnes 

s70bligent, envers une ou plusieurs auees, à donner, à fairee, ou à ne faire 

quelque chose". 

Pelo Código ~apoleônico, assim, sempre há a ideia de obrigação de 

dar, de fazer ou não fazer. 

Darcy Bessone, visando a uma melhor compreensão do tema, 

demonstra alguns conceitos que Constam das codificaçGes do direito 

comparado. 

pomguês: 'Contrato é o acordo, por que, duas ou mais pessoas 

transferem entre si algum direito, ou se sujeitam a alguma obrigação'. 



Espanhol: 'E1 contrato existe desde que una 6 varias personas consientem en 

obligarse, respecto de outra otras, a dar alguna cosa a prestar algun 

servicio'. Digeto de Direito Civil inglês: 'Un contrat est une convention Qui 

crée ou que est destinée ii cree une obligation juridique entre les parties Qui la 

concluent'(trad. De Bauman et Goulé). Argentino: 'Hay contrato cuando 

varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad 

comum, destinada a reglar sus derechos'. Mexicano: 'Contrato es un 

convenio por e1 que dos Ó más personas se transfirem algun derecho 6 

contraem alguna obligación"'. 

O nosso Código de 1916, assim como outros Códigos, o alemão, o 

suiço, o polonês, preferiram não trazer o conceito do instituto, por 

entenderem que a tarefa defuiitória pertence ao campo da ciência. 

O novo Código Civil também não conceitua, apesar de trazer como 

um de seus baluartes o princípio da simplicidade, para facilitar o trabalho do 

jurista e aplicador da norma, pela menção expressa de conceito jurídicos, 

constituindo essa uma das propostas do legislador. Assim o novo Código 

Civil define todas as figuras contratuais, porém não diz o que 6 contrato. 

Sabemos ser o contrato a fonte principal do direito das obrigações, 

intimamente ligado ao conceito de patrirndnio, revestindo-se como instituto 

primordial ao direito privado. 

1.2. O caráter normativo do contrato 

Vista a autonomia privada como poder negocia1 conferido pelo 

ordenamento jurídico para OS particulares regularem por ato de sua própria 

vontade, as suas relações jurídicas, podemos afirmar junto com os autores 

que assim professam, a conceituaçao do COnhz<to como uma espécie de noma 

individual concreta. 



Inobstante, as opiniões contrárias entendemos ver no contrato um 

caráter normativo, a melhor forma de explicar as regras atuais atinentes aos 

contratos e ao conceito de autonomia privada, que acabamos de analisar. 

Passamos então a expor pensamentos de autores que desenvolveram 

preciosas reflexaes sobre O tema. 

Paulo Luiz Neto Lobo, analisando os diversos entendimentos 

doutrinários, informa que: 

"Kelsen vê o contrato não só pelo ângulo da aplicação do direito, 

mas também pelo bngulf) da criação do direito. Direitos e 

obrigações concretos, que, antes dele, não existiam, seriam 

criados negocialmente. 

Mas a norma criada pelo contrato não tem vida própria; não tem 

força obrigatória por si mesma. Apenas pode ser concebida em 

conjunção com a norma geral. 

A norma ou u ordem criadas pelo contrato seriam, pois, uma 

norma ou uma ordem de grau inferior à norma ou à ordem que 

instituiria o contrato, como procedimento criador de normas 

jurídicas. 

Tratando do âmbito de validade temporal do contrato , Kelsen 

afirma que, no momento em que o conlrato se conclui, a norma 

contratual entra em vigor e a convenção adquire força obrigatória. 

~s,ya é outra distinção muito importante no pensamento 

Kel.yeniano: entre o contrato como fato produtor de normas 

jurídicas e a norma criada através desse fato deve manter-se uma 

nítida separação. '" 

Para Luigi Fem, considera OS efeitos jurídicos trazidos pelo contrato 

para colocá-lo como um fenômeno jurídico criador de normas, dizendo que: 

"0 negócio (e por isso o contrato) permanece fonte de deveres de 

faculdades de direitos ( e por isso também de obrigações) 

propriamente porque é fonte normativa; isto é tem um seu 

conteúdo de normas. Se os deveres e por isso as .faculdades e 0s 

3 
O contrato - exigencias e concepcoes atuais, p. 44 



direitos derivam sempre do direito objetivo, contrariamente ao 

quanto pensa o sub~etivismo individualisfa r se do negócio 

derivam deveres e faculdades, isto quer dizer que tumbém 0 

negócio cria direito objetivo ':' 
Cabe esclarecer o autor emprega a palavra fonte com o significado de 

um ato que cria alguma coisa. Como O ato através do qual se cria direito isto 

é se criam normas jurídicas. Fonte é assim, sinônirno de ato normativ~.~ 

Luiz Neto Lobo, tecendo considerações à doutrina de Ferri, diz que: 
"Ferri parte da correkuqüo entre os  conceito.^ de uutonomia 

privada e negdcio jurídico, o segundo como única expres.sBo Ju 

primeira. A essência do negócio jurídico seria normativa, em f& 

do poder de criar norma jurídica atribuído à autonomia privada a 

autonomia privada seria, nada mais nada menos, que o poder de 

criar norma negocial, expressado no negócio jurídico. 

A autonomia privada não seria uma utividade originária, mas 

atividade que vai encontrar sua fonte de validade na lei, da qual 

recebe a delimitação, substanciaf e.formul, de sua atuução." 

Com se vê, as teses que vêm no contrato uma função normativa são as 

que melhor se adaptam aos meios  da sociedade atual, onde se vê o espaço 

da autonomia privada se restringir cada vez mais, em razão das diversas 

Rivista Timestrate di Diritto e Procedura Civik, p. 54. 
NO o"gina]: "I1 negozio ( e quindi i1 contratto) resta fonte di doveri di fazolta di diritti ( e 
quindi anche di obligazioni) propno perché fonte nomativa; ha cioe, um suo contenuto di 
nome. Se i doveri e quindi le facolta e i diritti derivano sempre da1 diritto &&tivo, 
contrariamente e quanto pensa i1 soggettivismo individualista, e se da1 negozio denvano 
doveri e facoltà, cib vorrà dire che anche i1 negozio crea diritto obiettivo." (tradução 
livre da autora) 

Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, p. 56. 
NO stato devato che ta parola fonte viene adoperata in senso metafonco a 
indicare fatti e fenomeni diversi. Fonte ciò da cui n0i attingiamo conoscenza di qualche 
cosa ( si pada in questo sendo di fonte; fonte 0 sorgente della vita). Ora, quando noi 
parliamo di fonte de1 diritto, 10 facciamo prevalentemente in questo secondo significato. 
Noi parliamo di fonte come di att0 arWWx3O i1 quale Si crea diritto, cioe si creano del]e 
norme giuridiche. Fonte è quindi per noi sinonjm0 di atto" (traduçâo livre da autora) 



limitações ao poder de contratar e as constantes intervenções estatais nos 

contratos, com a finalidade de se afimiar a sua fùnção social. 

Paulo Luiz Neto Lobo informa as transformações nos contratos 

verificadas na sociedade atual fazem com que: 

"De um lado o Estado, através de inúmeros mecani,smos de 

produç6o normativa, direciona o contrato a uma função social, 

fazendo predominar o interesse público ou coletivo sobre o 

individual. De outro lado, a empresa, que tangenciando o 

monopólio legislutivo do Estado, editu normus que uprecem 

verdadeiras normas gerais, sob a aparência contratual, às quais se 

subordinam todos uque1e.s que necessitam de seus bens e 

servigos ': 

AS modificaç6es que supramencionadas referentes a teoria e a 

dogmátiça dos contratos e da autonomia privada, refletem diretarnente na 

teoria dos defeitos dos negócios jurídicos. Aqui analisar-se-á apenas à 

simulação, analisando a sua evoluçâo conceitual, a qual se deu conjuntamente 

com as transformações verificadas na autonomia da vontade, agora 

autonomia privada e dos negócios jurídicos, mais especificamente os 

contratos. 

Ante o reconhecimento de que o direito civil passou a ser 

influenciado de forma determinante pelo direito constitucional, procuramos 

tecer alguns comentários e demonstrar o fundamento constitucional do 

principio da funga0 social do contrato, do direito adquirido do terceiro de 

boa-fé regmento para nós intimamente ligado à proteçb da dignidade da 

pessoa humana, à solidariedade social à igualdade em sentido genérico, à 

busca de uma ordem econômica de acordo com OS ditames da justiça social e 

à socialização da propriedade. 

7 
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1.3.Formação histórica e conceitos ideológicos 

0 conceito moderno de contrato formou-se em conseqiiência da 

confluência de diversas correntes de pensamento, dentre as quais: a dos 

canonistas e a da escola do Direito Natural. 

A contribuição dos canonistas consistiu basicamente na relevância 

que atribuíram, de um lado, ao consenso e, do outro, a fé jurada. Em 

valorizando o consentimento, preconizaram que a vontade é a fonte da 

obrigaçâo, abrindo caminho para a formulação dos princípios da autonomia 

da vontade e do consensualismo. Com O consenso nasce a idéia que a 

obrigação deve nascer fundamentalmente de um ato de vontade e que, para 

criá-lo, é suficiente a sua declaração. O respeito à palavra dada e o dever da 

veracidade justificam, de outra parte, a necessidade de cumprir as obrigaçaes 

pactuadas, fosse qual fosse a forma do pacto, tomando necessária a adoça0 de 

regras jwidicas que assegurassem a força obrigatória dos contratos, mesmo 

0s nascidos do simples consentimento dos contraentes. 

A Escola do Direito Natural, racionalista e individualista, influi na 

formaç&o histórica do conceito moderno de contrato ao defender a concepçao 

de que o fundamento racional do nascimento das obrigaçaes se encontrava na 
vontade livre dos contratantes. Desta forma, o contrato 6 um acordo de 

vontades, expresso ou tácito, que encerra compromisso a ser honrado sobre a 

base do dever de veracidade, que é Direito hkitural. 

Deve-se aos conceitos traçados para O contrato nos códigos francês e 

alemão, a idéia de um contrato com predominância da autonomia da vontade, 

em que as partes discutem livremente as suas condições em situação de 

igualdade. Entretanto, essa espécie de contrato, essencialmente privado e 

paritário, representa urna pequena parcela do mundo negocia]. Os contratos 



em geral são celebrado com a pessoa jurídica, com a empresa, com OS 

grandes capitalistas e com o Estado. 

No Direito Civil, o contrato está presente não só no Direito das 

Obrigaçaes como também no Direito de Família, no Direito das Coisas e no 

Direito das Sucessões. 

O Cbdigo Civil brasileiro disciplina dezesseis espécies de contratos 

nominados e duas de declaração unilaterais da vontade. Contém ainda um 

capitulo referente As obrigações por etos ilícitos (CC, arts. 1.5 18 a 1.553)de 

duas normas. 

0 s  fatos humanos que o Código Civil brasileiro considera geradores 

de obrigação são: a) os contratos; b) as declarações unilaterais da vontade; c) 

OS atas ilícitos, dolosos e culposos e em seguida a lei. Por ser esta que da 

eficácia a esses fatos, transformando-os em fontes diretas ou imediatas. 

A lei 6 a fonte primária e única de todas as obrigaçaes. Assim, as 

obrigaçdes decorrentes dos contratos são obrigações que resultam da lei, 

porque é a lei disciplina os contratos, sujeitando-os a um estatuto jurídico; 0s 

contratos não são reconhecidos senão porque a lei os sanciona e garante. É a 

lei que disciplina os efeitos dos contratos, que obriga declarante a pagar a 

recompensa prometida e que impõe ao autor do ato ilícito o dever de rassarcir 

o prejuízo causado. 

Em todos esses casos, sempre existe um fato humano, de que 

diretamente se origina o vinculo obrigacional. 

Contrato é fonte de obrigaçgo. Fonte é O fato que dá origem a esta, de 

acordo com as regras de direito. 

O direito romano distinguia contrato de convenção. Esta representava 

o gênero, do qual o contrato e o pacto eram espkcies. Hoje no entanto, tais 

expressões são empregadas como sinônimas. 



Não 6 no direito romano que se deve buscar a origem histórica da 

categoria jurídica que hoje se denomina contrato. O direito romano distinguia 

contrato de convenção. 

Em Roma, a palavra conventio compreendendo simultaneamente: 

a) os contratos propriamente ditos, isto é, as convenções previstas e 

reconhecidas pelo direito civil, dotadas de força obrigatória e providas de 
ação; b) os pactos, isto é, as convenções não sancionadas pelo direito civil, 

despidas de ação e de força obrigatória. 

Modemamente, sobretudo em face dos textos, a sinonímia é perfeita, 

posto que, doutrinariamente, ainda se distingue os dois conceit:itos. 

Sabemos que contrato 6 acordo de vontades, criador de obrigações . É 
uma espécie particular de convençtlo, cujo traço distintivo, cujo cadter 

especifico, 6 a produção de obrigaçaes. Convenção é acordo de vontades de 

duas ou mais pessoas sobre um objeto de interesse jurídico. É também 

convergência de vontades, porem de mais vasto alcance. É assim o gênero de 

que o contrato é a espécie. 
A definiçáo romana, formulada por Ulpiano, apesar de concisa, era 

extremamente correta: est pactio duorum pluriumve in idem placitum 
comnsus, ou, em vernáculo, o mútuo consenso de duas ou mais pessoas 

sobre o mesmo objeto. 

1.4. FunçPo social do contrato 

A função [oçoial do contrato não existe somente no plano das idkias 

mas também no plano prático. 
com a inovação da aplicação do principio da função socid do 

contrato trará ao nosso sistema a adoção plena do abrandamento da força 

obrigatória dos contratos, afastando cláusulas que colidem com os preceitos 



de ordem pública e buscando a igualdade substancial entre os negociantes, 

onde deve justamente equilibrar as relaç8es jurídicas, sem preponderância de 

uma parte sobre a outra, resguardados OS interesses do grupo social tarnbkm 

nas relações de direito privado. 

A nova concepção de contrato, fundado nos princípios: dignidade, 

socialidade, igualdade, é uma concepçâo social, em que n8o só o momento da 

manifestaçao da vontade, mas tambbm a condição social e econômica das 

pessoas nele envolvidas, além dos efeitos do contrato na realidade social, é 

que serão levadas em conta para a validade, eficácia do pacto. 

Anteriormente, a autonomia da vontade ditava as regras do pacto, 

fazendo com que seus dispositivos tivessem força legislativa iníer partes. Sob 

outro prisma, não temos mais a autonomia da vontade como fator essencial 

dos contratos; predominam os contratos de adesâo, os acordos de massa; não 

há mais as discussâo das cláusulas contratuais com0 antes. 

Por tudo isso, a proteçâo do contrato toma-se imperiosa, já que este 

nada mais é do que uma propriedade pessoal do celebrante. O pacto tem um 

intuito, na maioria das vezes, econômico e fmanceiro, devendo estar 

sintonizado com a realidade fática social que o envolve. O conceito de 

função social de propriedade serve como fundamento constitucional para a 

análise da natureza jurídica da função social do contrato. Devemos enfatizar, 

entretanto, o fato de que o principio da social da propriedade impõe ao 

proprietário - ou a quem detem O poder de conbole, na empresa- o dever de 

exercê-lo em beneficio de outrem e nâo apenas, de n b  o exercer em prejuízo 

de outrem. 

Percebemos assim que a função social da propriedade atua corno 

fonte de imposição de comportamentos positivos - prestaçlo de fazer, 

portanto, e não, meramente, de fazer - ao detentor do poder que deflui da 

propriedade 



Percebe-se a importância do contrato para o direito privado com um 

simples passar de olhos sobre o novo C6digo Civil . 
Sendo o contrato categoria de negócio jurídico, não se pode olvidar a 

relevância de se conceituar negócio jurídico e falarmos dos defeitos de 

negócio jurídico por serem de enorme valia a matéria contratual, já que geram 

a anulabilidade ou nulidade dos pactos em diversas situações. Por 

conseqüência, as situações de nulidade e de anulabilidade do negócio jurídico 
são plenamente aplicáveis aos contratos, hipóteses em que se tem a extinção 

dos contratos por ineficácia contratua4 decorrentes de fatos anteriores à sua 

celebraçgo. 
Vamos nos ater ao direito adquirido do terceiro de boa-fé nas relaqaes 

contratuais tema da nossa tese. 
Muitos códigos como o francês e 0 argentino dão-se ao trabalho de 

definir o contrato. Não 6 função do legislador ministrar definições; definir é 

tarefa que compete a doutrina e náo a um corpo de leis. 

O contrato pressupõe destarte, necessariamente, intervenção de dum 

ou mais pessoas, que se põem de acordo a respeito de determinada coisa. 

Tais modificações repercutiram no regime legal e na interpretação do 

contrato. Muitas e importantes leis dispensaram especial proteção a 

deteminadas categorias de pessoas para compensar juridicamente a 

debilidade da posiçâo contratua] de seus componentes e eliminar 0 

desequilibrio. ~esenvolveu-se uma legislaçáo de apoio a essas categorias, 

como estímulo a sua organização. 

O ~ s t a d o  determinado a dirigir a economia, ditou normas impondo o 

conteúdo de certos contratos, proibhdo a ktrodução de certas c l á ~ s ~ ] ~ ,  e, 

exigindo, para se formar, sua autorização, atribuindo a obrigaçáo de contratar 

a uma das partes potenciais e mmdando inserir na relação inteirmente 

disposições legais ou regulamentares- 



A política interventiva do Estado atingiu, por sua vez, o contrato, ao 

restringir a liberdade de contratar: a liberdade de celebrar contrato, da 

liberdade de escolher o outro contratante e da liberdade de determinar o 

conteúdo do contrato. 

Da conexão entre dois conceitos, o de contrato e o de negócio jurídico, 

denominado entre nós de ato jurídico, e dai para o fato jurídico. 

Entendamos entâio que todo ato licito que tem por fim imediato 

adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos se denomina 

ato jurídico. 

A par do conceito tradicional supramencionado Carlos Alberto Bitta. 

enfatiza que: 

" No atual universo contratuul, espécies diversas de mruS 
negociais existem em função da expansão alcançada no plano 

comercial e do extraordinário avanGo tecnológico de nosso século, 

introduzindo-se no cenário economico inúmeros novos bens e 

servicos à disposiçlio dos interessados. Alinhe-se: os servicos de 

telecomunicação, com o d @rentes sistemas possíveis de 

e de representaqão de imagens e de sons; o mmp[exo 

dpuy,g/n compu{acionul, com muítipl»r sons entpresariuis c 
dotnL;,slico,s; o s  m e c U t I i . v ~ c ~ . ~  c d t7~h/lcIr(Ude, 

f»wnciumenlos, de investimentos, de seguros, de conjugação de 

~mpre.va.r e de neg6cios. dentre inúmeras outras moda2idade.y. 
]'aro u regu/u$im c l ~ . ~  rC/~~'fic.\. ~ i 4 r í ~ h c ~ u . v  c/uí clt.cor.rf.n/r,r, i,.cirfu.\. 

frirmu1a.v contra tu ai.^ tem sido udicionada.~ ao elenco /radici(lnal, 

merecem destaques av do contrato ne~c~vsário, do c»ntruto 
rcgu/uJ~), do contruto crutf~rriuc/o, c h  contrcrtc, cw/6,trl~i, c c.h 

contrato complexo que. a par de suas peculjaridudes, tem posto em 

,is, a prdpriu no$o de cunlrut~. Mus. n h  ohstuntc u,s dvire,lles 
e , v m ~ g ~ / c ~ r e . v  teorrUtv r> e x ~ / l ~ u ~ f ~ e . \ .  e.\-rslenlcs L,lt: 

negaórias do próprio conceito - a verdade é que s2ibsiste o 

CtInlrul» como rnecunismo de coquga~ão de inieresses poro 0 



realização de objetivos pessoais e patrimoniais no âmbito 
>r8 . jurídico . 

Destarte é importante ter em mente essas novas realidades que brotaram 

da evolução da sociedade e que na verdade não ensejaram a ''morie" do 

conceito de contrato como pretende algumas autores mas sim de uma nova 

concepção do direito contratual admitindo-se as íransformações que 

ocorreram em sua dogmática. 

Com efeito Enzo Roppo, falando das diversas mundanças econômicas 

políticas ensejadoras da transformação do direito contratual ocorridas na 

sociedade esclarece que: 
"[lustrando a gênese da moderna teoria do contrato e do direito 

dos contratos, individualiza-se uma fórmula capaz de sinteti- &ar OS 

seus valores essenciais: "liberdade de contratar, baseada na 

soberania da vontade individual dos contratantes': Assim deviu 

ser o contrato, segundo as mais acreditadas proposições das 

ideólogos oitocentistas, e assim era cfetivamente em muitos 

aspectos, na concreta praxe do capitalismo de concorrência. Mas 

desde 0s tempos do "Eaissez-jiuire" - -  desde a época c1&s.yjca do 

liberalismo econômico e político - -  as sociedudes ocidentais 

sofierum transformações projirndíssimas de ordem econcjmicu, 

social e política, que por suu vez incidirarn sobre o iwituto 

contrutual, transformando- pronfundissimamente. Nas sociedades 

contemporaneas, o contrato e o direito dos contratos apresentam- 

se-nos, assim, muito diferentes de como se apresentavam no século 
v9 passado. 

Conclui-se pois que a evolucão do direito contratua1 acompanha a 

evolucão da sociedade por tal razão percebe-se as diferenças existentes no 

direitos contratua1 dos diversos ~ d s e s .  

A realidade do mundo globalizado, contudo desmente as diferenças, 

sendo certo que as nomas internacionais procuram uniformizar principios 

8 O contrato de adesão e o controle das cláusulas abusivas, p.4. 



gerais e regras fundamentais dos direitos dos contratantes. Exemplo disso 

verifica-se na Resolução 391248184 da ONU que estabeleceu regras m w a s  

de proteção do direitos dos contratantes consumidores especificamente. 

A tendência adoçáo de uma ideologia social do contrato, em grande 

parte dos ordenamentos jurídicos do mundo (países da Amkrica Latina e 

países da Europa), inicia-se no final do século XU(, a partir do apogeu, da 

saturaçso do liberalismo extremado, o individualismo absoluto e com a 

valorizaçãio do conceito de função social. 

Notório e que, com a evolução da sociedade passou-se exigir uma 

maior celeridade e intensidade das relações negociais. 

Tal conceito, assim formou-se a partir do "renascer" de idéias 

antigas, pinçadas, quer na Bíblia - Velho e Novo Testamentos - quer na obra 

de grandes filósofos, como Aristóteles, quer do próprio Direito ~ o m a n o " ' ~  

Inicialmente muito se falou sobre a funçâo social da propriedade, 

posto que diante das concepções trazidas pelos religiosos, filósofos e 

legisladores foram relacionadas diretamente no h a g o  do conceito de direito 

de propriedade posteriormente, diante da utilidade da propriedade dos meios 

de produçâo, passou-se a estender o conceito de tùnção social a empresa e 

relações reguladas pelos contratos. 

Conforme Giselda M. Fernandes Novaes Hironaka, 

"a profunda repercussão soczal que alcançou o fenômeno 

fincronaliidade cond~cronadora do USO da propriedade, mereceu a 

atenção dos jurrstas e legisladores contemporâneos, ZevanJ(~-~,~ a 

- como o próprlo Dugult já hmla prevlsro - que a 

9 
0 (,'ontrato, p. 295. 

10 GiseJda M. Femandes Novaes Hironaka "A função social do contrato" 
A autora enumera diversas encicli~a~ papais, as WaiS fundamentam e conceituam a função social da 

propriedade dentre elas: a Remm Novamm, de Leão XIII, de 1891 - reconheceu a propriedade privada sua 
função Enciclica Qu&agesirno a m  de Pio XI, que seguiu as profunda modificaç6es sócio políticas 
ommdas no cenário mundial; Encíclica Mater t't Magstra, de João XXIII, a qual recordou as advertências 
de Leão ~ 1 1 1 ;  e a enciclica Popvlarum Progressio. de Paulo VI, que repetiu O ensinamento de Santo 
Agostinho e Santo Tomás, estando o pensamento do Mmeiro sintetizado na célere frase "O supdrfluo dos 
ricos é o para os pobres", In Revista de Direito Civ~l, passim. 



qualidade de função social, não a possui apenas a propriedade, 

senão também projeta-se ela sobre outros institutos do direito 

Privado. Tul projeção tem o condão de fuzer com que sobressaiam 

de sua essência este atributo condicionador, como se, desde 

sempre, estivesse ele ali presente, ou como se, depois de conferido, 

impregnarse, indis.~olwelmente, a sua essência."" 

Observe-se que a adoção da ideologia liberal a todos os contratos, veio 

a se tomar insustentável e a trazer certas perplexidades, tanto no campo da 

teria como no campo da pragmática jurídica, as quais tem como função 

regular e solucionar legalmente, as relaçóes sociais. 

Assim é que Ruben S. Stiglits, conclui que: 

"o postulado da liberdade absoluta é desmentido pela simples 

observação do fato que o indivíduo, ao viver em sociedade, 

convive. E se convive, requer que suas necessárias relações soclals 

se desenvolvam em um quadro de interdependência. 

A seu rurno, o princkio da i@dade é irreal. & m a  

ignorar a existência de confrontação entre empregadores e 

trabalhadores; proprietários e locatários; predisponentes e 

aderentes; uproveitadores e necessitados; empresa e con,sumidor. 

A final, seria negar a existência do débil"12 

Para dar efetividade à nova concepção de função social do contrato, 

passa a ter maior efetividade, no cenário jurídico brasileiro, a intervenção 

estatal nas relaçaes privadas, a partir de 1934, como mencionou-se acima. 

Dentre as diversas tarefas, que assume O Estado Social pode-se apontar 

como principais: a de eliminar OS exageros do liberalismo individualista (que 

I I Revista de Direito Civil, P. 145 
12 No original: 

"E] postulado de Ia ]ibertad absoluta es desmentido Por s im~le  observación de1 hecho que e1 indivíduo, al 
vivir en sociedad, convive. Y si convive, requiere que sus WCesarias Rlaci~neS ~0ciales se desenvuelvan en 
un marco de interdependencia. 

A su tumo, principio de igualdad es irreal Es una ficción ignorar Ia existencia de confrontación entre 
empregadores e trabajadores; propieiarios Y locatarios; predisponentes y adherentes; profesionales 
profanos; proveehadores y necesitadoi; empresa Y ~0tIsumido~. cabo. sena negar Ia existência de1 débil" 
In Contratos, p. 273. 



infringem 0s direitos fundamentais dos contratantes) e equilibrar as relaçaes 

contratuais onde há um desnível acentuado podendo-se vislumbrar a 

existência da parte forte e da parte débil, impondo-se o que se convencionou 

chamar de dirigismo contratual. 

Surgem dois novos conceitos, quais sejam: liberdade de contratar e 

liberdade contratual. A liberdade de contratar é conceituada como a liberdade 

facultada aos indivíduos para realizarem suas avenças sem indagação ou 

discussão sobre o conteúdo das cláusulas contratuais que são impostas pela 

parte contratada. A liberdade contratua1 e "considerada como a possibilidade 

de livre disposiçifo de interesses, pelas partes, no negócio"13 

Conforme exp6e Giselda M. Femandes Novaes Hironaka: 

"A idéia dos limites impostos à. liberdade contratual resulta do 

próprio fenômeno da publicização do Direito Privado, através da 

interferência do Esrado nas relações havidas entre os particulures, 

em atenção as exigências do bem comum, do interesse colerivo, 

num último passo."'4 

Destarte a idéia de função social do contrato se espelha nas diversas 

legislações especiais que vieram a regular determinados contratos, 

incorporando princípios destinados a proteger o contratante débil e a 

equilibrar a relagtio contratual. 

Importante mencionar que O novo Código Civil contempla a função 

social do contrato em seu art. art. 42 1, 0 qual dispõe que: 

~ ~ t .  42 1 - A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites 

da fui~ção social do contrato. 

Cabe ressaltar ainda que trata-se do pfimeiro dispositivo que trata de 

maneira genérica a função social do contrato no direito privado brasileiro. 

'' ~f hvaro VilaCa heVedo, "Liberdade Contrahial ", in Eneiclo@dja Saraiva do Djreito, p 491370 e 3 7 1. 



Surgem novos horizontes quanto à aplicação do princípio da função 

social do contrato. Dessa forma estamos modificando substancialmente o 

contrato, dando-lhe conteúdo e efeitos que não tinham no passado, e 

introduzúido, no secular direito civil, com as necessárias cautelas, alguns dos 

princípios do direito do consumidor e do direito administrativo. 

Buscando reforçar nossa conceituaçâo, devemos relacionar a funçao 

social do contrato com o principio social do contrato, compatibilizando-o com 

os ideais do Estado social, limitando a autonomia privada e ao mesmo tempo 

fundamentando outras limitações a esta autonomia, a exemplo do que ocorre 

no caso do reconhecimento da lesâo como vício do consentimento, da boa - fé 

objetiva e da resolução por onerosidade excessiva. 

1.5. Classificaçjlo dos contratos 

Há na doutrina diversos critérios de classificação do contrato, as quais 

são de capital importância para fins de dar-se um tratamento sistemhtico, & 

teoria geral dos contratos. 

passamos a expor as principais classificações, para melhor 

compreensão do instituto ora analisado. 

Quanto carga de obrigação dasparfes, 0 contrato class$ca-se em: 

- Unilateral - são aqueles que quando da sua fomaçâo, só geram 

obrigações para uma das pattes, v.g. a doaçgo a relaçâo jurídica oriunda de 

um contrato unilateral é simples pois s6 uma parte se constitui devedora. 

- Bilateral ou sinalagmático - 6 aquele que gera obrigaçde~ para 

a b a s  as partes - a relação jurídica que nasce desse contrato é complexa, 

visto que em ambas os contraentes f i g u r a  reciprocamente como sujeito ativo 

e passivo. l5 
- - -  - 

15 Cf Orlando Gomes, Contraios, p. 72 



Quanto ao conteúdo econdmico, pode ser: 

- Oneroso - é aquele que náo implica diminuição patrimonial da 

parte contratante, v.g. comodato, mútuo. 

- Gratuitos - siio aqueles que náo implicam diminuição patrirnonial, 

v.g. doação. 

Dentro dessa classificação podemos destacar outra sub-classificaç80 

que considera a certeza e a equivalência das prestações, por esse prisma o 

contrato pode ser: 

- çomutativo - é aquele em que a relação entre vantagem e sacrificio 

é subjetivamente equivalente, havendo certeza quanto às prestaçaes 

- aleatório - é aquele em que há incerteza para as partes sobre a 

vantagem esperada, a contraprestaçâo pode ser desproporcional ao sacrificio, 

v.g. o seguro, a constituição de renda, o jogo e a aposta.'6 

Quanto ao momento de formação, O contrato pode ser: 

- consensual - é o que se toma perfeito e acabado por efeito 

exclusivo da integraçâo das duas declarações de vontade, como a compra e 

venda, locação, mandato. 

- Real - é o que para tomar-se perfeito e acabado, exigem a entrega 

da coisa que será objeto de restituiçgo, v.g., o comodato, o mútuo e o depósito 

Quanto irforma pela qual se aperfeeiçoa, pode ser: 

- solene - é o que só se aperfeiçoa quando O consentimento é expresso 

pela forma prescrita em lei, sob pena de nulidade do contrato, como a compra 

e venda de imóvel que só se aperfeiçoa por escritura pública. 

- não solene - é o contrato onde na0 Se exige forma prescrita em lei 

para sua formação. 

O mesmo autor enfatiza a importância da classificação, informando que nos contratos unilaterais 
aplicáveis a clá~suias exceptio non adim~Ieri con@actusp a solve et repete e a da imprevisã~; e que aos 
contratos aplica-se O pinciph r e ~  @tereditori 
' ~ f i ~  se aplicem ao contrato aleatorio: 0 instituto das ?o; d o  se pode invocar a existência de 
redibitórios e a,.,.as, posto que tais institutos só são possíveis no contrato comutativo. 



Quanto a existência e dependência: 

- principal - é o que têm existência própria, independente e 

autônoma. 

- Acessório- é o que depende do principal, não têm existência 

própria, e por isso segue a sorte do principal. 

Quanto d durabilidade das prestações: 

- contrato instantâneo ou de execução única - 6 aquele cuja 

prestação pode ser realizada em um só instante. 

- contrato de duração é o contrato que, pela natureza da prestação, 

n&o é possível conceber a satisfação em um só momento devendo ser 

cumprido durante certo período de tempo, continuadamente. 

0 contrato de dm@o se sub-divide em: 

- contrato de execução periódica - 6 O que se executa mediante 

prestaçoes periodicamente repetidas; 

- contrato de trato sucessivo - 8 aquele em que a prestação é bica,  

mas inintempta. 

Quanto ao momento da execução: 

- contrato de execuçâo imediata - é aquele em que a execução pode 

dar-se imediatamente após a sua concllJsS0; 

- contrato de execução diferida 6 aquele em que a execução pode ser 

protraída para outro momento. 

Quanto a previsão legal: 

- coneato típico ou nominado - é aquele que se encontra previsto em 

lei (Códigos ou leis extmvagante), com denominação própfia; forma especie 

e regras definidas; 

- conmto atfpico ou inominado - é aquele náo se encontra 

especificamente regulado pela lei, sendo que as Partes Conh-atantes é que 

ditam a forma e regras dentro do campo da autonomia privada. 



Os contratos atípicos se subdividem em: 

- contratos indiretos - são aqueles em que os contratantes utilizam-se 

de um contrato tipificado (o tipo de referência), com um fim diferente do 

que é previsto na lei (um fm ùidireto). l 7  

- contratos fiduciários - "O contrato ficuciário pode ser descrito como 

como contrato atipico, constituído geralmente por referência a um tipo 

contratuai conhecido susceptível de ser adaptado a uma finalidade diferente 

da sua própria, através de uma convenção obrigaciona] de adaptação. 

Constitui um único negócio e não uma dualidade negocia]. Nem sempre, sem 

bem que mais frequentemente, integra uma atribuição real ou patrimonial ao 

fiduciário.. . , ,I8 

Quanto ri pessoa concreta do Contratante: 

- pessoais ou intuitu personae - é aquele em que a consideração da 

pessoa de um dos contratantes é, para 0 outro, 0 elemento determinante de sua 

conclusão. 

- impessoais - são aqueles em que é indiferente a pessoa com quem se 

contrata. '" 

1.6. Autonomia privada e contrato 

Prùneiramente, mister distinguir autonomia da vontade e autonomia 

privada. Atualmente parte da doutrina têm essas expressões como sinônimas 

por outro lado outra parte da doutrina, não têm tais expressões como 

17 
Cf. Pedro Pais de Vasconcelos, Conaaros Atipicos, passim. 



sinônimas, fazendo referência a diversos ângulos sobre as duas expressões. 

hssarnos a expor os dois posicionamentos. 

Para a concepção tradicional, clássica, subjetiva, existe sinonímia nas 

expressões "autonomia privada7', "autonomia da vontade" e liberdade 

contratual, que significam ser a pessoa livre e soberana para decidir se, 

quando e como vincular-se obrigacionalmente. 

Teoria mais recente contesta essa concepção, considerando não haver 

identidade entre autonomia da vontade e autonomia privada. A autonomia da 

vontade dá relevo a vontade subjetiva, psicológica, enquanto que a tese da 

autonomia privada destaca a vontade objetlva, que resulta da declaraçâo ou 

manifestação de vontade, fonte de efeitos jurídicos. 20 

A razão dessa nova concepção se deve ao processo de evolução social. 

O individualismo oriundo do Estado liberal, da espaço a um crescente 

intervencionismo decorrente do Estado social. 

Por isso a autonomia permitida aos particulares para auto-regula suas 

relações e o contrato tomaram uma nova dimensáo. Conforme Ana Prata, 

"Autonomia privada e negócio jurídico são hoje, como sempre, meio e 

instnrmento de composição jurídica de interesses de natureza essencialmente 

privada mas diferentemente do que antes acontecia, não são um meio e um 

insbumento deixados na exclusiva disponibilidade das partes. Ao Estado 

incumbem deveres que ele há de prosseguir (também) através deste meio e 

deste instrumento." 21 

20 Luigi Ferri, L 'azrtonomiaprNata. p. 6 

No mesmo sentido Cf Francisco dos Santos Amara1 Neto. Hometlagem ao I'roj At,to>lio de ~ ~ n r ~ ~  
f,krrW ( iJrIdia, p. 1 2- 1 3. 0 qual traz os seguintes C O ~ C ~ ~ ~ O S :  

Autonomia da vontade - é o princípio de direito privado pelo qual 0 agente teni a possibilidade de 
praticar ato juridico, deteminando-lhe O ~Ontebdo, a foma e 0s efeitos. 

Autonomia pfivada - é o poder de criar, nos limites da lei, normas jurídicas. 



É oportuno trazer a baila, o pensamento de Francisco dos Santos 

Amara1 Neto, que um dos juristas que se filiam a doutrina que vê a autonomia 

privada como um poder jurídico reconhecido pelo Estado aos particulares 

para a produção de normas. Diz esse jurista que: 

"Sob o ponto de vista formal a autonomia privada é poder normativo, 

com limites estabelecidos por normas jurídicas superiores. Sob o ponto de 

vista material, seu objetivo são os interesses que se exprimem nas relaçaes 

jurídica privadas determinados por exclusão. Sob o ponto de vista genético, 

ou de sua natureza, trata-se de poder não originário, cuja validade decorre de 

normas jurídicas superiores, que ihe estabelecem os limites formais e 
77 22 materiais de atuação . 

Conclui o mesmo autor que: "Entre diversas espécies de poder 

jurídico, causa eficiente das normas de direito, esth a autonomia privada, 

poder que 0s particulares têm de estabelecer, por si sós, normas 

discipllliadores de seus interesses. Náo sendo poder originário, mas derivado 

do Estado esse poder cria normas na sua maioria individuais e concretas'723. 

1.7. O negócio simulado é negócio válido? 

AO indagmos sobre esse assunto pretendemos afirmar que o 

negócio simulado é um negócio dotado de estrutura perfeita. O negóçio 

simulado, apresenta-se, nos seus elementos externos, nos seus elementos 

objetivos, absolutamente idêntico ao correspondente negócio realmente 

querido. 

Onde além de considerar 0 aspecto prático, capaz de 

justificar na intenção do legislador, O fato do negócio simulado se comportar, 

22 kshldo,v em hOmenagm ao Pr(fe.~.vor Carn Mar10 <*r S i h  P e r m  " Autonomia Rimda  n>mo 

Poder ~urídico", p. 293. 
23 

Idem, p. 312. 



em relação aos terceiros, como um negócio realmente querido. Mas que, 0s 

requisitos objetivos necessários para gerar a aparência, integram, com a sua 

presença, a previsáo legal feita no artigo 1325" do Código Civil. Assim , logo 

que se chegue a esta convicção, não SÓ se consegue dar aparência do direito 

uma relevância formal, que basta para afastar toda a vasta matéria da 

simulação das fáceis sugestões de uma justiça do caso concreto, mas também 

se toma consciência dos motivos inspiradores da jurisprudência a um atitude 

de substancial adesão. 

O fato negocial e a lei tomam, na deteminação dos efeitos 

queridos, uma posição diferente da que é própria dos outros fatos jurídicos. 

É na noção de validade que encontra o seu exato relevo a perfeição 

do titulo e adquire a sua justa medida o problema da estrutura negocia]. 

É precisamente o fenômeno da simulação, que se manifesta, na 

maior parte dos casos, atraves da criação de um titulo ou documento tipico, 

que põe em temos precisos a relevância do fato negocial e da sua estrutura 

no plano legal independentemente, e até na falta absoluta, de um auto - 
regulamento. Por este caminho, consegue demonstrar que a validade do 

negócio - e com isto apenas se quer indicar a natureza de fato estruturalmente 

perfeito - não cria entre as partes qualquer relação jurídica, mas apenas 

constitui titulo idôneo para a atribuição a um sujeito a ele submetidos: o que, 

por outro lado, explica a relevância do negócio jurídico simulado em relação 

aos terceiros. 

Onde em relação aos terceiros, é operante a validade e não a 

eficácia negocial. É intuito que assim deva ser no caso da simulaçâo, dado 

que, a validade existe e a eficácia ngo. bfas 0 fato de ter demonstrado que o 

princípio 6 tamb6m nos outros vícios negociais, tem um 

significado próprio: na verdade, nestes casos verifica-se, também, sempre 

aquela inferência - comum a todos OS negócios válidos e eficazes - entre a 

situação jurídica subjetiva, que a noma legislativa subordina a existência do 



negócio (como fato jurídico), e aquela que, pelo contrário, provem da eficácia 

negocial; por isso, o ter podido referir - com base naquilo que subsiste 

quando é destruida a eficácia - a relevância do negócio em relação aos 

terceiros 'a perfeição do fato negocial, demonstra que a validade, mesmo 

quando concorre com a eficácia, desempenha a sua fùnção de maneira 

sempre igual. Este argumento parece suficiente para afirmar que, mesmo 

quando o negócio é vitlido e eficaz, aquilo que tem valor em relação aos 

terceiros, é a validade, e não a eficácia. Pois, a validade se mantém sempre 

igual, tanto no negócio simulado como no negócio eficaz. 

Toma-se evidente, que muda O significado e O valor do conceito de 

validade: ela toma-se a situação normativa que a lei subordina a verificação 

dos requisitos previstos no artigo 1325: Segundo uma nomalidade de 

conexões e de desenvolvimentos em que mcontra a sua racionalidade no 

fenômeno simulatório. Por outras palavras, uma vez reconduzido o particular 

efeito previsto no artigo 141 5' do Código Civil a noção de validade, 

necessariamente, a resolver o caso da aquisição derivativa a non domlno, a 

num fenômeno acessório, mera conseqüência de algumas fundamentais 

valorações legislativas do fato contratua1 válido. 

A dou&inq embora tenha há muito individualizado a diferença 

conceitual entre e eficácia, não chegou a isolar O valor positivo da 

validade mas limitou-se, antes, a considerá-lo um pressUpO~t0 necessário para 

que o negócio possa ser eficaz. Interessa-nos dissociar a validade da eficácia 

negocia1 e valorá-la em si mesma, para poder deteminar a posição que 0s 

terceiros assumem relaç80 em relação a totalidade do fenômeno da autonomia 

privada. 
o 

~g~ se deve, porém, crer que o artigo 1415 do C. C., contém uma 

solução já pronta. Nessa norma, ressaltava-se 0 direito adquirido pelo terceiro 

de boa fé. mas esse direito é a expressão da eficácia do S U C ~ S S ~ V O  ato de 
J 7 

aquisição: de maneira que também nessa norma 0s efeitos do negócio 



simulado se sobrepõem aos de um ato eficaz de autonomia privada. Onde 0 

negócio shulado desempenha pelo fato de ser válido, no âmbito da previsâo 

complexa contida no artigo 1415: uma função própria, autônoma e 

inconfundível. 

É por isso, necessário decompor a previsão complexa, atribuindo a 

todos os requisitos o papel que lhes cabe, em conextio com uma mais ampla 

fenomenologia jddica, em que cada um deles pode encontrar a sua 

racionalidade. 



2. PRINCIPAIS PRINCÍPIOS ATINENTES AO TEMA CONTRATO E 

DIREITO ADQUIRIDO 

Antes do estudo dos princípios de direito material aplicados à matdfia 

contratual, é interessante demonstrar O conceito de principios. Para isto, 

vejamos como conceitua alguns dos nossos magistrados. Maria Helena Diniz, 

que ensina serem princípios "cânones que não foram ditados explicitamente, 

pelo elaborador da norma, mas que não estão contidos de forma imanente no 

ordenamento jurídico. Observa Jeanneau que 0s princípios nâo têm existência 

própria, estão ínsitos no sistema, mas é o juiz que, ao descobri-los, Ihes da 

força e vida. Esses princípios , que servem de base par preencher lacunas n&o 

podem opor-se às disposições do ordenamento jurídico, pois devem fundar-se 

na natureza do sistema jurídico, que deve apresentar-se como um 'organismo' 
77 24 lógico, capaz de conter uma solução segura para o caso duvidoso . 

Francisco Amara1 citando Flores-Valdés e Karl Larenz: 

"0s princípios jurídicos são pensamentos diretores de uma 

regulamentação jurídica. São critérios Para açã0 e para a constituição de 

normas e de modelos. Como diretrizes gerais e básicas, fundamentam e dá0 

unidade a um sistema ou a uma instituição. O direito, como sistema, seria 

assim um sistema ordenado segundo princípios". 

Com isso percebe-se de imediato o sentido do conceito, sendo certo 

que 0s princípios são mais amplos, abstratos, muitas vezes com posição 

defuiida na Constituição Federal. São esse 0s pontos que diferenciam das 

normas, dotadas de concretismo, de uma posição de firmeza, em oposição ao 
77 25 

nexo deantico relativo que acompanha 0s princípios - 

24 Maria Helena Diniz,Lei de Introdução a0 Código Civil. 8' d., Paulo, Saraiva, 2001, p, 
101 

25 Francisco Amaral. Direito Civil, introdução, 5Wed., Rio de Janeiro : Renovar, 2003, ~ . 9 2 .  



Ambos os conceitos - de princípios e normas - apontam as decisaes 

particulares a serem tomadas no caso prático pelo aplicador do direito, 

existindo diferença somente em relação ao caráter da informaçâo que 

fornecem. AS normas deverâo ser sempre aplicadas sob pena de 

conseqüências jurídicas determinadas previamente. Estando a norma em 

conflito com um princípio, merecerá a primeira total prestígio, por constituir 

fonte primária do direito privado. 

Enquanto a norma jurídica, constitui fonte direta do direito, aplicável 

prima facje, o principio constitui fonte indireta, aplicável quando a lei for 

omissa, de acordo com o que prevê O art.4' da Lei de Introdução ao Código 

Civil. Por esse comando legal, ausente a noma, pnmeirarnente deve o 

aplicador procurar alento na analogia, não sendo possivel a aplicaçiio desta, 

nos costumes. Não havendo saída para aplicar o direito pela norma, pela 

analogia ou pelos costumes, é que devem ser utilizados OS princípios gerais 

do dkeito. ISSO, porque se admite a idéia de um sistema aberto, em que há 

lacunas, sendo os princípios gerais do direito importante ferramenta para a 

integração da norma jurídica. 

Para Geraldo Atibaia, " 0s pkcipios são as linhas mestras 

orientadoras do ordenamento jurídico, que apontam OS rumos a serem 

seguidos por toda a sociedade"26. 

Concordamos plenamente com isto e demonstraremos que este é o 

sentido lógico dos princípios do novo Código Civil. Também concordamos 

que o conceito de principio pode nâo estar previsto expressamente na norma, 

sendo comum na das Vezes, a at~sência de positivação. Como ocorre 

no próprio novo Código Civil, na0 há previsão legislativa do principio da 

norma jurídica27. 

26 
Geraldo Atjbaia, República e Constituição, Paulo:RT, 1985.9.6. 

27 
Nelson Nev I r , :  Rosa Maria de Anmade NW'. Novo C g i g o  Civil anotsd0,sdo Paulo: RT.2()03, p,4 



Rubens Lirnongi França lembra que os princípios tiveram força de lei 

no direito romano, de acordo com as regras citadas pelo imperador, as leges, 

entre 284 a 568 d.C. 

Nesse sentido, não se pode perder de vista que os princípios jurídicos 

consagrados pelo direito romano, OU mandamentos do direito romano- 

honeste vivere, alterum non laedere, suun cuíque tribuere-, continuam sendo 

invocados tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência28. 

É interessante lembrarmos a constante ingerência que as alteraçaes 

sociais exercem sobre os princípios. 

A dounna francesa, reconhece a força dos princípios assim como a 

da lei, na maioria das vezes, caso sejam estes decorrentes da natureza das 

instituições sociais é reconhecido O carater normativo dos princípios gerais 

do direito. 

Entre os italianos, após a publicação do Código Civil Italiano de 1942 

o art. 12 da codificação italiana utilizar a expressão princpii generali 

dell'ordinamento giuridico dello Stato. 

Vicente Ráo entende que OS princípios têm caráter normativo, 

devendo ser aplicado ao caso concreto na ausência da lei ou do costume. 

Quanto à natureza, Ráo segue a escola do direito natural, propondo um 

método de "investigação sucessiva", para a busca do seu real sentido. Sugere 

que nesse &abafio investigativo, deve o aplicador do direito, inicialmente 

procurar 0s princípios gerais do direito no sistema juridico positivo. Caso 

esse processo de generalização na0 seja suficiente, a procura deve ser feita 

nas leis do direito, isto é, na ciência do direito, dai extraindo-se 

mais uma vez que os princípios podem ser implícitos 8 norma. Caso o 

prúicipio não seja encontrado percorrendo-se esse segundo caminho, a 

solução estará na filosofia do direito, eis que: "é, sem dúvida, a filosofia do 

direito que, com o direito natural, reúne 0s princípios primeiros e 

28 
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fundamentais inspiradores de todos os ramos da ciência jurídica, formando a 

unidade do conhecimento do direito29". 

Então, buscamos com a promulgação do novo Código Civil, ganha 

força a corrente doutrinária nacional que apontou para o fato de na0 se poder 

desassociar dos princípios o seu valor coercitivo . 

Para Vicente Ráo na falta de disposição legal, direta ou indireta, por 

meio de analogia (e, em certas legislações, corno a brasileira, na falta, ainda, 

de preceitos costumeiros),os prhcipios gerais do direito adquirem força 

normativa, para solução das controvérsia submetidas a juizo. 

Rubens Limongi França enumera a l m a s  razdes para reconhecer o 

caráter coercitivo dos princípios, essa afirmação decorre da insuficiência da 

tese; 

a inevitável insuficiência do ordenamento jurídico, muitas vezes 

lacunoso; 

a quase unanimidade entre OS "códigos das naç6es ocultas"; 

a tradição do direito luso-brasileiro; 

a chancela dos textos em vigor; 

a autoridade dos defensores da tese do reconhe~imento~~. 

Assim o aplicador do direito deve trilhar 0s princípios gerais, na 

busca da justiça estando sempre baseados na estrutura da sociedade. 

Lembramos ainda que OS princípios gerais do direito são princípios 

não escritos, característica que 0s distingue da lei, mas princípios de direito 

positivo, e não de direito natural. 

os princípios gerais do direito seiam "OS grandes princípios como o 

da justiça, o da liberdade, o da igualdade, 0 da dignidade da pessoa humana, 

'aqueles sobre 0s quais a ordem jurídica se constrói"'. Já 0s principios gerais 

do ordenmento jurídico, a Seu h.~mo são: 

2') 
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"os princípios jurídicos positivados na legislaçâo vigente, de modo 

constitucional ou posterior, e de modo institucional, se pertinentes a 

legislação específica, como os princípios do direito de família, ou o 

autonomia da vontade ou do enriquecimento sem causa". 

O Código Civil de 2002, elaborou - se sob a égide de três principios 

fundamentais: o da sociabilidade, o da eticidade e o da operabilidade como 

sendo "um dos elementos necessários a formação de negócio jurídico de 

qualquer natureza, quanto a atuação das partes ou de uma delas, agindo sem 

intenção de causar prejuízo a outrem ou a terceiro". 

Em seguida, no sentido filosófico, ensina ainda o mesmo Dicionário, 

é "estado resultante de agir com honestidade, sinceridade, fidelidade. 

Presunção de agir de acordo com a lei". 

2.1. Princípio da boa-fé 

Amda Alvim faz uma distinção entre a boa-fé objetiva e subjetiva, 

afirmando que: 
" ~ ú  distinção na teoriu do direito, em que se discriminu entre boa- 

j e  objetivu e subjetivu. A boaa-$? objetiva (mais precisamente 

objetivada), é aquela em que o próprio sistemu jurídico fornece 

pa;ârnetros para ser avaliada, O que, ceriumenlc. jbcilitu ri tarefu 

do juiz e mesmo o próprio Comportamento das parlw, com vistus a 

não serem havidus como de mÚ-Ji;. Ao aludirmos ir boa-fé objetivu, 

que se quer dizer é uma modalidode de boa-$? objetivadu na lei. 

~,sta, necessariamente, também, comportu interpreta$&. 

A bou..fg, quando o sistema jurídico conf're "i1 criterio di 

vu/uturione diun determinudo cumportumento secundo 

cc)rretezzU", &-.se  OU# ohietiva. .Jú, difirentemente, quundo 

- ----.--. 
30 Rubens Limongi França, Princípios Gerais de Direito, cit., p. 225 



existe no sistema jurídico, apenas, a exigência de comportamento 

em conformidade com a boa-fe, mas sem qualquer parâmetro, deve 

esta ser denominada como sendo subjetiva classficações 

comportam, todavia, visões algo diferentes. ,v31 

No mesmo sentido Antonio Manuel da Rocha e Meneses Cordeiro 

informa que: 

"A boa$& objetiva e' entendida como do domínio cio Direito 

jurisprudencial: o seu conteúdo adviria não da lei, mas da sua 

aplicação pelo juiz". 

A boa-fé deve ser entendida, como ensina o Dicionário Jurídico da 

Academia Brasileira de Letras Jurídicas como sendo '"wn dos elementos 

necessários à formaçíio de negócio jurídico de qualquer natureza, quanto à 

atuação das partes ou de uma delas, agindo sem intenção de causar prejuízo à 

outrem ou a terceiros". 

O principio da boa-fé objetiva têm três funçaes distintas quais sejam: 

a de cânone hermenêutico integrativo do contrato, a de norma de criação de 

deveres jurídicos e a de norma de limitação ao exercício de direitos 

subjetivos. 32 

Darcy Berssone, salienta que: 

"íkonvém ter sempre presente ao espírito que OS contratos são 

apcms meios para, em regime de autonomia privada, persegurr 

fins socialmente úteis. O contratante deve adaptar-se aos 

interesses geruis ". '" 
A aplicação da boa-fé objetiva se espelha na lei por meio das 

chamadas cláusulas gerais que lhe façam referência e se concretiza pdo 

31 A m d a  Alviln, in Revista de Prmes.vo, RT. v. 17, jan-marl80, p. 13 a 24 
32 Arruda Alvi rn. 'Ikc7tuulo tio /'rcxe.ns<~ ( ' i tdl,  p 427. 
3 3 Darcy Berssone. IA) íTotrtrutr> 7ioria Gt~rcrl. p. 103. 



recurso a sub princípios e a valorações referidos a situações ou a contextos 

pragmáticos mais concretamente config~rados.~~ 

O Código Civil brasileiro de 191 6 contempla o princípio da boa fé em 

várias artigos, convém destacar os que se referem ao direito coníratual: art. 
933, prevê a impossibilidade de reclamação do recebimento, pelo credor de 

boa-fk; o art. 968, que trata daobrigação do alienante de boa-fé de devolver 

a importância que lhe foi paga, se o imóvel for por ele recebido 

indevidamente; o art. 1.072, que prevê a impossibilidade de oposição, pelo 

devedor, de simulação do cedente, ao cessionário de boa-fé; os arts. 1.316, 

13 18 e 132 1 ,  que dispoem sobre a impossibilidade de oposição aos negócios 

efetivados pelo terceiro de boa-fé com o mandatário, cujos poderes já haviam 

sido extintos, pela vontade do mandante ou por outra causa, inclusive a 

morte; o art. 1.272, que prevê a obrigação do herdeiro do depositário em 

assistir o depositante, na reivindicação do bem alienado por aquele, de boa fé 

a terceiro; o art. 1382 que prevê o ressarcimento das importâncias pagas na 

gerência dos negócios da sociedade, pelo sócio preposto, de boa-fé; 0 m. 
1.404, que prevê a dissolução da sociedade, em virtude da renúncia de um 

dos sócios, de boa-fé; e &S. 1.437, 1443 a 1.446 e 1454, que dispõem sobre a 

aplicação da boa-fé dos contraentes, no seguro, sobre o objeto, as 
e as declarações a ele concementes. 

~ o d a s  as hipóteses supramencionadas referem-se a boa-fé objetiva. 

O principio da probidade e boa-fé, está presente no art.422 do Código 

Civil de 2002: "Os contratantes sgo obfigados a guardar, assim na conclusão 

do contrato, como em sua execução, 0s princípios de probidade e boa-fé". 

O princípio da probidade estipula conjunto de deveres, exigidos 

nas relaç(jes jurídicas, em especial, 0s de veracidade, integridade, honradez e 

lealdade. 



Desse princípio decorre o da boa-fé, que reflete não apenas uma regra 

de conduta, mas consubstancia a eticidade orientadora da construção jurídica 

do Código Civil de 2002. 

Vale lembrar que o referido princípio tem uma fimdamentação 

constitucional, sobretudo no art.lO, inciso 111, da Constituiçilo Federal de 

1.988 "dignidade da pessoa humana", que se repete no caput do art.170, 

tarnbem da Constituiçilo Federal de 1.988, ao determinar que "a ordem 

econômica, fundada na valorizaç80 do trabalho humano e livre iniciativa, tem 

por fm assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça 

social, observados os seguintes princípios.. . 77 

Em se tratando de dignidade humana, o mínimo que se espera é que 0 

Estado permita ao cidadiio, confiar no sistema jurídico vigente, e que as 

condições que o Estado Ihe ofereceu, inclusive quanto ao futuro, sejam 

respeitadas. 

A boa - fé é o desconhecimento, ou ignorância do vicio ou obstáculo 

que impede a aquisição. Funda-se no erro. O erro é próprio, quando 

determina a realizaçilo do ato: compro porque erro ao h qualidades 

essenciais da coisa; ou impróprio quando não é senão sinal de 

reconhecimento de haver bem adquirido: compro supondo ou persuadido de 
que 6 perfeita ou legitima a aquisição, tendo ela todos os elementos precisos à 

sua integração. O erro impróprio pode ser negativo ou positivo. Será 

negativo, quando o adquirente ignorar 0 vicio do ato. 

Neste caso ter-se-á o conceito psicológico de boa-fé. Errará de boa-fé 

quem ignore a situaçllo do seu parceiro, desconheça, por exemplo, sua 

incapacidade de dispor, a inexistência do vicio, sem que seja necessário 

pesquisar a escusabilidade OU inescusabilidade do erro. 

Waechter, que conceitua a boa-fé Por esse modo, acrescenta que é 

possível que a lei estatua regras que condicionem a bo*fé, e s6 admita, por 

exemplo a boa-fé que resultar do e m  escusável, mas ainda assim a exigência 



legal n3o muda o fato, somente o declara insuficiente. E então não é a boa fé, 

mas é a sua eficácia que fica sujeita a escusabilidade do erro. 

2.2. O princípio da autonomia da vontade x o princípio da 

autonomia privada 

O Princípio da autonomia da vontade significa ampla liberdade de 

contratar. Têm as partes a faculdade de celebrar ou não contratos, sem 

qualquer interferência do Estado. Podem celebrar contratos nominados ou 

fazer combinaç6es, dando origem a contratos inominados. Esse principio teve 

o seu apogeu após a Revolução Francesa, com a predominância do 

hdividualismo e a pregação de liberdade em todos os campos, inclusive no 

contratual. Como a vontade manifestada deve ser respeitada., a avença faz a 

lei entre as partes, assegurando a qualquer delas o direito de exigir o seu 

cumprimento. 

Têm 0s contratantes ampla liberdade para estipular o que Uies 

convenham, fazendo assim do contrato verdadeira norma jurídica, uma vez 

que o mesmo faz lei entre as partes. São as partes livres de contratar, 

contraindo ou não o vínculo obrigacional. 

Podem as partes estabelecer as cláusulas que desejam realmente 

compactuar ou constituir, ampliando ou restringindo seus efeitos. Podem 

valer-se de contratos nominados, referidos pelo Código, como podem 

rnist--lhe as disposiç6es, dando origem aos contratos inorninado~. 

A regra nos contratos, insista-se, é a autonomia da vontade dos 

estipulantes e que deve ser sempre respeitada, na0 obstante as restriçaes que 

lhe foram impostas. 

Devemos destacar que essa autonomi% não é absoluta no direito 

público, ela já foi proscrita, sendo substituida pela lei, Com0 fonte de direito. 



O contrato como sabemos se situa no âmbito dos direitos pessoais, 

sendo inafastável a grande importância da vontade sobre ele. 

Vários autores entre eles Washington de Barros Monteiro apontam o 

enfoque no contrato na ótica do direito obrigacional. Para Washington de 

Barros Monteiro o contrato "é fonte do direito obrigacional e, portanto, 

instituto pessoal". Isso porque O "contrato pressupõe destarte, 

necessariamente, a intervenção de duas OU mais pessoas, que se p6em de 

acordo a respeito de determinada coisa. Sem o concurso de duas pessoas, 

pelo menos, impossível surgir o contrato, não se podendo admitir que 

alguém seja, ao mesmo tempo credor e devedor de si mesmo, o que viria a 

constituir verdadeira contradio in adjectis". 

A S S ~ ,  percebe-se que o negócio jurídico constitui verdadeiro 

inst~mento da liberdade humana, tendo sua raiz na vontade. Onde a 

declaraçh da vontade, constitui o elemento central e mais característico do 

negócio jurídico, estudaremos alguns casos onde as declarações afetam a 

relação negocial. 

Carvalho de Mendonça lembra que o domínio da vontade dos 

contratantes foi uma conquista advinda de um lento processo histórica, 

culminando como "respeito à palavtra dada", principal herança dos contratos 

romanos e expressão propulsora da idéia central de contrato como fonte 

obrigaciona] 35. 

É interessante visualizar, aquela velha diferenciaçáo ~lássica entre a 

"liberdade para contratar" e "liberdade de contratar". 

Percebe-se no mundo negocid uma plena liberdade para a celebração 

dos pactos e avenças, sendo 0 direito à contratação inerente & própria 

concepçao da pessoa humana, um direito da personalidade advhdo do 

principio da liberdade, que não se confunde com a liberdade de contratar. 

35 Carvalho de Mendonga, Contratos no direito brasileiro, cit., p.7 



Inicialmente a liberdade de contratar está relacionada com a escolha da 

pessoa ou das pessoas com quem o negócio será celebrado. 

Em outro momento, essa face da autonomia pode está relacionada 

com o conteúdo jurídico, ponto em que residem limitações, ainda maiores à 

liberdade da pessoa humana. 

O novo Código Civil, ciente dessa liberdade de contratar, prevê em 

seu art.425 a possibilidade de celebração de outros contratos atípicos, aqueles 

sem previsão legal inteirado o legislador do fato de que a lei muitas vezes não 

pode acompanhar o poder inventivo do ser humano, inclusive na criação de 

novos institutos negociais patrirnoniais. 

Com a promulgação do novo Código Civil preferimos utilizar a 

expressão contratos atípicos para aquelas figuras que não estejam previstas 

em lei. 

~ ã o  há dúvidas de que a vontade perdeu a importância que exercia 

no passado para a formação dos Contratos. 

Para o autor Francisco Arnaral, "a autonomia privada e o poder que 0s 

particulares têm de regular, pelo exercicio de sua própria vontade, as relaçaes 

que participam, estabelecendo-lhe O conteúdo e a respectiva disciplina 

jurídica". 

É inegável que a vontade não tem mais a importância de outrora, 

outros critérios entram em cena para a concretização prática do instituto. Para 

nós a autonomia privada representa um dos princípios fundamentais do 

direito privado. Não podemos esquecer que 0 campo de atuação do princípio 

da autonomia privada é 0 patrimonial, em que se situam os contratos como 

ponto central do direito privado. Esse principio traz limitações claras, 

principalmente com a formação e o reconhecimento da validade dos negócios 

jurídicos. A eficácia social pode ser apontada como uma dessas limitações 

havendo clara relação entre au~onomia privada e 0 principio da função social 

do contrato. 



Nelson Nery Jr., aponta ser a fùnção social do contrato um conceito 

que se compatibiliza com a autonomia privada "a funçâo social do contrato, 

prevista no a .  421 do novo Código Civil não elimina o princípio da 

autonomia contratual mas atenua ou reduz o alcance desse princípio, quando 

presentes interesses metaindividuais ou interesse individual relativo à 

dignidade da pessoa humana." ' 

Nelson Nery Jr., vai além, ensinando que "a função social do contrato 

não se contrapõe a autonomia privada, mas com ela se coaduna e se 

compatibiliza7'. 

Entre os italianos Enzo Roppo foi que melhor compreendeu os 

elementos que conduzem à formação do contrato. Para esse autor, "a 

autonomia e a liberdade dos sujeitos privados em relação à escolha do tipo 

contratual, embora afmada em linha de principio, pelo art. 1.322'. c.2 Cód 

Civ., estão, na realidade, bem longe de ser tomadas como absolutas, 

encontrando pelo contrário, limites não descuráveis no sistema de direito 

positivo". 

~ o p p o  reconhece a existência de claras restrições à vontade 

manifestada nos negócios. Inicialmente, percebe-se uma limitação quanto à 

própria liberdade de celebrar OU não 0 contrato. 

Existe limitações, mas as principais encontram-se quanto ao conteúdo 

dos pactos. 

O autor italiano lembra que ''os limites e as restriç6ès à autonomia 

contratua1 dos sujeitos passivos não der iva ,  imediatamente, apenas da lei, 

de nomas que diretamente operam sobre o regulamento contratual, 

em concreto, com este ou aquele conteúdo, sobre a escollia 

do contratante, individualizando-o". 

Entre 0s autores nacionais Francisco Amaral foi quem melhor 

observou o do p ~ c i p i o  da autonomia privada. O jurista defende 

que a autonomia privada representa um dos princípios fundamentais do 



direito privado, tratando-se "da projeção, no direito, do personalismo ktico, 

concepção axiológica da pessoa como centro e destinatário da ordem jurídica 

privada, sem o que a pessoa humana, embora formalmente revestida de 

titularidade jurídica, nada mais seria do que mero instrumento a serviço da 

sociedade". 

Desta forma, para o autor "a autonomia privada é o poder que os 

particulares têm de regular, pelo exercício de sua própria vontade, as relações 

que participam, estabelecendo-lhe o conteúdo e a respectiva disciplina 

jddica. A expresstlo 'autonomia da vontade' tem una conotação subjetiva, 

psicológica, enquanto a autonomia privada marca o poder da vontade no 

direito de um modo objetivo, concreto e real". 



3. A EFICÁCIA DO ATO LEGISLATIVO E O CONFLITO DE LEIS 

NO TEMPO 

3.1. Conceito de direito 

conhecimento jurídico necessita do conceito do direito. O 

conceito é um esquema prévio, um ponto de vista anterior, munido do qual o 

pensamento se dirige a realidade, desprezando seus vários setores e somente 

fixando aquele que corresponde às luihas ideais delineadas pelo conceito. 

Exigindo tantos conceitos quantas forem as realidades a que se refere. 

Em v&& disso impossível seria dar ao direito uma única defuiiçfio. Dessa 

forma, a tentativa de defuiir ontologicamente o direito, resulta sempre 

fmstada, ante a complexidade do fenômeno jurídico, devido a impossibilidade 

de se conseguir um conceito universal aceito, que abranja de modo 

satisfatório toda gama de elementos heterogêneos que compõem o direito. 

Ora, assim percebemos que O direito só pode existir em função do 

homem. 0 s  grupos sociais sã0 fontes inexauríveis de normas, por 

conseguinte, o Estado nâo é o único criador de normas jurídicas, porém é ele 

quem condiciona a ~ria@o dessas nomas, que n80 pode. existir fora da 

sociedade política. HB um pluralismo de ordenações jurídicas; cada gmpo 

social tem suas normas. Não é somente 0 Estado a fonte exclusiva de nomas 

de direito, mas ele é uma organização temtonal capaz de exercer o seu poder 

sobre as associações e pessoas, dmdo assim expressão integrada às 

atividades sociais. Donde se conclui que 0 Estado é uma instiGção maior 

que dispõe de amplos poderes e que dá efetividade à disciplina nomativa das 

instituições menores. De modo que uma norma só será jurídica se estiver 



conforme a ordenação da sociedade política; logo o Estado é o fator de 

unidade normativa da nação. 

Somente as normas de direito podem assegurar as condições de 

equilíbrio imanentes à própria coexistência dos seres humanos, possibilitando 

a todos e a cada mo pleno desenvolvimento das suas virtualidades e a 

consecução e gozo de suas necessidades sociais, ao regular a possibilidade 

objetiva das ações humanas. Assim, é mediante normas que o direito pretende 

obter o equilíbrio social, impedindo a desordem e os delitos, procurando 

proteger a saúde e a moral pública, resguardando os direitos e a liberdade das 

pessoas. 

~ ã o  estarnos com isso, af5mando que O direito seja só norma; apenas 

por uma questáo de método e que assim O consideramos, uma vez que a tarefa 

do civilista 6 interpretar as normas de direito civil. 

3.2. Racionalidade do direito 

O jurista Lourival Vilanova, defie o direito num primeiro momento 

corno um sistema de normas, diretivas da conduta humana. Essas normas sgo 

dotadas de uma organização no emprego da coação. Mas esse é apenas um 

ângulo de consideraçZi~ abstrata do direito. O outro ângulo, considera o 

direito o sistema da conduta humana que efetiva as prescrições pfimkia 

(deveres e sançaes, espontaneamente cumpridas). Desta formas, pode-se ver 

o direito, sob um lado, como sistema-de-norma, de outro, como sistemas de 

conduta, ou ordenamento. Como ordenmento, tem-se a efetivação (a 

realização no sentido de IHERmG) de sistemas de normas. KELSEN, define 

que o direito é o sistema de normas que regula a conduta humana, ou a 

conduta nomativamente regulada- A conduta é Um fato de relação. É 

&terpessoal ou intersubjetivq onde a relaçb imediata sujeito/coisa só 6 

juridicamente relevante se mediatamente existe a relaçlo sujeito a sujeito. 



O direito é um fato social, e o fato social é interacional, wm 

processo de relações homem a homem. 

A norma jurídica separa propriedades do fato. Onde o que interessa 

é o aspecto jurídico do fato. Desta forma, o direito trabalha com normas 

jurídicas, traz hipóteses que vai qualificar esses elementos. 

A relação entre elemento e fato somente é possível através do 

fenômeno lógico, pois podemos verificar se suas propriedades estão 

incompatibilizadas com a descrição normativa. 

O direito regula dessa forma as relações intersubjetivas entre pessoas. 

Descabe uma teoria do direito, que seja tão-só normativa, ou tb-só 

sociológica. A parcialização da teoria do direito é apenas uma técnica 

metódica de conhecimento e de uso OU aplicaçgo dele, como o faz o jurista 

dogmático. 

3.3. Relaçaes de fato e relaçaes jurídicas 

AS relações sociais jurídicas OU não jurídicas são constitutivamente 

relações normadas. Sempre há noma, ou do uso e costume, ou moral, ou 

religiosa, ou econômica, ou de cortesia, de urbanidade, ou regra de 

linguagem, de comunicação, do vestir, do trabalho e do lazer. 

AS relações sociais que são relaçdes de fato, adota um critério de 

afenmento. As relaçdes sociais que compoem 0 universo social subdividem- 

se em relações de fato e relações jufidicas. 

NO ordenarnento jurídico positivo, 0s fatos fisicos e os fatos sociais 

que satisfazem a relação de correspondência com as hipóteses fácticas 

funcionam como causas (em direito das obfigaçdes, o conceito de causa está, 

às vezes, implícito no de "fontes de obfigações") de diversos efeitos. O efeito 

pode ser qualificador de fatos, de ato% de coisas ou de pessoas. 



Em sentido estrito, relação jurídica n5o se estabelece quando a norma, 

atribui subjetividade jurídica ao ser humano. Pois ninguém é sujeito de 

direito, sem sê-10 na modalidade de sujeito ativo, ou de sujeito passivo, sem 

atuatmente, ou sem a potencialidade de sê -10. É nem em nivel lógico, nem 

no, plano dos fatos, tais posições s?lo absolutas. S%o relativas. É dentro de 

estruturas relacionais, dentro de relaçoes juridicamente normadas, que uma 

entidade é sujeito-de-direito, atualmente ou potencialmente como titular 

ativo, ou titular-passivo de relações. 

A relação é uma estrutura com termos e um operador que faz a funçáo 

de relacionar. 

Assim as relações jurídicas são relações. Um termo necessário de uma 

relação jurídica é o sujeito-de-dkeito. Uma coisa fisica não pode ser 

portadora de direitos, de pretensdes, de ações, pois, no fmal, tais 

qualificações somente pode incidir sobre condutas (ações/omissões), que 

procedem do homem. É no homem nfio como ser bio-psíquico, mas como 

suporte factual (bio-psíquico) sobre o qual incidiu norma positiva que o 

elevou ao nível do fato jurídico básico, que é O ser sujeito direito. 

A interpersonalidade da relação jurídica não se altera, quer nas 

relações jurídicas obrigacionais, quer nas relações jurídicas reais. Os temos 

sujeitos podem ser um OU vários, individuais ou coletivos (pessoas jurídicas), 

de direito privado ou de direito público, de direito interno ou de direito das 

gentes. 

RelaçOes jurídicas ocorrem em qualquer campo do direito: no direito 

das obrigações, no direito das coisas, no direito das S U C ~ S S Õ ~ S .  Igualmente em 

todos 0s sub-domínios do direito público. Pois, sempre que houver noma 

jurídica, em cuja hipótese fáctica (fato-espécie abstrato) se preveja fato que 

aqui e agora venha ocorrer (fato-espécie concreto), esse fato se toma fato 

jurídico. 0 fato jurídico, em sua com~osiçgo interno, pode ser relaçâo, ou dar 

lugar a uma relação. Pode a relação já existir, Como relação bio-social, relação 



de paternidade, mas, por si só, ainda não é relação jurídica: é a relação fáctica a 

qual a norma liga a conseqüência, ou o "efeito7', que vem a ser a relação 

jurídica. A relação jurídica é sempre o que vem do lado da efichcia: é 

consequencial ou efectual, mesmo. 

Em toda a parte, no universo do direito, temos normas e fatos, fatos 

naturais, ou fatos de conduta humana. Fatos só naturais ligam-se, pela 

causalidade natural, a outros fatos naturais. Mas, fatos naturais, ligam-se a 

outros, como efeito não-naturais: efeito postos, intertecidos, mantidos por 

nomas. A norma de direito faz a causalidade jurídica, estabelecendo relações- 

de-causalidade, que inexistem sem ela, a norma.. 

3.4. Norma-de-conflito e relação jurídica 

Suponhamos que um fato ocorre e sobre ele venham a incidir duas 

normas, cada uma pertencente a sistema estatal diverso. Se as normas 

pertencessem a um só sistema normativo, ele, o sistema através de norma 

geral, ou diante norma decisória jurispmdencial forneceria o critério de 

escolha das duas normas colidentes, ou das normas co-incidentes sobre o 

dado fáctico. 

 as, a dificuldade se passa justamente porque O âmbito de incidência 

espacial é muito diverso, cada norma tendo o seu náo podendo'ultrapass~-lo. 

Disso resulta a necessidade de uma norma "N", diferente das normas 

N , N' , que dirima o conflito intersspacial. E sendo assim, nenhuma noma 

entra no sistema positivo estatal sem ser através de fonte forma] de criaggo 

normativa desse sistema. Não importa que 0 ato seja apenas homologatório, 

ratificador das vontades pactuantes no Campo de direito das gentes. O ato e o 

órgâo opera corno fonte de validade (ainda que convalidando a vontade 



contratual do próprio Estado), fazendo com que a norma de soluçáo de 

conflito de normas passe a pertencer ao ordenamento positivo nacional. 

Se uma norma incide sobre um fato, fazendo-o pressuposto de uma 

conseqiiência, como o de determinar O estado do sujeito, tal norma é de 

direito material. Não e norma dirimente de conflito inter-espacial aquela que 

estatui sobre qual pressupostò fáctico se obtém a cidadania, distinguindo 

nacionais e naturalizados, e determinando seus direitos políticos e seus 

direitos civis. Sabemos que qualquer norma s8 é aplicável ocorrendo fato (em 

sentido amplo) que realiza a hipótese-de-incidência (a hipótese fáctica). 

3.5. Fato Juridico 

~ o d o s  os acontecimentos de que decorrem o nascimento, a 

subsistência e a perda de direitos são tecnicamente denominados fatos 

jurídicos lato sensu (isto e, em sentido amplo). Sob esse ângulo, tanto a morte 

como o contrato de compra e venda são fatos jurídicos. 

Ocorre porem que entre OS fatos jurídicos lato sensu, d i s t ing~em-~~  0s 

acontecimentos de ordem natural, que sucedem independentemente da 

vontade humana, ou para os quais ela concorre apenas de modo indireto: sgo 

0s fatos jurídicos propriamente ditos, ou fatos jurídicos stricto sensu (em 

sentido estrito); é o caso da morte, do nascimento, e assim tantos outros. 

E há 0s fatos jurídicos (lato sensu) que acontecem como resultado de 

intervenção direta da vontade humana, no sentido de obter determinados 

efeitos jundicos efeitos jurídicos: 0s atas jurídicos (como os contratos em 

geral, o casamento, etc). 

ASS*, o conceito de ato jurídico é conceito-limite. Fora do conjunto 

de fatos jurídicos, ali onde ~~enhuma norma alcance O fato para relacioná-lo 

com efeitos j urídicos, há fato juridicamente neutro, j uridicarnente irrelevante. 

Sempre que o mero fato natural, relação alguma mantenha com a conduta 



humana, inexiste relevância normativa para convertê-lo em fato-causa, ou 

fato-efeito. O juizo de relevância é um juizo-de-valoraç30 que o sistema 

jurídico faz diante dos fatos. 

No interior do sistema de normas, o conceito de fato é relativo. Não há 

sempre relação de correspondência univoca entre causa e o efeito, a obrigaçao 

de entregar coisa móvel provem de diversos negócios jundicos: de compra e 

venda, de locação, de doação, de comodato. Em cada negbcio jurídico, a 

causa difere, enquanto a relação obrigaciona1 de prestar pode ser a mesma: 

foram diversos os fatos jw-ídicos, na espécie de fatos jurígenos-fatos 

produtores de efeitos jurídicos. ISSO tanto ocorre na relação jurídica material 

quanto na relação jurídica formal. 

Há 0s fatos jurídicos (lato sensu) que acontecem como resultado de 

uma intervençâo direta da vontade humana, no sentido de obter determinados 

efeitos jurídicos: são OS atos juridicos (como OS contratos em geral). Sendo 

assim, podemos dizer que ato jurídico 4 todo o ato lícito que tenha por fm 

imediato resguardar, adquirir, transferir, modificar ou extingui direitos, corno 

bem rege o artigo 81 do Código Civil Brasileiro. 

Dai podemos extrair os requisitos gerais do ato jurídico : 

a) intencionalidade; 

b) licitude, isto é perfeita adequaçao à lei (o ato ilícito, embora 

também provoque também conseqiiências jurídicas - como a obrigação de 

reparar o dano - costuma ser c~assificado como fato jurídico strito sensu, já 

que não há um nexo imediato entre a htenção do agente e os efeitos jurídicos 

do ato). 



3.6. Direito subjetivo e relação juridica 

Inexiste direito subjetivo sem norma incidente sobre fato do homem, ou 

sobre o homem como fato: sobre seu mero existir ou sobre conduta sua. O 

direito subjetivo é efeito de fato jurídico, OU de fato que se juridicizou: situa- 

se no lado da relação, que é efeito. Isto quer nos direitos subjetivos absolutos, 

privados ou públicos, quer nos direitos subjetivos relativos. 

Direitos subjetivos absolutos são relacionais. Tem-se direitos subjetivos 

absolutos em relação a outros titulares de deveres subjetivos-os sujeitos de 

direitos passivos totais ou a universalidade dos sujeitos-de-direitos dos quais 

se exige o dever jurídico de respeito. Mas quer nos direitos absolutos, quer 

nos direitos relativos há sempre termo passivo compondo a relação jMdica. 

0 s  direitos subjetivos obrigacionais e os direitos subjetivos reais, sâo 

ambos, intqessoais, intersubjetivos. 

Como diz Kelsen: "... também 0s chamados direitos "absolutos" são 

meramente relativos, pois apenas consistem na relação de uma pluralidade de 

indivíduos com determinado indivíduo. 0 direito reflexo de propriedade não é 

propriamente um direito absoluto: e um reflexo de uma pluralidade de deveres 

de um número indeterminado de indivíduos em face de um e o mesmo 
77 indivíduo, com referência a uma e a mesma coisa.. . . 

Devemos ter cuidado no uso da expressâo "direitos reflexos", 

empregados por Kelsen. Ele designa, em sua teoria, apenas uma das espécies 

de direitos subjetivos, mas não existe, nesta teoria, uma redução de qualquer 

subjetivo a mero reflexo, no titular ativo, do dever jurídico que existe 

do lado do sujeito passivo da relaçâo- 

~á casos, observa Kelsen, em que 0 direito que assiste o sujeito A é 

mais que o correlato do dever jurídico que tem B em face de A. Mas A ngo 



dispõe de agi30 para exigir, a prestação, objeto do dever jurídico. 

No caso dos direitos personalíssimos, ou direitos auto-pessoais. 

Todavia, os direitos sobre-si-mesmo (direito à vida, à integridade física e 

moral, ao nome, à liberdade, etc ...) nâo sobreresta um sujeito per se stante, 
que se ponha ou se preponha aos direitos destacados, como uma substância 

em relaçãio aos predicados acidentais, de tal modo que esse sujeito por-se-ia 

face aos direitos como perante objetos: seria a um tempo sujeito e objeto. 

Direitos e deveres são posições de sujeito-de-direito. Assim, quer nos 

denominados direitos reais, quer nos direitos obrigacionais, a relaçâo jurídica 

é interpersonal. 

~ a n t o  OS direitos reais, quanto os direitos personalíssimos são absolutos. 

Mas sua absolutidade não importa em que existam per se. Existem face a 

todos: todos têm o dever jurídico de nilo interferência na órbita de licitude do 

titular do direito. Os direitos relativos valem perante um ou alguns sujeitos 

deteminados e individualizados na relação jurídica. O ser absoluto ou ser 

relativo de um direito subjetivo diz respeito ao campo extensional de suieitos 

passivos. 

Em rigor, tanto se pode dizer que o direito é um reflexo do dever 

jurídico, quanto que o dever jurídico é um reflexo do direito subjetivo. Reflexo, 

aqui, exprime a correlatividade. Na estrutura relacional, ambos os temos se 

pGem simultaneamente. A precedência ou a sucessividade genética de um 

termo ante o outro, é problema extra-dogmático. Dogmático 6 que exista 

noma com incidência no dado-de-fato, do qual provém a relaçâo 

jurídica interpenonal. 

O que leva a teoria pura tese de que há direitos que são meros reversos 

de deveres jddicos é a consideração. O que resulta da norma primana, nas 

quais se prescrevem sançaes aos PressuPostos de conduta anti-jurídica, é o 

dever de seguir a conduta que evita a smçfio, (0 direito 6 reflexo subjetivo 

fundado em norma primária); delas decorrem n~cessafiamente deveres 



jurídicos; direitos não são decorrências necessárias, mas simplesmente 

possíveis no estabelecimento de normas. 

3.7. Direitos mais que reversos de deveres 

Nos direitos ditos sobre a própria pessoa encontram-se algo mais que 

o reverso dos deveres. Os deveres jurídicos cabem a todos os membros da 

comunidade jurídica. 

M ~ S ,  si20 nos direitos subjetivos em sentido técnico que sobressai esse 

plus em face dos direitos como efeitos reflexos dos deveres contrapostos, 

primeiro o conteúdo de tais direitos - 0s poderes ou faculdades a favor do 

titular ativo - é algo mais que o correlato dos deveres; segundo os direitos 

definidos na norma primária (onde situam-se a relaçâo jurídica material), 

atingidos pelo descumprimento do dever dos deveres, fazem-se valer pela 

coação judicial. Na noma secundária, onde o descumprimento é pressuposto 
anti-juridico da coaçiío esse sujeito titular ingressa com ato-de-vontade, como 

condição do ato de aplicação coativa. A norma secundária, implica a norma 

primária, porque e nesta que reside a relação substancial, defuiindo poderes e 

deveres correlatos. A não ~bservância do dever primário é hipótese para 

exercício do outro direito subjetivo, o direito de ação. A norma secundária, 

dita sançiomx,iora, abre a via para a relaçao jurídica formal ou processual, 

onde direito subjetivo é 0 de ação, como 0 de defesa. Ambos são direitos 

subjetivos dos sujeitos e passivos perante O órgão jurisdicional. Na 

relação jurídica 0 sujeito passivo, a quem compete o dever de 

prestar a tutela ou garantia de execuçfio da coação é 0 Órgão jurisdicional. 

Inexiste kdividuaçã0 do sujeito ativo, não ocorre a subjetivação do conteúdo 

da relação jurídica, o interesse social ou coletivo, matéria do dever jurídico 



não pode ser exigido pela indeterminação do sujeito ativo, eventualmente 

favorecido com o ato administrativo. O interesse legítimo é &fuso, 

desinviduado, é efeito reflexo do dever jurídico de cariiter publicístico. Sua 

efetivação sem quebra do princípio de legalidade da administração, fica 

sujeito à ponderação discricionária do órgão estatal. 

3.8. Direitos potestativos e relações jurldicas 

Às vezes distingue-se o direito subjetivo, em sentido estrito, do 

denominado direito potestativo. NO direito potestativo constitutivo, perfaz-se 

a relaçao jurídica de servidão de passagem. Na relaçb jurídica na0 se vê 

aquelas conespectividade direitoskkveres, especifica dos direitos 

obrigacionais. 

Relação jurídica, porém, existe. A inexistência de dever jurídico, cujo 

descumprimento representasse ato ilícito, no direito potestativo, ou a contra- 

prestação típica do direito subjetivo, na0 altera a relacionalidade. Também 

nos direitos auto-pessoais, inexiste contra-prestação de dever jwdico 

concreto e individuado. Há dever jurídico de respeito (de nâo impedibilidade) 

e de caráter geral: 6 direito cujo dever 6 exigível erga omnes. 

3.9. Indefiniçlo do conceito de relaçlo jurídica 

N ~ O  é possível definir 0 conceito de relaçâo jun'dica mediatamente 

gênero próximo e diferença especifica: indo-se ao conceito imediatamente 

subordinante e descendo ao conceito imediatamente subordinado. 0 que se 

faz diante de um conceito fundamental é descrevê-lo. Ora evidenciando suas 



notas essenciais constituintes, ora indicando o se campo de aplicação (que os 

objetos de sua extensão, quando o campo é finito e determinável). 

Sem norma jurídica positiva não é possível relação jurídica, pois e 

nela norma primária e norma secundária, que se encontra o fundamento de 

sua juridicidade, e de sua estrutura de relação jurídica primária ou substantiva, 

e relação secundária, ou formal '(processual). 

Mas, não é suficiente s6 a noma para que se projete, do lado da 

realidade, a relação jurídica. Sem fato natural ou sem ato (conduta) do homem 

não sobrevém. A norma, como uma órbita-de-validade, da qual provem seu 

campwde--incidência, toma o fato ou o ato que corresponde ao seu 

pressuposto ou hipótese-de-incidência, e incide nele fazendo-o fato jurídico. 

Nb há fato jurídico que nâo traga conseqüências, efeitos jurídic0s.A 

causalidade jurídica entre o fato jurídico concreto e os seus efeitos conduz 

relação jurídica. Não ocorre relaçâo jurídica sem fato jurídico prévio. 

Descreve-se a relação jurídica indicando seus termos-os sujeitos-de- 

direito ativo e passivo - O fat0r relacio~ante. 0 que não falta numa relação 

jurídica, 6 de um lado um portador de pretensão (substantiva/processual); no 

outro pelo da relação o portador do dever de prestar. Pretensão e prestação, 

em sentido amplo, são termos correlatos, faculdade de exigir, dever genérico 

ou específico de atender. 

só  a relação jurídica em seu sentido amplo pode abranger todas as 

relações que se verificam no domínio do direito positivo. ~ u e  são jurídicas 

tais relações precisamente Porque não são puras relação-de-fato, mas 

relações qualificadas por ~ ~ o m a s  jurídicas. 

3.10. A relaqão sujeito1 norma 

A relação sujeito1 noma é uma relação nomativa fáctica. A relação 

meramente ideal entre homem e mrma não 6 uma relação jurídica. Sem a 



ocorrência de pelo menos um fato, da natureza ou do homem. O homem é 

tanto natureza quanto cultura: cultura inexiste sem normas. A norma jurídica 

do direito positivo em rigor não se realiza. Quer dizer não passa de seu estado 

ideal de norma para a atuação no mundo. 

F. Cicala vê a mesma relação ideal entre o indivíduo e a norma moral, 

entre o o indivíduo e a norma rèligiosa, dar-se na relação jurídica. Assim para 

ele a relação jurídica é uma relação entre o indivíduo e a norma jurídica, 

aplicável ao respectivo fatti specie. Ora o fato espécie é temporalmente e 

espacialmente concreto, e ele é o que serve de interpelação entre sujeito e 

noma. A norma jurídica nâo incide diretamente no homem total, mas no 

sujeito-de-direito e conduta sua (ação/ omissâo). E há sim incidência 

imediata de norma no dado, que é O homem. Dá-se isso, justamente, na norma 

que torna o factum do nascimento do ser humano com vida como o suporte 

factum do ser sujeito-de-direito. Daí em diante, a personalidade (o poder ser 

sujeito-&-direito, ativo ou passivo, em relaçóes jurídicas) 6 pressuposto 

fáctico, imediato ou mediato, de todo fato juridicamente relevante. O que não 

surpreende porque o homem faz o direito para o homem. 

Tem cabimento a observação de Kelsen de que não é o homem, em 

sua concreta individualidade, que está dentro do sistema jurídico. É a conduta 

sua, e ele mesmo, digamos, é um suporte fáctico de normas de personalizaçb, 

é porção nomativarnente recortada de sua personalidade integral. 

O ser sujeito-de-direito 6 o ~~~Omento eficacial, no interior de uma 

relação jurídica, em sentido amplo. Nas relações jurídicas em sentido estrito, 

no direito das obrigaçóes, das sucessaes, das coisas, nas relaçóes de direito 

material ou processual, de direito privado ou público, quem é portador de 

direito de personalidade toma posições concretas em face de outros sujeitos- 

de-direito investidos de direitos subjetivos, ou de deveres jurídicos, estes ora 

no espécie de deveres gerais negativos (de não impedir, não ameaçar - o 

dever geral de respeito que reside na universidade dos sujeitos passivos). 



Os direitos personalíssimos são a projeção eficacial decorrente da 

incidência de normas constitutivas da personalidade sobre suportes fácticos 

(ser humano com vida: não estão antes ou acima do ordenamento jurídico 

positivo). Estão no interior do sistemas de normas. Se há normas e há fatos 

que sofrem sua incidência, há relações jurídicas em sentido amplo, ou 

relações jurídicas em sentido' técnico restrito. Cabe dizer que os direitos 

personalíssimos, tidos por absolutos, são relativos: estão na esfera internas das 

relações jurídicas. Sua absolutidade diz respeito apenas ao sujeito passivo 

que é indeterminado, pois abrange a extensão universal (o conjunto) de todos 

os sujeitos-de-direitos que têm o dever abstrato e negativo de não impedir o 

exercício dos direitos subjetivos personalissimos. O direito absoluto (pessoal 

ou real) é tão relaciona1 quanto o direito subjetivo relativo . 

Fazendo-se um corte abstrato na série de normas que 

compõem unitariamente o sistema do direito positivo, vemos que uma regra 

jurídica completa consta de duas normas. Na norma primária, tem-se o 

pressuposto fáctico (ou hipótese de incidência) em relação-de-implicação 

com a conseqüência: a relação jurídica. Abstratamente, se ocorre o fato F , 

então A ficará numa relação R com B. Na norma secundária , a hipótese 

fáctica é a na0 observância do dever da parte do sujeito passivo, a qual 

implica o exercício da sanção e da coaç8o (através do órgão jurisdicional). 

Abstratamente se ocorre O fato G (não observância do dever), então A 

exigirá de B a sanção pelo 1150 cumprimento, chegando até o limite do 

exercício da csação judicial para 0 cumprimento do devido. Está fora de 

análise a nova relação processual, que tem como um de seus pressupostos a 

relação jurídica inobservada- 

Se de uma norma jurídica suprime-se a norma secundana 

sancionadora da norma primári% fica a norma primária desprovida de 

juidicidade. Poderá permanecer como noma de USO, do costume, como 

norma social desjuridicizmdo-se assim. Mas, relacionadas uma e outra 



norma, ocorrendo os fatos previstos em seus esquemas hipotéticos, têm 

incidência, convertendo os fatos, que antes da incidência eram não-jurídicos, 

em fatos produtores de efeitos - as relaçfes jurídicas em sentido amplo e em 

sentido técnico restrito. Assim teremos relações jurídicas primárias e 

secundárias, como efeitos dos fatos FeG. 

Direito que sendo um' conjunto ordenado de princípios e regras 

tendentes a viabilizar a vida em sociedade. 

Como bem apontou Washington de h . ~ o s  Monteiro, somos obrigados 

a viver uns ao lado de outros e precisamos de regras de proceder, sem as quais 

haveria o caos3! 

O direito nasce de um fato ou de uma série de fatos. A norma jurídica 

é preceito irrea lizável se desvinculada do fato. Enquanto o fato ou o conjunto 

de fatos não se completa, não há aquisiçào de direito. Para que haja contrato 

no mundo jurídico é necessária uma fase de tratativas, antes de se f i  o 

acordo. Para qualquer aquisiçáo de direitos, há necessidade de fatos 

antecedentes. 

Q U ~ ~ O  o agente dos negócios e atos jurídicos, por açâo ou omissão, 

pratica ato contra o Direito, com ou sem intenção manifesta de prejudicar, 

mas ocasiona prejuízo, da110 a oubem, estaren~os no campo dos atos ilícitos. 

O ato iliçito pode constituir-se de único ato, ou de série de atos, ou de conduta 

ilícita. 

Devemos destacar que esta açgo ou omissâo i1í~ita '~ode acarretar 

dano indenizável e também essa mesma conduta pode ser punível no campo 

penal. 

Defendemos o direito adqukdo do terceiro de boa-fé nas relações 

contratuais, ent80 para 116s importam saber quais 0s reflexos dessa conduta 

ilícita, interessa o ato ilícito à medida que exista 0 dano a ser indenizado. O 

Direito Civil, embora tenha compartimentos não patrimoniais, é 

36~ashinglon de B ~ O S  Monteuo, Cinso de Direito Civil, 36'4, rol.1, página 12, 



essencialmente patrimonial. Assim ao falarmos da existência de ato ilícito no 

campo privado, o que s e  tem em vista é exclusivamente a reparação do dano, 

a recomposição patrimonial. Quando se condena o agente causador de les6es 

corporais a pagar determinada quantia à vitima, objetiva-se o reequilíbrio 

patrimonial, desestabilizado pela conduta do causador do dano. 

Algumas modificaç6es *foram feitas no regime jurídico buscando 

corrigir o desequilíbrio. Foram promulgadas algumas leis de proteção à 

categoria de indivíduos mais fracos econômica e socialmente, compensando- 

lhe a inferioridade com a superioridade jurídica. A busca de apoiar aos gnipos 

organizados, buscando enfrentar igualmente os contratantes mais fortes e por 

último, o dirigismo contratual, exercido pelo Estado por meio de leis que 

proíbem ou impõem certos conteúdos nos contratos, ou sujeitam sua 

conclusâio ou sua eficácia a uma autoridade do poder público. 

3.11. Ato jurídico 

Da conexão entre dois conceitos, 0 de contrato e o de negócio jurídico, 

denominado entre nós de ato jurídico, e daí para o fato jurídico. 

Entendamos entâo que todo ato licito que tem por fim imediato 

adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos se denomina 
B 

ato jurídico. 



4. DIREITO ADQUIRIDO 

4.1. Conceito 

A Lei de Introdução ao Código Civil, art.6O, parágrafo 24 traz a seguinte 

definiçâo: "Consideram-se adquiridos os direitos que o seu titular, ou alguém 

por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha temo 

prefixo, ou condiçâo preestabelecida inalterhvel, a arbítrio de outrem". 

É muito conhecida a explicação de Clóvis Bevilácqua: "Em rigor, tudo 

se reduz ao respeito assegurado aos direitos adquiridos; mas, como, no ato 

jddico perfeito e na coisa julgada, aproveitam-se momentos distintos, aspectos 

particulares do direito adquirido, foi de vantagem, para esclarecimentos da 

doutrina, que se destacassem esses casos particulares e deles se desse a justa 

noção. O que se deve dizer é que o direito adquirido, o direito incorporado ao 

patrimônio do indivíduo; e que o princípio da náo retroatividade é um principio 
7Y 37 de proteção individual . 

0 s  seguintes elementos compõem sua estrutura: o surgimento de um fato 

idôneo ou jurídico; a existência de ~ ~ m a  lei que lhe dá a envergadura jurídica; a 

integração ao patrimônio material ou moral do sujeito. 

Para Jose Augusto Delgado, essa condições podem ser resumidas em 

apenas duas condiç6es: "Há necessidade que tenha ocomdo O fato jurídico com 

capacidade de ser elemento integrativo do patrimÔni0 de quem por ele foi 

favorecido, em decorrência da lei; b) 0 fato necessita ser idôneo, isto é que tenha 

sido produzido de acordo com a lei vigente ao tempo em que tal fato se 

caacter,~u, muito embora não tenha havido ensejo do adquirente em exercer 

37 Clóvis Bevilácqua,Teoria do Direito Civil, p. 19. 



seu direito, o que não lhe tira a eficácia se lei nova surgir modificando o tipo de 
77 38 relação jurídica existente . 

A proteção maior está na Constituiçâo Federal, art.5' , inc. XXXVI; "A 

lei não prejudicará o direito adquirido, O ato jurídico perfeito e a coisa julgada". 

Pelo texto legal, direito adquirido não é apenas aquele que, preenchidos 

todos os requisitos da lei, já tenha sido integrado no patrimônio do seu titular, 

mas também o direito que depende de termo suspensivo ou de condição 

inalterável a arbítrio de outrem . 

Dentro desta ordem, visando resguardar a segurança jurídica, uma 

colocação bastante comum que procura dar uma idéia de direito adquirido é a 

seguinte, colhida de um aresto: "A lei nova tem caráter imediato e geral, m a  

não pode atingir a situação jurídica defiitivamente constituída sobre a égide da 
77 39 lei anterior . 

Tem-se entendido e aplicado que O direito adquirido diz com leis 

ordinárias e não com a Constituição Federal, que incide imediatamente por força 

de sua própria natureza e em vista da posição hiersrquica que ocupa A unidade 

de tratamento legal nos diz com as principais questões da Nação exige a 

supremacia de ordem constitucional- 

~ 8 0  há direito adquirido para que seja aplicada uma lei considerada 

inconsti~uciona~. E se a lei somente vem a ser tida como inconstitucional 

Mesmo assim,não se forma direito adquirido. As situações posteriormente. 
criadas ou erigidas quando ainda valia a lei não ficam resguardadas contra a 

inconstitucionalidade. É que a declaração de in~onstitucionalidade opera ex 

'' Jose ~~~~t~ Delgado, ~ireito AdquHdo nas Relações de Direito Privado e nas Relações de ~ i ~ ~ i ~ ~  Phblico 
em J l , r j ~ p ~ ~ d è ~ j ~  Br<LFl]&a, n. 10 1 ,  Juma Editora, Cuntiba? 1985, P. 14. 
39 RE n. 67,134 - RS, Rei, Min. Djaci Falcão. de 5 5 70 



tunc, com a nulidade de pleno direito de todos os atos praticados sob o manto 

do texto inconstitucional. 

~á o princípio de que o direito adquirido impede que se perca aquilo que 

foi conquistado, mas não constitui meio de acumular beneficios que se exclui. 

Assim, se uma pessoa reunia condiç6es para o proveito de um benef cio sob a 

vigência de determinada lei, não perde o direito ao beneficio de advier lei 

posterior revogando aquelas disposições, eis que um direito nâio perde seu efeito 

ou deixa de existir unicamente porque não procurado no momento própfio.Não 

basta que haja um direito assegurando determinada vantagem em certa 6poca. O 

agente deve adquirir o direito, OU se encontrar vivendo já uma situação jurídica, 

para mantê-la quando do surgimento da lei nova e não perder a vantagem. 

Entendemos que o direito adquirido do terceiro de boa fé no caso de 

simulaqão, começa no momento em que ele 6 parte do negócio jurídico. No 

momento em que ele começou a exercer o direito. Antes de começar a exercer o 

direito ngo há que se falar em direito adquirido. Podemos dizer apenas que ele 

tem faculdade, tem uma capacidade não exercida. Conseqüentemente, goza de 

direito adquirido quem iniciou O ato de onde ele promanou. 

Em muitos regimes den~ocráticos fundados no modelo acidental 

arraigados nas concepç6es capitalistas, busca-se na idéia de supremacia do 

direito a implantação de uma sefie de mecanismos legais que leva 'a ditadura d a  

leis', na qual se organiza um bem planejado e montado esquema de privilegias e 

favorecimentos que não destoa das kpocas da divisão da sociedade em diferentes 

classes, a cada uma se recorhe~endo e implantando categorias própfia de 

direitos. 

Percebemos o quanto 6 dificil conceituar O direito adquitido, por isso 

mesmo quase todos o conceitua de um modo Pouco diverso. Isto porque é dificil 

dizer quando os fatos idênticos Para a produção de determinado direito estão 



todos reunidos, e depois, a expressão "entrados em nosso patrimônio", é das 

mais sutis que podemos representar, a única coisa que entre definitivamente para 

um patrimônio é algum bem ou valor que se lhe tenha incorporado, ao pmso que, 

se entendermos que os direitos muitas vezes, já representam beneficias e ainda 

se tem dúvida se estilo definitivamente incorporados ao nosso patrimônio. 
Celebre d a elaboração de Gabba, sobre esta matdria, ele exp6e que: "É 

adquirido um direito que é conseqllência de um fato idôneo a produzi-lo em 

virtude da lei vigente ao tempo em que se efetuou, embora a ocasião de fazê-lo 

valer não se tenha apresentado antes da atuaçáo da lei nova, e que, sob o império 

da leiemtão vigente, integrou-se imediatamente ao patrimônio do seu titular7740 

Da análise da definição de Gabba resulta: 

a) Como todo direito se origina de um fato - ex facto ius oritur -, é preceito que 

o fato gerador do direito adquirido tmham decorrido por inteiro. Se se trata de 

um fato simples, é facílimo precisá-lo; mas se um fato complexo, necessário 

será apurar se todos 0s elementos constitutivos já se acham realizados, na 

pendencia da lei a que é contempor8neo. 

b) N ~ O  se confunde com direito adquirido o direito totalmente consumado, pois 

que este já produziu todos 0s seus efeitos, ~nquanto que o direito adquirido 

continua tal, muito embora venha a gerar conseqüências posteriormente ao 

tempo em que tem eficácia a lei modificadora. 

4.2. Direito adquirido, expectativa de direito e direito acumulado 

A correta compreensilo do instituto Direito Adquirido hpõe  ao 

doutrinador que proceda a uma análise criteriosa de seu conceito, sem dar 



margens a conotações ideológicas, mas dentro de uma perspectiva estritamente 

científica. É bom ressaltar que o instituto do Direito Adquirido , hoje inatingível 

até mesmo pelo Poder de Reforma, a teor do que determina o artigo 60,&4O, 

inciso 1V, da Constituição Federal de 1.988, quase sempre foi objeto de andises 

visando sua aplicação ao Direito privado. 

O princípio de que náo há direito adquirido ao direito objetivo, 

abstratamente considerado, está por trás da distinção entre aquele e as 

faculdades legais. Caio Mário da Silva Pereira, sucintamente, aduz que "a 

faculdade legal traduz um poder concedido ao indivíduo pela lei, do qual ele não 

fez ainda nenhum usov4 l. 

Reinaldo Porchat, conceitua a faculdade legal como "a simples 

capacidade, não exercida, de praticar atas jurídicos; 6 um direito que a lei 

reconhece, mas que nunca foi posto em prática, do qual ainda nilo foi feito uso 

pela pessoa de quem se trata, como, por exemplo a faculdade de testar". E 

conclui: "essa faculdade se mantém como tal, enquanto a pessoa não a exercita 

por meio de um fato aquisitivo de direito", sendo ela, pois, "anterior ao direito 

adquirido, e simples meio para 0 adquirirY7. Não existe direito adquirido a manter 

inalterado determinado regime jurídico. Não há direito adquirido à permanência 

das normas positivas, abstratamente consideradas. Porém, se fatos aquisitivos 

ocorreram e se direitos siibjetivos foram gerados, na medida em que tais direitos 

se revistam das características de patrimonialidade anteriormente destacadas, 

deverão sobreviver a0 novo regime legal- 

Para que possa existir uma expectativa de direito, o fato ou ato jufidico 

ensejador da situação subjetiva deve estar em desenvolvimento, não obstante 

ainda não se tenha completado, já que se assim fosse, estaria caracterizado o 

40 Gabba. Teoria della retroatividadà delle Leggi, I, págs. 182 e segs. 



direito adquirido. A presença de uma simples faculdade legal, abstratamente 

acolhida em norma de direito objetivo, não permite sequer que se fale em 

expectativa de direito. 

O jurista, Caio Mário da Silva Pereira pondera dizendo: "Enquanto o 

direito adquirido é a conseqüência de um fato aquisitivo que se realizou por 

inteiro, a expectativa de direito, que traduz uma simples esperança, resulta de 

um fato aquisitivo incompleto". 

Considerando-se o sistema constitucional brasileiro, o tema não poderia 

passar indiferente a Doutrina e à Jurispnidência, isto porque, ao estabelecer a 

Constituição de 1.988, em seu art 5 , inciso )MXVI, que "a lei não prejudicará 

o direito adquirido, o ato "jurídico perfeito e a coisa julgada". Percebemos desta 

forma que nllo define ela o que seja nenhum dos institutos mencionados, 

cabendo à Lei Ordinária oferecer a defmição legal, ao lado da qual, a definiçgo 

doutrinária, se mostra variável de acordo com a concepção daquele que a 

apresenta. 

sob a perspectiva da defuiiça0 legal, esta se encontra na Lei de 

Introduç&) ao Código Civil Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657, de 4.9.42, com a 

redaçgo que lhe deu a Lei no 3.238 de lO.8.57) a qual após determinar (art. 6 que 

"a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o 

direito adquirido e a coisa julgada" ) define 0s institutos, vejamos: 

''Parágrafo l0  Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a 

lei vigente ao tempo ao tempo que se efetuou: 

parágrafo 2O Consideram-se adquiddos assim OS direitos que o sei titular 

ou alguém por ele, possa exercer, Como aqueles cujo começo do exercicio tenha 
termo pré-fixo, ou ~ondiçâo preestabelecida inalterável, a arbítrio de outrem. 

4' Reynaldo Por&&, Da ~etroatividade das Leis Civis, p. 30. 



Parágrafo 3" Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial 

de que não caiba recurso7'. 

As expressões: Direito Adquirido, Direito Acumulado e Expectativa de 

Direito, embora sejam parecidas e vinculadas ao conceito de direito subjetivo, 

devem ser vistas em seu verdadeiro dimensionamento, embora admitamos, ser 

difícil o seu consenso. 

Direito Adquirido - é o direito que o seu titular pode exercer, visto que 

não Ihe falta nenhuma das condições estabelecidas pela lei. Seu titular preencheu 

todas as exigências, inclusive aquelas que só o seriam após determinado tempo 

e/ ou formalidade, ou seja, a condiçilo a temo. 

Expectativa de Direito - as condiçóes imediatas estão preenchidas, mas 

falta-lhe (pam tomar-se direito adquirido) preencher algo. Só após preenchidos 

todos 0s requisitos ou condição, a expectativa se transforma em direito 

adquirido. 

Direito acumulado - no penodo em que se espera que a expectativa de 

direito se aansforme em direito, 0 seu titular somará direitos que, de imediato, 

poderão ser gozados. 



5. DIREITO ADQUIRIDO NAS CONSTITUIÇ~ES DO PAÍS 

O Direito Adquirido, sempre foi tratado pelos diversos modelos 

constitucionais, desde o imperial até O vigente, de 1988, com a única exceçiio 

feita na Constituição de 1937. . 

A questão do direito adquirido entre nós encontra-se intimamente 

vinculada ao tratamento que é dado pelo ordenamento brasileiro à Teoria da 

Aplicação e da Irretroatividade das Leis. 

A carta Política de 25 de março de 1824, em seu art.179, caput, 

determinava que "A inviolabilidade dos Direitos do Cidadiios Brasileiros, que 

tem por base a liberdade, a sepanga individual, e a propriedade, é garantida 

pela Constituição do Império, pela maneira seguinte". 

E seguia, determinando que: 

''nenhum cidadão pode ser obrigado a fazer, ou deixar de fazer alguma causa, 

senão em virtude da Lei" e que . chenhuma lei ser8 estabelecida sem utilidade pública7', prescreve: . A sua disposição não terá efeito retroativo7'. 

Analisando o texto de 1.824 Elival da Silva Ramos diz: "de fato não se 

pode olvidar que a norma vedatoria da rekoatividade legal estava inserida no 

~ i t u l o  8' da Constituição concementes aos direitos políticos e aos 

direitos e garantias individuais, nào se compadecendo com u n a  interpretação 

sistemática do texto constitucional 0 entendimento de que ali se estava a proibir 

de modo pr0Jeção de efeitos retroativos. OU seja , na verdade, podem- 

se extrair do inciso 111 do art-179 da Constit~içiio de 1.824 dois comandos 

nomativos referentes a eficácia temporal dos atas legislativos em matéria civil- 

0 primeiro, mera norma de condicionamento, pela qual a lei, salvo disposição 

42 Elival da Silva Ramos . A prot@$o aos direitos adquiridos direito constitucional brasileiro 



expressa em contrário, não apresenta efeitos retroativos; o segundo, autêntica 

norma de limitação, irnpeditiva de retroatividade, mesmo que expressamente 

determinada pelo legislador, nas hipóteses em que se configurar a ofensa a 

direitos adquiridos". 

A Constituição de 1.891, não tratou da matéria na parte relativa aos 

direitos individuais, referindo-se ao tema na forma de uma vedação imposta à 

União e aos Estados. Em seu a.t. 1 l&3' , determinava como vedação à União e 

aos estados "prescrever leis retroactivas", enquanto no art. 72,& 1 5, deteminava 

que "ninguém será setenciado, senão pela autoridade competente, em virtude lei 

anterior e na forma por ella regulada". 

J O ~ O  Barbalho, comentando esse artigo: "É esta como se vê, uma das 

mais importantes garantias individuais, ao mesmo passo que 6 um dos grandes 

princípios da ordem social e política. Sem ela, não seria possível temos o 

regime livre a que, como a mais alta aspiração nacional nacional, alude o 

preâmbulo da Constituição, a qual por isso impõe, quer ao Congresso Nacional, 

quer legislaturas dos Estados. E para efectividade de tal garantia, a 

magistratura, desde que é provocada pelos meios regulares, tem obrigação de 

declarar sem vigência e fora de aplicação as leis federais ou dos Estados que 

acaso infikjam a citada disposição constitucional (arts59&1, e 60 a). 

Percebe-se que João ~ ~ r b a b o  Já se referia ao comentar o texto 

constitucional de 1891, a uma fórmula que viria a ser, posteriomente, 

consagrada, pelo constitucionalismo brasileiro, a saber, "a lei n b  prejudicar& o 

direito o ato jurídico perfeito e a coisa julgada". 

sob a égide dessa Carta, 0 kma veio a ser objeto de noma 

inhconstitucional (Lei da Introdução ao Código Civil que, pela primeira vez 



minudenciou os termos da irretroatividade, versando sobre o princípio do direito 

adquirido, do ato jurídico e da coisa julgada). 

Com a Constituição de 1.934, dá-se um maior detalhamento do preceito 

da irretroatividade, em seu art. 1 13,3: "A lei nâo prejudicará o direito adquirido, 

0 ato jurídico perfeito e a coisa julgada". 

Elival da Silva Ramos, com relação ao seu texto constitucional de 1.934 

diz: "A partir daí, n;lo há que se falar, no Direito brasileiro, em princípio 

constitucional da irretrotividade das leis, porquanto a norma de condicionamento 

agasalhada nos dispositivos correlatos das Constituições de 1 824 e 1.89 1, 

segundo a qual os atos legislativos, em prúicípio, não geram efeitos retroativos, 

foi extirpada do plano constitucional, permanencendo, a época, única e tão 

somente, como regra estrutural de nosso ordenamento, como de resto de todos 

0s ordenamentos jurídicos contemporâneos. 

NO que tange a limitação dos efeitos retroativos e retrospectivos das leis 

civis, adotou-se, em substância, a fórmula do artigo 3', caput, da Introduçâo ao 

Código Civil". 

A c d a  politica de 1.937 foi omissa ao tema, desirnportante no quadro 

do constitucionali~m~ brasileiro pela sua inaplicação, não contemplou regra de 

teor idêntico a quele da Lei M a p a  de 1934. 

A Constituiçáo de 1.946, ao se referir aos Direitos e Garantias 

Individuais, repetido, em sua inteireza, 0 texto da consti&ição de 1.934 

vejamos: 

''Art. 14 1, parágrafo 3' "A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato 

jurídico perfeito e a coisa julgada". 

A constituição de 1.967 , em seu artigo 150, parágrafo 30 . 

A Emenda Constitucional n. 1/69 em seu artigo 152, parágrafo 3'. 



A Lei de Introduçáo ao Código Civil (Decreto-Lei no. 4.657, de 4.9.42), 

elaborada na vigência da Constituição de 1.937 (que, não vedava a 

retroatividade das leis) não manteve, entretanto, a mesma orientação da Lei 

Maior, e determinou em seu art.6' que "a lei em vigor terá efeito imediato e 

geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada". 

Diante dessa situação, Wilson de Souza Campos batalha escreve: "assim, 

a irretroatividade foi consagrada no preceito como um limite ao juiz e às demais 

autoridades, mas não como um limite ao legislador: mediante disposição 

expressa, alei nova poderia atingir situaçaes jurídicas defmitivamente 

constituídas e a execução do ato jurídico perfeito". 

Este direcionamento do preceito destacado por Wilson de Souza 

Campos Batalha, sofre uma total modificaçáo, a partir do instante em que a 

inetrotividade voltou a integrar O texto constitucional de1.946 art. 141, 

parágrafo 3: dirigindo-se não s6 ao juiz e às demais autoridades, porem, 

igualmente, ao legislador. 

Amalmente, o preceito tem um sentido mais amplo, visto que se 

direciona tambem ao legislador em sua função de reformador do texto 

constitucional, resguardado este em decorrência do prescrito no art.60, parágrafo 

4", inciso Iv, da Constituição de 1988. 

O direito adquirido, 0 ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art.50 da 

Constituição Federal) são imunes a toda e qualquer dteraçáo constitucional, seja 

pela Emenda, seja pela Revisão C ~ n ~ t i t u ~ i ~ I l i i i ~ .  

Para 0 jurista Rubens Limongi França, a substância do conceito está no 

elemento ato jurídico perfeito, 0 direito que 0 Seu titular pode exercer. Dessa 

forma direito adquirido para 0 legislador é: "aquele que o seu titular pode 

exercer". 



A busca de uma compreensão que vá além da definiçáo legal, obriga-nos 

a buscar seu verdadeiro conteúdo na Doutrina ou na Jurisprudência. E é nesse 

instante que buscamos defender os direitos adquiridos do terceiro de boa-fé nas 

relações contratuais. Para Pontes de Miranda, "a lei nova não pode retirar do 

mundo jurídico o ato jurídico perfeito, nem alterá-lo a seu talante, nem retirar do 

mundo jurídico, o fato jurídico, porque tendo entrado, seria invadir o passado. 

Todavia, a eficácia do fato jurídico, que se teria de produzir, por estar ligada ao 

presente, estaria ao alcance da lei nova. Foi por isso que o legislador nãio se 

satisfez com a proposiçãio no plano da existência, e lançou outra da eficácia: 'A 

lei não prejudicará o direito adquirido..."' quando o terceiro de boa-fé realiza o 

negócio jurídico, a partir desse momento entendemos ser fato jurídico. Propicio 

citar De Plácido e Silva, oferecendo um conceito mais amplo do instituto em 

(Vocabulário Jurídico) escreve no verbete Direito Adquirido: "Derivado de 

acquisitus, do verbo latino acquirere (adquirir, alcançar, obter), adquirido quer 

dizer obtido, já conseguido, incorporado. 

~ n t á o  direto adquirido quer dizer o direito que já se incorporou ao 

pahmanio da pessoa, já é de sua propriedade, já constitui um bem, que deve ser 

juridicamente protegido contra qualquer ataque exterior, que ouse ofendê-lo ou 

turbá-lo". 

Continua: "Mas, para que se considere direito adquirido 6 necessário 

que : 

a) o fato jw-ídico de que se originou o direito, nos temos 

da lei, tenha sido integrado ao patt-imônio de quem o adquirim. 

b) Resultando de um fato idôneo, que o tenha produzido em face 

da lei vigente ao tempo, em que tal fato se realizou, embora não 

tenha apresentado ensejo para fazê-lo valer, antes da atuaçao de 

uma lei nova sobre O mesmo fato jurídico, já sucedido". 



5.1. Constituição, emenda constitucional e controle de constitucionalidade 

O Texto Constitucional de 1.988 já sofreu várias Emendas. Toda esta 

possibilidade de alteração do texto constitucional, entretanto, não ocorre por 

livre vontade do poder refomadòr, e sim dentro dos limites estabelecidos pelo 

art. 60 da própria Constituição. O que significa dizer-se que são passíveis do 

Controle de Constitucionalidade. 

Sem o concurso de duas pessoas, pelo menos, impossível surgir o 

contrato, não se podendo admitir que algukm seja, ao mesmo tempo credor e 

devedor de si mesmo, o que viria a constituir verdadeira contradio in a+ctis. 

Assim, percebe-se que O negócio jurídico constitui verdadeiro 

instrumento da liberdade humana, tendo sua raiz na vontade. Onde a declaraqão 

da vontade, constitui o elemento central e mais característico do negócio 

jurídico, estudaremos alguns casos onde as declarações afetam a relação 

negocial. 

0 domínio da vontade dos Contratantes foi uma conquista advinda de um 

lento processo histórica, culminando como "respeito a palavra dada", principal 
herança dos contratos romanos e expressão propulsora da ideia central de 

coneato corno fonte obrigacional. 

~ 5 0  há dúvidas de que a vontade perdeu a importância que exercia no 

passado para a fomiaçã0 dos contratos. 

5.2. A proteçlo em sede de novaelo ~onst i tuc ion~~ 

A consistência Jddica na invoca@io de direitos adqukdos diante de 

novaç50 ocorrida no plmo das normas constitucionais só existe nos 

ordenamentos onde há autêntica Ilorma de limitação a eficacia temporal das leis 



mas isto exige a presença de uma Constituiçâo dotada de rigidez e supremacia 

hierárquica. Quando o principio do respeito ao direito adquirido niio receber 

amparo em norma constitucional rígida, a tutela das situações referidas se dará 

através da aplicação da norma de condicionamento baseada no principio da 

irretroatividade ou através da autolimitaçiio do Constituinte, ou legislador, que 

resguarda essas situações dos efeitos retrospectivos da nova normatividade por 

ele imposta. Porem, pode-se indagar se há sentido em avaliar a sua especifica 

aplicação nos domínios da novaçâo constitucional quando o phcipio de 

salvaguarda aos direitos adquiridos está sediado em norma bafejada pela rigidez 

e supremacia constitucional já que a troca dos conceitos a propósito da novação 

legislativa poderia ser realizado. 

A resposta e, sem dúvida alguma, positiva quando a modalidade de 

sucessáo nomativa está no msmo nível em que se encontra a norma lhitadora 

da projeçâo dos efeitos da lei no tempo. Por isso, sedimentou-se na Doutina e na 

Jurisprudência brasileira a afirmativa de que o Poder Constituinte nâo está 

adstnto a respeitar direitos adquiridos lastreados nas nomias ordinária ou 

constitucionais anteriormente em vigor. 
A tese náo registra dissensoes em nossa doutrina, quer da parte dos 

civilistas, quer da parte dos publicistas, se 0 que se tem em vista 6 o Poder 

Constituinte dito originário, elaborador da Constituição primeira de novo 
Estado ou da nova Constituiç~o de um Estado preexistente, ao ensejo da 

renovação de suas instituiçaes básicas. Afd, as próprias caracteristicas desta 

modalidade43 de Poder Constituinte bazem, consequentemente, uma ampla 

possibilidade de projeção temporal dos efeitos de sua obra legislativa sem he 

43 ~~d~~ as modalidades de Poder Constituinte implicam nomatividade de nivel constitucional, hierarquicamente 
situada acima das normas provenientes dos atas compreendidos no exercício da hinçâo legislativa ,-arso pela 
qual mesmo o Poder Constituinte dito derivado exerce seu mister sob O influxo de um regime jurídico diverso do 
regime jundico da função legislativa, muito embora se sujeite a limitaçôes e condicionamentos que não 
constrangem o Poder Constituinte oMn"0. 



antepor os direitos adquiridos vigentes sob a configuração do ordenamento 

jurídico encimada pela Constituição revogada. 

Desta forma podemos afirma., em primeiro lugar, a inicialidade do 

Poder Constituinte originário, com o que a Constituiçâo se toma a nova base do 

novo ordenarnento jurídico positivo: "Nesse sentido, então, a Constituição 6 um 

ato inicial porque ela funda a ordem jurídica, não é fundada na ordem jurídica 

positiva, nem é fundada por meio da ordem jurídica positiva"44. 

Em segundo lugar, a insubordinaçáo do Poder Constituinte originário a 

qualquer outro poder estatal, não significa que, no plano das relações 

internacionais, ngo possa ser consh.angido, de alguma forma, por nomas ou 

diretivas adotadas por poderes supra-estatais. 

Por último, em decorrer das duas assertativas mencionadas, temos a 

ilimitação, ou seja, O Poder Constituinte originário, quer em relação ao 

para não está jungido a normas positivas46 preexistentes. 

É evidente que O Poder Constituinte originário pode fazer tabula rasa, 

quer das disposiçOes legais ou constitucionais anteriormente vigorantes, quer dos 

direitos subjetivos nelas fundados, jh que tem o poder de configurar ou 

reconfigurar as bases do ordenamento jurídico, não estando sujeito a limitações 

impostas por normatividade precedente. Entretanto, ntlo seria razodvel a 

eliminação total das nomias jurídicas preexistentes, pela força inovadora da 

Constituiçáo fundante OU da nova Constit~ição, pois assim estwa it-nplantmdo o 

caos jurídico até que OS hderes Constihídos lograssem editar todas as normas 

Gonçalves Ferreira Filho, 0 P d r  Constihrinte, cit., p. 80. 
45 Mmoel Gonçalves Ferreira Filho, seguido Por i ~ ~ ~ ~ r o s  autores, trata do caráter incondicionado do poder 
Constituinte como algo distinto da ilimitaçao, significando que a o  tem ele "fórmula prefixada nem 
fómula estabelecida para a sua manifestação7' (Curso. cit.t., P-24). Ngo há como negar, conbdo, que o ngo- 
condicionamento também 8 uma espécie de ilimitação, vale dizer, de ao-sujeiça0 a nomas jurídicas 
preexistentes. 
46 É darO que a ~ ~ n s t i t u i ~ ã o  elaborada pelo Poder Constituinte originário poderh ser avaliada pelo pfisma de sua 
correspond&cia OU &o a determinados valores que. supostamente, deveria respeitar; pordm, nesse caso, nao mais 
se trata de Ciência do Direito, sob padrão dogmatlco, e sim de Filosofia do Direito. 



de nível infiaconstitucional, necessárias ao convívio social e ao funcionamento 

dos Poderes Públicos. Portanto, "salvo incompatibilidade entre a legislação 

ordinária anterior e as normas da nova Constituiçâo, se considera que essas 

normas ordinárias anteriores persistem válidas e eficazes"47, em concordhcia 

com o princípio da recepção4'. 

Temos a possibilidade de não se operar a completa revogação das 

nomias da Constituiç%o precedente, se atentamos para o fato de que a 

Constituinte ao elaborar uma nova Carta Magna, pode deixar de regular algumas 

matérias, na visão de que não seriam substancialmente constitucionais. Assim, as 

normas da Constituiçtio precedente, discipl~fiadoras de temas acerca dos quais a 

nova Lei Suprema silenciou, permanecem em vigor, embora 

desconstitucionalizadas, desde que compatíveis com os princípios nela 

consagrados4Y. Desta forma OS direitos subjetivos anteriormente gerados pelas 

normas ordinárias que permanecem em vigor, após O advento da Constituição 

que veio de ser editada, também subsistem. Mas, neste caso, niío se pode falar 

em direitos adquiridos e sim em direitos subjetivos imunes A eficácia temporal 

da nova ou primeira Constituiçâo, portanto isso faria sentido apenas quando 

ocorresse a revogaçtio das nomas hospedeias desses direitos. 

A proclamação da impossibilidade de invocaçâo de direitos adquiridos, 

que se possam antepor a esse vigoroso Processo de renovação do ordenamento 

47 cf, Mmoel Gonçalves Ferreira Filho, O Poder Constituinte, cit., p 95 
48 E S ~ ~ O S  diante, mais uma vez, de uma regra estruhmd do sistema jurídico, tanto que se reconhece a sua 
o eratividade independente de amparo em disposição constitucional expressa. 
4gReferimo-nos ao fen6meno da desconstitucionalizaFã0, l~gamente versado na doutrina francesa e assim 
exposto por Manoel Gonçalves Ferreira Filho, em sua monografía O Poder Cofistituinte, cit,, p. 92-3: "( ) a 

de eficácia da ConstituiçBo abrangeria apenas e tii*somente a perda de efichcia das normas materialmente 
constitucionais da constituição mtenor. O que fosse apenas formalmente constitucional, o que não tivesse 

constitucional, mas que estivesse no corpo daquela Constituição, não sofreria a perda da eficácia como 
regra portanto, as normas apenas f~malmente constitucionai$ da ConstituiçHo anterior, sefiam 
simplesmente desconstimcionalizadas, seriam reduúdas a normas ordinárias. E então p-aneceriam "aidas ou 
não na mesma medida em que a legisla~ao ordinária antefior a uma Constituição permanece v&lida ou não 

' 

perkanece permaneceriam válidas, se com~atívels com a nova Constituiçiio. Tornar-*iam ineficares se 
3 

com ela incompatíveis" 



juridico, ocorre diante da revogação de normas constitucionais ou ordinárias, 

anteriomente vigorantes, através do inicio de vigência da Carta constitucional 

recém-editada pois, "em príncipio não pode haver nenhum direito oponível à 

Constituiç&o, que e a fonte primária de todos os direitos e garantias do indivíduo, 

tanto na esfera publicistica quanto na privatisti~a"~~. Apesar dessa afumaç80 n8o 

procede, necessariamente, que os direitos subjetivos escorados em normas 

revogadas, pela Constituição posta em vigor, sejam totalmente extintos. Muitos 

desses direitos consubstanciam fatos passados, quer tratem de direitos 

plenamente satisfeitos e, portanto, consumados, quer tratem de direitos cujo 

processo aquisitivo se completou no passado, mesmo que ainda não tenha sido 

fniido. Há outros direitos ainda, que consubstanciam fatos pendentes em que, 

obrigatoriamente, uma parte tm-t~scorreu em tempo preterito e cujos efeitos 

transitam do passado para o presente ou fùturo. Então, para que estes direitos 

preteritos fossem atingidos pela novaç80 constitucional seria necessário que a 

Lei Maior projetasse efeitos retroativos, mas isto n50 é da indole de nenhum ato 

legislativo não importando qual seja o nível hierárquico em que ocorra a 

legiferação. 

É importante ressaltar que o principio da irretroatividade, extraido da 

disposição do art.6', caput, primeira Parte, da Lei de Introdução ao Código Civil, 

antes de receber a rotulagem nomativa5', ja integrava, enquanto regra pertinente 

ao seu nodo de ser, a sua estrutura, 0 nosso ordenamento jurídico e continuará a 

fazer parte dele mesmo que 0 art.6' da Lei de Introdução venha a ser revogado. 

50 cf Caio Mario da Silva Pereira, 0b. cit., vl,p. 107. 
5 1  O que mrreu apenas com a edi@o do Dmeto-o-Lei n 4.657, de 4-9-1942, já que o ap~ncipjo da 
irretroatividade9' a que aiudiam as Constiwições de 1824 e 1891 tinha, na verdade, outo significado, qual =jq o 
de princípio do respeito ao direito adquirido. 



6. O princípio constitucional da dignidade humana 

Na sociedade primitiva não existia poder algum dominante, não ocorria 

subordinação nem opressão social ou política e se verificava uma comunhao de 

interesses. O homem procurava Se liberar, através de descobertas e invençaes, 

da opressão do meio natural. Mas com o desenvolvimento do sistema de 

apropriaçb privada, surge uma forma de subordinação e de opressão, onde O 

titular da propriedade impõe O seu domínio subordinando todos aqueles que se 

relacionarem com a coisa apropriada. Desta forma surge uma forma de poder 

externo à sociedade que necessita impor-se e fazer-se valer eficazmente, 

formando, então, o Estado como aparato necessário para sustentar esse sistema 

de dominação. Assim, além das dificuldades da natureza, o homem viu-se diante 

de opressões sociais e políticas, tomando a sua história, senão, uma história de 

lutas para delas se libertar. 

AS constantes lutas entre o homem, na busca de seus direitos, em 

oposição ao Estado, delimitaram uma longa e sinuosa trajetória em que se 

efetuaram as conquistas obtidas. O reconhecimento dos direitos fundamentais do 

homem, incluindo os direitos individuais, políticos e sociais, mais que conquistas 

se caracteriza-se como reconquista de algo que se perdeu, quando a sociedade se 

dividiu entre 0s propsiettirios e não proprietários. 

Durante essa evolução foram sendo elaborados alguns .antecedentes das 

declarações de direitos, sendo que na Idade Media surgiram os antecedentes 

mais dfietos das declarações de direitos- Para isso houve contribuição da teoria 

do direito natural que permitiu 0 desenvolv~lllento dos princípios das leis 

fwidmentais do reino que limitavam o poder do monarca, como do conjunto de 

princípios denominado h~manismo. 



A partir deste momento foram desenvolvidos os pactos, os forais e as 

cartas de franquias, outorgantes de proteção de direitos reflexamente individuais, 

embora diretamente grupais, estamentais. Além destes, podemos citar outros 

documentos que buscaram a preservação de direitos fundamentais como: a 

Magna Carta da Inglaterra (121 521225), o Bill of Rigths da Inglaterra (1 688), a 

Declaração de Virgínia (1776), a Declaração Norte-Americana (1787) e a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789). 

A Declaração dos Direitos francesa, sofreu forte influência das 

mesmas correntes e fontes filosóficas e ideológicas européias adotadas, também, 

na Declaração de Virginia e contidas nas dez primeiras emendas da Constituição 

norte-americana. A Declaraçiio francesa de 1789 é uma obra do pensamento de 

teóricos e filósofos, como Rousseau, Locke e de Montesquieu, que refletiam o 

reflexo do pensamento político, moral, e social europeu, e internacional, de todo 

o sdculo XVIII. Da Declaraçso dos Direitos francesa saem suas três 

características principais: 

1) intelecnialism~ - a afkmativa de direitos imprescritíveis do homem e a 

restauração de um poder legítimo foi de ordem puramente intelectual, foi 

desenvolvida, unicamente no plano das ideias. A Declaração do direitos foi, 

antes de tudo, um documento filosófico e Jdd ico  que devia anunciar a chegada 

de uma sociedade ideal, baseado no consentimento popular (liberdade, igualdade 

e fiatemidade). 

2) mundialism~ - pois prkipios da Declaração buscavam alcançar uma 

valor geral, que ultrapassasse 0s indivíduos do país, OU seja, buscavam um valor 

universal. 

3) individualismo - consagra, apenas, a liberdade dos indivíduos. N& 

rnensiona a liberdade de associação e nem a liberdade de remiao se 

preocupando, apenas, em defender O indivíduo do Estado. 



A Declaragão francesa de 1789 também é mais abstrata e mais 

universalizante do que a Declaração de Virgínia que se preocupava mais com 

situações concretas, particulares e que afligiam as ex-colônias inglesas na 

América. 

A Constituição Federal de 1988 consagrou o Princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana como fundamental (art. 1°, inc. III), ou seja, tornou inarredável a 

decisão de contemplar o respeito ao homem apenas pelo fato de ele ser homem, 

sendo, então, portador do direito de levar uma vida digna não podendo, então, ser 

usado como instrumento para algo, sendo por isso mesmo pessoa dotada de 

dignidade. 

NOS povos antigos não havia o conceito de pessoa como o conhecemos 

hoje. O conceito de pessoa como categoria espiritual, que possui valor em si 

mesmo, como ser de fins absolutos e que, consequentemente, possui direitos 

fundamentais e possui dignidade surge com 0 Cristianismo, com a chamada 

filosofia patrística. 

Apesar da expressão "dignidade da pessoa humana" ter apresentado 

forte conteúdo moral, 0 que se procurou enfatizar foi o fato de o Estado ter 

buscado proporcionar todos 0s meios necessários para que as pessoas possam 

ter dignidade. Por isso 6 tão importante 0 respeito à dignidade da pessoa humana 

já que constitui um dos pilares que legitimam a at~ação do Estado, proibindo 

qualquer ideia que, de alguma forma, Possa restringi-la - dentro.de sua dimensão 

material ou espiritual - e que, Portanto, seria considerada ilegítima e 

inconstitucional. Mas apesar de se tratar de um titulo de elevado valor, herente 

à pr6pfia vida das pessoas, é certo que a dignidade da pessoa humana não pode 

ser um principio absoluto, ou seja, que prevalecerá, 

incondicionalmente, sobre 0s demais princípios que a ele se opuser. 



Desta forma, em caso de colisão o operador cuidará de confrontar, ou 

náo, a sua prevalência, mas este deve, sempre, obedecer as metas fixadas pela 

Constituição Federal, atentando principalmente para a necessidade de se 

''construir uma sociedade livre, justa e solidária"(inc. 1 do art. 3 3  da CF/88). 

 rês níveis de regramento destinados à proteção dos direitos 

hdamentais são reconhecidos pela doutrina constitucional: 

1)os direitos fundamentais da primeira geraçâo - sâo os direitos e 

garantias individuais (como O direitos à vida, a intimidade, a inviolabilidade de 

domicílio, etc) e políticos C ~ ~ S ~ ~ C O S  (liberdades públicas), surgindos 

institucionalmente a partir da Magna Carta. Representam um afastamento do 

Estado das relaçoes individuais e sociais. Assim, o Estado seria, apenas, 0 

guardião das liberdades não interferindo no relacionamento social (direitos 

negativos). 

Conclui-se, então, que 0s direitos fundamentais de primeira geração são 

direitos do indivíduo contra O Estado. 

2) 0s direitos fùndamentais da segunda geração - sáo os direitos 

econômicos, sociais e culturais. Por sc~em considerados como direitos a serem 

pelo Estado 0s direitos fundamentais da segunda geraçb, em 

oposiçâo aos de primeira geração, são chamados de direitos positivos, pois 

reclamam a presença do Estado nas resoluçoes de problemas sociais (trabalho, 

seguro social, amparo à doença, etc). 

3) e 0s da terceira geração - surgem os direitos do homem, 

a proteção a0 meio malente, aos consumidores, a paz, proteção 

da infância e juventude e etc. 

bfanoel ~onçalves Ferreira Filho, a partir desta classificação, arrematou 

primeira geração seria a dos direitos de liberdade, a segunda, dos direitos de 



igualdade, a terceira, assim, completaria o lema da Revoluçáo Francesa: 

liberdade, iguladade e fiatemidade". 

Finalmente, "não renunciam direitos fundamentais. Alguns deles podem 

até não ser exercidos, pode-se deixar de exerce-los, mas n8o se admite que sejam 

renunciados". 

Detendo-se dessas informações, podemos concluir: 

0 ser humano é dotada de dignidade, sendo assim, a humanidade deve 

repelir pritticas que atendem contra ela. 

0 homem deve ser sempre o fim em si mesmo, tendo valor absoluto e 

não podendo ser utilizado como instrumento para algo. 

O princípio fundamental da dignidade da pessoa humana 6 fonte 

jurídico-positiva dos direitos fundamentais,dando unidade e coerência ao 

conjunto desses direitos. 

A ~rincipiologia constitucional em vigor tem por fundamento 0 

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, impedindo que a ciência 

avance suas fronteiras limitadoras, sob qualquer pretexto. 

A Constituição atual protege e assegura os direitos e deveres 

fundamentais além de localiza-los em capítulo destacado e logo no inicio 

do texto. 

Sem o respeito à Constituição O direito será apenas um sonho 

,dgrado o aperfeiçoamento do nosso sistema constitucional, com a 

ampliação tanto dos direitos como das garantias individuais, devendo 

procurar o destinatário dessas normas adquirir ''matundade 

constitucional". 

AS ciências deverão se basear conceito mais amplo do que seja 

dignidade da pessoa humana quando 0 exercício de suas funçaes, que 



visa ao melhoramento da qualidade de vida de toda a espécie, está 

interrelacionada com o ecossistema do planeta. 

Os chamados direitos fundamentais assumem, resumidamente, cinco 

características: 1 historicidade, 2.universalidade7 3 .limitabili&de, 

4. coerência, 5. Irrenunciabilidade. 

Compete ao Direito a missão de criar leis que tratem dos avanços 

biotecnol6gicos e da engenharia genética e de contribuir para o 

aperfeiçoamento dos comando jurídicos que possam dar suporte a essas 

questões. 



7. O PRINCÍPIO DO DIREITO ADQUIRIDO NO DIREITO 

CONSTITUCIONAL 

~á institutos e princípios jurídicos que, conquanto se incluam na teoria geral do 

direito, receberam atenç8o quase exclusiva, na esfera doutrinhria do direito 

privado. Dentre estes salienta-se o principio do direito adquirido. 

0 direito constitucional, sendo O conjunto de normas fundamentais , que delineia 

a essência jurídica de uma sociedade política estatal, capta da sociedade a 

característica do movimento. Como essa, e seguindo-lhe o desempenho 

permanente, o direito constitucional C ativo e mutante. Deve ser esthvel sem ser 
inerte; deve ser equilíbrio, sem ser ineficaz; deve considerar o passado, sem 

emperrar o fbturo. 

Desta forma, o principio do direito adqu~ido não pode ser absorvido em sua 

concepç8o privatista e segundo esta aplicada sâo direito constitucional. 

Conhecer a essência da expressão "direito adquirido7'. Somente em causas 

especificas se ppoderia conhecer a essência do princípio do direito adquirido e, 

inclusive, detectar-lhes 0s elemnetos básicos. ISSO porque a matéria tangecia a 

questão da irretroatividade das leis, a qual daria eficiência ao objetivo da 

segurança jurídica. Como a segurança Jurídica é prestigiada e realizada 

diferentemente, de acordo com a situação fátic% sobre a qual deva se aplicar a 

norma jurídica, tem-se difundido, doutrinanamente, que a a n ~ i s e  do conceito de 

"direito adquirido"estaria engastada no emme de cada caso concreto. 

O art.60 da Lei de Introdução do Código Civil (Decreto-Lei na 4.657, de 4 de 

setembro de 1.942, com redação dada pela Lei na 3.23 8, de 1" de agosto de 

1.957). 

Nota-se da análise da inclusa0 do principio do direito adquirido nos textos 

constitucionais pátrios que, o pfincipio do direito adquirido, corno um dos 



esteios do sistema constitucional, recebeu tratamento específico e diferenciado 

quanto à sua incidência sobre situações cuidadas pelos prbprios constituintes. 

E o princípio do direito adquirido, se constitui nesta seara jurídica, não 

numa expressiío de ordem a gmantir direitos, mas "numa produrlo, in virtu della 

del tempo in cui i1 fatto venne compiuto, benchè lóccasione di farlo valere 

non siasi presentata prima delláctuarione di una legge solto Ihpero della qude 

accade ilfatto da cui trae origine, enfrò immediatamente a far parte de2 

patrimonio di chi 10 há acquistato". 

Em virtude da incidência do princípio do direito adquirido, o novo e 

diverso tratamento normativo que se dê a uma materia prevalece, pois na 

perspectiva da doutrina ainda hoje acatada jespmdencialmente no Brasil sobre 

o tema, apenas sobre as situaçaes não aperfeiçoadas ao influxo da regra anterior. 

Entre 0 momento da incidência de uma norma jurídica e a superveniente sobre 0 

tema podem ocorrer, contudo, circunstâncias que tenham gerado a denominada 

de direito", que, em verdade, significa inexistência de direito, ou 

situaçgo de mera possibilidade jurídica. 

A lei nova, embora tenha feito nascer alguma esperança de vir a se 

completar segundo a noma anterior, não se aperfeiçoou, náo estando, portanto, 

em condições de serem captadas, Por aquele que Seria O seu titular, os efeitos que 

dela adviriam. 

O do direito adquirido fundamenta-se na irretroatividade das 

leis, a qual encontra, como Um de seus limites exatamente a ocorrência daquele. 

A inetroatividade das leis embasa-se na busca de segurança jurídica, 

devendo esta, garantia de estabilidade envolver as relaçoes jurídicas de modo a 

impedir o seu comprometimento que ocorreria se o advento de lei nova atingisse 

situções precedentemente f~rmadas- 



O jurista Clóvis Bevilacqua entende que toda a nossa cultura exige certa f i e z a  

de relações, sem o que seríamos lançados nos braços da dissolução; todo o nosso 

impulso, para estabelecer a ordem jurídica e nela viver, repousa na consideração 

de que as nossas criações jurídicas têm de perdurar. 

AS legislações, inclusive a brasileira, em geral preocupam-se em orientar o 

legislador e o intérprete de leis, de modo a estabelecer limitações a sua atuação 

normativa e explicativa. 

O princípio da irretroatividade das leis é acolhida em alguns ordenamentos, 

como regra hermenêutica, na0 se ~ ~ k m ~ ~ d o  taxativa e expressamente, em 

preceito legal, como ocorre no direito pátrio. 

outras vezes, o p ~ c í p i o  da não-retrotividade tem um caráter mais ruo, tem 

sentido de noma de natureza constitucional. 

Assentado, o principio, e com carater de preceito constitucional, o problema de 

direito intertemporal consiste na indagação, se a lei tem efeito retroativo, nâ;o 

podendo ser aplicada em caso af ia t ivo.  Nesta indagação, cumpre apurar, em 

face de uma lei nova que substitui com 0 seu domínio a lei anterior, como 

encontrou ela as situações jurídicas surgidas no império da lei caduca e três 

hipóteses há: a primeira compreende 0s fatos que já produziram os seus efeitos 

sob a lei anterior; a segunda parece, quando 0s efeitos dos fatos ocorridos nas 
vigencias da lei velha se estendem pelo período subseqüente a sua revogaçâo; a 

terceira entende-se com a continuidade dos fatos interligados, que vêm 

ocorrendo desde o domínio da lei caduca e ainda se verificam no tempo da 

vigência da lei atual, em CU~SO de produção de efeitos. 

colocado na confluência entre a lei antiga e a lei nova, compreende-se que a 

precedência que o tema mereceu no domínio do Direito Privado, atraindo a 

atenção dos civilistas. 0 desconhecimento, durante largo período histórico, da 

idbja e documental da Constitui!$o explica a elaboração do direito 



adquirido no domínio do Direito Civil, com o auxilio das categorias do Direito 

Privado, para a proteçáo de interesses privados. Por outro lado, a concentraçao 

da matéria constitucional, especialmente na fase de seu esplendor clássico, na 

organização dos Poderes do Estado, na composição e competência de seus 

órgãos e na declaração genérica de seus direitos e garantias individuais, apartava 

o Direito Público do Direito Privado, com a decorrente impenetrabilidade das 

categorias privatisticas pelas nascentes normas publicisticas. 

AS soluç6es de acomodaçâo entre lei antiga e a lei nova, atenuando a eficácia do 

direito adquirido, brotaram de formulações civilísticas, refletindo a primazia do 

direito privado na revelação de condicionamentos e de limitaçaes ao direito 

adquirido. Provieram de formulações civilisticas a separaçáo entre direitos 

adquiridos e simples expectativas e esperanças, a retroatividade das leis 

interpretativas, das leis de ordem pública, das leis de competência e de processo, 

reduzindo a incidência do principio da inetroatividade da lei e, 

consequentemente, do direito adquirido. 

O principio do direito adquirido, que a doutrina civilistica concebeu como 

projeçâo da irretroatividade das leis, não ingressou direta e imediatamente na 

constituição. Tarnbem na ordem constitucinal a primazia coube ao principio da 

hetroatividade, que se converteu em regra da Constituição, enquanto o direito 

adquirido se comportava como principio-reflexo daquele, sem dispor da 

incorporaçao ao plano da norma constitucional. 

7.1. A sucessividade das normas fundamentais e a aplicaq]Lo do principio do 

direito adquirido no direito c ~ n ~ t i t ~ ~ i ~ n a l  

Toda norma que estabelece fiindmentos da sociedade estatal é 

constitucional, estratifica juridicamente um comportamento social ou 



institucional e sobre ele firma, ou reafirma, estruturas que modelam, ou 

remodelam, a sociedade estatal. 

A elaboraçâo e promulgação da norma constitucional têm manifestação e 

eficácia distintos do regramento jurídico ordinário pela sua fonte e natureza 

especiais. 

A natureza definidora da norma constitucional é a sua fundamentalidade. 

A norma jurídica magna traz a marca da essencialidade que caracteriza a sua 

disposição. A norma constitucional é, pois, 0 centro do qual emana a validade 

do ordenamento que se lhe segue, somente nele se acolhendo o preceito que seja 

com ela compatível e coerente. A fundamentalidade da norma constitucional 

expressa-se na feição soberanamente inovadora e descomprometida com o 

direito positivo que lhe antecede. É norma fundamental, assim, por defmir o 

momento primário da criaçâo jurídica estatal, sem peias encontradiças na 

observação que merece ser relevada, neste passo, é o da funçâo da noma 

constitucional, que é a de construir as bases jurídicas da sociedade estatal 

segundo as tendências, necessidades e interesses ancilares ao povo. 

A função serviente a realização das aspiraçdes sociais é permanente, 

integrando 0 próprio caráter de fundamentalidade da norma, razão pela qual há 

de estar nela contida, sempre, a possibilidade de adequar-se aos novos rumos, 

tendências e necessidades surgidos no gmpo social. 

A norma constitucional é relativamente mutável, o Próprio sistema 

jurídico adota instrumentos que propiciam a adequação do ordenamento 

constimcional às novas tendências sócio-politica~ através de modificações que 

se introduzam sem a ruptura ou a necessidade de substituição integral do sistema. 

A de uma rmrma constitucional tem o duplo efeito de 

deteminar, desde o momento inicial de sua vigência, uma nova ordem e de 

desfazer a força vinculante e obngatóna da qual se lhe antecede, rompe-se uma 



estrutura jurídica posta e inicia-se um novo tratamento jurídico do tema a partir 

de então. 

Nesta transmutaçâo da norma e do próprio valor que por ela se 

consubstância, exsurge a questâo relativa à aplicaçâo, ou nâo, do princípio do 

direito adquirido. 

É certo que a norma constitucional, como toda e qualquer regra 

entronizada na ordem jurídica, não repristh, a dizer, náo retrógada, não se 

aplica ao passado, nem deveria atingir situaçaes completadas, efetivadm e 

consumadas sob a égide da regra anterior. A retroatividade d a  leis, 

especialmente quando conceme aos direitos individuais, relevo dado h liberdade, 

conduz ao arbítrio, à insegurança, ao abuso dos governantes. 

Toda norma constitucional emana de um poder superior ao poder 

constituido, seja aquele o poder constituinte originário ou o instituido e ainda 

que seja exercido, por força de defíção exposta na Carta Magna, pelos órgâos 

legislativos ordinários, dotados naquele momento e excepcionalmente, de vigor 

constituinte limitado. 

Sabemos que o direito constitucional tomada em seu sentido objetivo, 

como o conjunto de normas fundamentais, que delineia a essência jurídica de 

uma sociedade, capta da sociedade 0 movimento. Com isso percebemos que o 

direito constitucional é ativ0 e nlutante. 

Por isso, o princípio do direito adquirido não pode ser absolvido em sua 

concepção privatista e segundo esta aplicada ao direito constitucional, temos 

sim de tomá-lo num sentido adequado ao direito constitucional democrfitico, no 

qual a autenticidade do processo político e da eficácia jurídica fica a depender da 

possibilidade de se atribuir eficiência e legitimidade às determinações 

normativas. 



A cláusula constitucional que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico 

perfeito e a coisa julgada não consagra a irretroatividade das leis. 

Se é certo que a cláusula do a.tSO, inciso XXXVI, da Constituição 

Federal não impede toda e qualquer retração legislativa em matéria civil, 

também é verdadeiro que serve ela de escudo diante da mera eficácia ordinária 

do ato legislativo, que é efichcia irnadiata e prospectiva, desde que reste ofensa a 

direito adquirido, ao ato jurídico perfeito ou coisa julgada, o que ocorre, em 

situação em que a lei projeta ou se habilita a projetar efeitos retrospectivos. 



8. A irretroatividade das leis 

O direito adquírido no sistema positivo nacional está mais afeto ao 

implemento das condiçties de fato do que do próprio direito. 

Sabemos que o direito adquirido é assim a reuniao das condiçoes de fato 

segundo a exigência da lei vingente à época do implemento das referida 

condiçties, pouco importando se a lei fbtura venha a modificá-las. 

Para compreendê-la adequadamente é preciso distinguir a irretroatividade 

das normas jurídicas em geral, que é preceito de lógica jurídica, da garantia 

decorrente de preceito de determinado ordenamento jurídico, como o residente 

no art, 59, item XXXVI, de nossa Constituição Federal de 1988, segundo o qual 

a "lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa 

j ulgada" . 
O principio da irretroatividade, posto no plano da Teoria Geral do Direito, 

tem fiindamento lógico-jurídico. Na verdade norma nenhuma retroage, pois o 

tempo é irreversível. O que pode haver é aplicação da lei, no presente, a certos 

efeitos de fatos ocorridos no passado. Isto, pordm, ~6 excepcionalmente se 

admite. A regra é a aplicação de lei apenas aos fatos posteriores ao inicio de sua 

A não ser assim, ter-se-ia destruido 0 próprio Direito, pela negação de 

sua prúicipal finalidade, que é a de assegurar a estabilidade social. 

O principio de 16gica jurídica, que nos ordenarnentos se expressa nos 

indicativos do inicio da vigência das leis, como de outras normas não 

impede que o legislador, em certos casos, determine expressamente a aplicação 

da norma a certos efeitos de fatos OCOIT~~OS anterinmpnt~ 6 dirigido ao 

intévrete ou aplicador da norma. Não ao legislador, que tem O poder de fazer 

leis a projeções atuais de fatos do passado. Se deseja fazê-lo, 

estabelecerá norma expressa neste sentido- Se a norma é silente, quanto a este 



aspecto, evidentemente só será aplicável a fatos futuros, vale dizer, ocorridos 

depois do início de sua vigência. 

A norma constitucional, em princípio, como qualquer norma jurídica não 

incide senão do presente para O futw-o. O artigo 6", caput, la  parte da Lei de 

Introduçáo ao Código Civil, efeito imediato e geral, desta forma, salvo exceçaas 

que a limitam, se aplica imediatamente, produz efeitos em relação a fatos OU 

atos apariir do momento em que se torna obrigatória. 

A inscrição do princípio da irretroatividade no texto constitucional tem o 

objetivo de limitar a poder do legislador. É precau~lo do constitvhti rontri Q 

arbítrio. No Brasil, somente a Constituição de 1937, sabidamente autoritária 

fnito dia ditadura getuliana, omitiu essa garantia. 

A Constituição, sabemos todos, é um conjunto de nomas 

hierarquicamente superiores. Assim, se nela reside norma como a do art. 5O, item 

XXXVI, de nossa Constituição Federal de 1988, estabelecendo que a lei na0 

prejudicará o direito adquirido, O ato jurídico perfeito e a coisa julgada", fica 

limitado o arbítrio do Poder Legislativo, pois a lei ordinária, como as demais 

normas inferiores, não poderão ser aplicadas a projeçaes de fatos anteriores ao 

inicio da respectiva vigência, ainda que contenham determinação expressa neste 

sentido. Essa determinação expressa será inconstitucional. 

Nada, entretanto, impede que 0 próprio constituinte, ao fazer a 

Constituição, ou ao emendá-la, detamine expressamente que o preceito novo 

aplica-se a projeções de fatos anteriores, pois a limitação residente no principio 

da irretroatividade, mesmo inscrito na Constitui~ái0, a ele n8o se dirige. Se 

todavia > o legislador constituinte atabelece regra nova, e nada diz a respeito de 

sua aplicação no tempo, essa regra mva SoInente se aplica a fatos ocorridos 

depois do início de Sua vigência. Não Por força do preceito constituçional da 



irretroatividade. mas por força do preceito de 16gica jurídica, que se dirige ao 

intérprete e ao aplicador do Direito. 

É nítida a distinção entre o princípio da irretroatividade das leis, no plano 

da lógica jurídica, e esse mesmo princípio colocado no Direito Positivo como 

garantia constitucional. Em qualquer dos casos ele pertine ngo apenas L leis, em 

sentido tkcnico, mas às normas jurídicas em geral, inclusive Bquelas residentes 

da Constiniiqão, entretanto, como principio de 16gica juridica ele é dirigido 

apenas ao interprete ou aplicador dessas normas, e não protege os direitos 

adquiridos contra o arbítrio do legislador. Já como garantia constitucional, 

destinasse a limitar o Poder Legislativo, que fica obrigado a respeitar o direito 

adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, nh estabelecendo noma 

expressamente aplicbvel a projeç6es de fatos do passado. 

Diz-se que náo existe, direito adquirido contra a ConstihiiçBo porque o 

legislador constituinte, laborimdo no plano da Lei Maior, não está submetido aos 

lbites nesta estabelecidos, e pode, portanto, dizer expressamente que 

&terminada norma aplica-se a projeções de fatos do passado. Entretanto, se a da 

Constituição nada dispõe a respeito de sua aplicaçiio, a questão de direito 

intertemporaI resolve-se pela irretroatividade, nos termos da 16gica jm'dica. 

A decisgo a respeito da questrlo de saber se ocorreu, ou ngo, lesão a um 

direito adquirido, pode implicar declaraçao de inconst itucional idade de lei. E 

pode não implicar. Na0 6 correta Para todos 0s casos uma soluç6o af ia t iva ,  

nem uma soluç80 negativa. ImpGe-se Uma dishção para a qual geralmente não 

se tem dado atenç80. E preciso, para defmir-se a lesão a um direito adquirido 

como questão constitucional, verificar se a lei determina sua aplicação de sorte a 

atbgir fatos do passado, ou se. diversamente, essa aplicação da lei a fatos do 

passado, causadora da lesão ao direito adquirido, decorre apenas de uma 

hterpretação da autorida de que cabe fazer a sua aplicação. 



Se o dispositivo legal nenhuma determinação contém no sentido de sua 

aplicação a fatos consumados antes de sua entrada em vigor, e se tal aplicaçâo 

acontece, atingindo direitos adquiridos, é induvidoso que a lesão a esses direitos 

resultou simplesmente de uma aplicação indevida. Não há, na lei, nenhum 

elemento que possa considerar contrário constituiçiio. Não se pode, assim, 

dizer que a lei é inconstituciond. A rigor, pode-se afirmar que a lei não incidiu 

sobre nenhum fato passado. Por isto mesmo sua aplicação a estes é indevida. 

Neste caso, a decisão que assegura o direito adquirido n8o implica declarar a lei 

inconstitwional. 

Incabível, em tal caso, ação declaratória de inconstitucionalidade, posto 

que nao se esta questionando a inconstitucionalidade da lei, mas do ato que a 

aplica. 

Entretanto, se a lei detemina expressamente que sua aplicaçáo, deve 

alcançar fatos já consumados, à situaçâo é diversa. Aqui, há na própria lei 

elemento que a torna inconstitucional. Não é possível, pois, neste caso, assegurar 

o direito adquirido sem declarar essa inconstitucionalidade. Neste caso, portanto, 

e cabível a ação declaratória de inconstitucionalidade, ao fundamento de haver 

sido atingido direito adquirido. 



CONCLUSÃO 

A presente dissertação versa sobre o direito adquirido do terceiro de boa 

- fé nas relações contratuais. 

A vida em sociedade, sendo a condição natural do homem, necessita de 

organização, regulamentação, ordem nas relações entre as pessoas. E é o direito 

que sendo um conjunto ordenado de princípios e regras tendentes a viabilizar a 

vida em sociedade. 

Percebemos que dentro desse novo contexto da realidade, o contrato, 

tipico instituto do direito privado vem sofrendo uma série de transformações, de 

alteração conceituais. Diversas causas concorrem para a modificação da noção do 

contrato. Assim, com o intervencionismo estatal consagrado pela Constituição de 

1988, institucionalizou-se a interferência do Estado nas relações contratuais, 

definindo limites, diminuindo 0s fiscos do insucesso e protegendo camadas da 

população que ficavam a margem de todo o processo de desenvolvimento 

ecnômico, em situação de ostensiva desvantagem 

O princípio de que todo contrato é lei entre as partes, vem cedendo terreno 

as expansões intervencionistas do Estado há tempos, para dar lugar a concepção 

do contrato dirigido, em que a vontade tende a se resumir na simples razão. 

A idéia de que a igualdade formal dos indivíduos asseguraria o equilíbrio 

entre 0s contratantes, fosse qual fosse a sua condição social, não acontecia, ficava 

cada vez mais desacreditada. Assim, O desequilíbrio tomou-se patente. A 

interferência do Estado na vida econômica implicou, por sua vez a limitação legal 

da liberdade de contratar . 

Por outro lado, a partir do ~ o m e n t o  em que o direito constitucional 

brasileiro considerou que a propriedade t d a  função social (art 5 O ,  XXIII), tendo 

a palavra propriedade uma conceituação ampla, o mesmo princípio haveria de ser 



aplicado aos direitos de crédito, ou seja às obrigações, e, conseqüentemente, aos 

contratos. 

Algumas modificaçóes foram feitas no regime jurídico buscando corrigir 

o desequilibrio. Foram promulgadas algumas leis de proteçífo à categoria de 

indivíduos mais fracos econômica e socialmente, compensando-lhe a 

inferioridade com a superioridade jurídica. A busca de apoiar aos grupos 

organizados, buscando enfrentar igualmente os contratantes mais fortes e por 

último, o dirigismo contratual, exercido pelo Estado por meio de leis que 

proíbem ou impõem certos conteúdos nos contratos, ou sujeitam sua conclusão 

ou sua eficácia a uma autoridade do poder público. 

Dessa forma estamos modificando substancialmente o contrato, dando- 

b e  conteúdo e efeitos que não tinham no passado, e introduzindo, no secular 

direito civil, com as necessárias cautelas, a lg~ns dos princípios do direito do 

consumidor e do direito administrativo. Pelo princípio da tUnçífo social, o contrato 

não se presta mais apenas a mesquinha funçífo de criar direitos e obrigações para 

as partes 

A realidade do mundo globalizado, contudo desmente as diferenças, 

sendo certo que as normas internacionais procuram uniformizar princípios gerais e 

regras fundamentais dos direitos dos contratantes. 

O nosso ponto de partida é o de que não há direito adquirido que nífo seja 

subjetivo. E tarnbkm não hha que confundir direito adquirido com direito subjetivo. 

NO entanto, nem todo direito subjetivo é titulado com direito adquirido para efeito 

da proteçífo constitucional, diante da eficácia reb-oativa ou retrospectiva das leis. 

Estamos aqui, falando de um direito adquirido, aquele direito subjetivo 

que por condições diversa da pretensão do adquirente nâo incorporou ao seu 

pahmônio individual. 



Patrimônio que aqui significa conjunto de direitos; de conteúdos 

econômicos, político, social moral vinculados ao indivíduo ou entendido de que 

ele participa de um modo particularmente próprio e intenso. 

Sabemos que o tema é complexo. Os direitos adquiridos podem ter 

corno caiisa eficiente tantos atos volüntários lícitos, em que os agentes busquem, 

por meio de declaração de vontade expressa, as conseqüências previamente 

definidas pelo ordenamento ( negócios jurídicos), ou em que os efeitos jurídicos 

atribuídos dispensem a previa manifestação de vontade do agente ( ato jurídico em 

sentido estrito). 

A nossa conclusão 6,  portanto, a de que a clhusula de proteção ao direito 

adquirido, ao ato jurídico perfeito e h coisa julgada n8o admite regulaçáo em nível 

infiaconstitucional, colocando OS destinatários da mesma interpretá-la e aplicá-la, 

contando unicamente com o lastro das constniç6es doutrinárias. 

A reação ii clássica doutrina dos direitos adquiridos, foi marcada pelo 

advento de inúmeras teorias que procuravam traçar diretrizes ao Legislador, em 

materia de projeção temporal dos efeitos da lei, fiuidadas em criteno na0 

scbjetivos, isto é, sem fazer alusão ideia do direito subjetivo. 

Sendo assim verificamos que O direito adquirido do terceiro de boa-fé tira 

sua existência dos fatos jurídicos passados e definidos, quando o seu titular 0s 

pode exercer. É bom salientar que também não deixa de ser adqiiLei.-~ Q direito 

mesmo quando o seu exercicio dependa de um temi0 pfixado'ou de condição 

preestabelecida, inalterável a arbítrio de outrem. 

Percebemos após o estudo das várias teorias, entre elas a teoria da boa-fé 

e a teoria da autonomia da vontade. a necessidade de que, em muitos casos a 

proteção ao direito adquirido, envolve muito mais uma questão de permanência da 

lei no tempo, projetando-se, p ~ a  além da sua cessação de vigencia, do que um 

problema de retroatividade. 



É norma que a lei passe a produzir efeitos a partir de sua publicaçiio. O 

que 0 direito adquirido Uifringe 6 o princípio da imediata entrada da lei em vigor. 

No que conceme ao fenômeno da retroatividade, a determinação de que 

a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada 

a.Icança apenas o legislativo, porquanto a projeção de efeitos legais retroativos fica 

no âmbito de sua exclusiva competência. 

Temos uma sociedade altamente complexa. O Brasil. n b  desenvolveu o 

controle do mecanismo dessa culhua Temos o problema mas não temos a 

soluç80, os mecanismos necesstúios. Nem tudo que o poder -e 6 o direito. 

Muitas vezes temos o direito jurídico e n8o temos o direito público. 

Aliás, os direitos adquiridos de natureza contratual, sediados em normas 

contratuais privadas de ordem pública, apresentam-se de certa forma, mais 

diante da novacáo legislativa em comparaçáo com os demais 

direitos adquiridos fundados em norma de ordem pública. 

O contrato como norma 6 o acordo de vontade. A fiuiçáo da noma 6 

controlar o uicontroltivel. Sendo a norma um fator redutor da complexidade, wi 

criador de expectativas, dessa forma podemos concluir que, o direito adquirido 

daquele que de boa-fi5 realizou, ou teve a pretensão de realizar negócio jurídico 

perfeito tem que ser preservado tendo como base a teoria da boa-f6, o respeito a 

dignidade da pessoa humana e principhente 0 alcance, do artigo 1.3 19 CC., e o 
artigo 404 do CPC, que 6 bastante amplo, e serve por si s6 para resolver 

numerosos conflitos que nascem do ato simulado. A matéria não poderia passa 

indiferente & Doutrina e à Jds~mdência, uma vez que ao estabelecer a 

ConstitWçiIo de 1988, em seu art. sO, inciso XXXVI, que "a lei n h  prejudicará o 

direito adquirido, o ato juddico perfeito e a coisa julgada", ela 

nenhum dos institutos mencionados, e assim coube a Lei O r d e a  oferecer a 

defuiiça0 legal, ao lado da qual a definita0 douhan t~ ,  se mostra varihvel de 



acordo com a concepção daqueles que a apresenta. Importante é a adequada 

compreensão da categoria do direito adquirido, que, não deve ter sua aplicação 

restringida aos domínios das normas dispositivas e dos interesses de índole 

econômica. Deve propiciar a doutrina trabalhar os conceitos, de modo a aproximar 

a composição de valores e interesses sociais envolvidos. 

Todo argumento só vale na medida em que toma por base um texto do 

sistema positivo. Assim, a extensão desses direitos varia em funçáo da natureza 

das normas que lhes servem de fundamento. 

Pode-se extrair dos textos pesquisados que: a tendência do direito 

contratua1 envereda-se pelas teorias objetivistas, das diversas mudanças que 

ocorrem na área econômica e social das sociedades; o novo código civil ao tratar 

do negócio simulado e negócio dissimulado segue a doutrina tradicional , 

distinguindo ambos os negócios e informando que o negocio simulado é nulo. 

Essa doutrina adotada pelo novo Código Civil é perigosa porque confunde 

negócio inexistente com negócio inválido. A falta de rigor na conceituação pode! 

levar o intérprete ou aplicador da lei a certas perplexidades; o conceito de terceiro 

efeito de contrato simulado difere do conceito de terceiro geral de terceiro. 

Onde para nós terceiro e toda pessoa prejudicada pelo atos dos simuladores, quer 

pretendam anular o contrato, quer pretendam ver declarada a validade do negócio. 

O novocódigo Civil prevê dispositivos específico que disp6e sobre a ressalva dos 

direitos de terceiros no negócio simulado e a boa-fd objètiva;os novos 

dispositivos do Código Civil, proporcionam mais flexibilidade para que as pessoas 

prejudicadas com o negócio simulado possam produzir prova, por ser o contrato 

simulado passível de nulidade poderá O próprio juiz usar de maior liberdade para 

utilizar-se de presunções e de quaiquer espécies de provas para formar sua 

convicçiío. 
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