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2. Personalismo e patrimonialismo

1 de DANIEL DE MELO Albertino. "A responsabilidade civil por fato de outrem nos direitos francês e 
brasileiro , Rio de Janeiro, 1972, ps. 147 a 180, ns. 152 a 200.
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2 A  reabilitação do insolvente é instituída para o caso de serem passados cinco anos da sentença que encerra 
o processo judicial de insolvência e concurso de credores, como anotamos em "Limites à exeqüibilidade do 
crédito", DANIEL DE MELO, Albertino, in Revista Trimestral de Direito Civil -  RTDC -, Ed. Padma, Rio da 
Janeiro, ano 1, vol. 4, outubro a dezembro/2000, precisamente ps. 13 a 16.
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3 A matéria cra disciplinada pela lei especial n. 4.591, de 16/12 de 1964, lei projetada por PEREIRA, Caio 
Mário da Silva, que publicou uma obra -  “Propriedade Horizontal" - Ed. Forense, Rio de Janeiro, 1961.

4 Conceito rejeitado por Lamartine, entre outros: “A dupla crise da pessoa ju ríd ica”, C O R R Ê A  DE 
OLIVEIRA, J. Lamartine, Ed. Saraiva, São Paulo, 1979, ps. 214 a 229. Nos arts. 1.338 e 1.339, este 
último com seus dois parágrafos, o novo Código parece influenciar-se pelo direito alemão, acolhendo 
traços da “Gesamthand”.
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5 N a ordem natural, os bens são fatos; mesmo as pessoas são fatos, podendo, a partir do seu substrato concreto, 
serem registradas, percebidas; podem tomar-se objeto de prova.

6 N a pessoa jurídica de estrutura ou natureza patrimonial, o patrimônio é o substrato necessário à personalidade.
7 DANIEL DE MELO, Albertino; in Revista de Direito Civil, São Paulo, n. 25, ano 71, julho-agosto-setembro/ 

1983, precisamente ps. 81 a 83.
8 A  natureza do vínculo cede lugar à perpetuidade nas chamadas obrigações reais, “propter rem”.
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9 MOREIRA ALVES, José Carlos; “Da Alienação fiduciária em garantia", 33 ed. Forense, 1987, Rio de Janeiro.

10 CAVALCANTI, José Paulo, com sua monografia “O  penhor chamado alienação fiduciária”, 1989, Recife, faz 
a antítese da tese de José Carlos Moreira Alves; monografia citada em julgados do STJ.
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11 G IFFA RD , A. E., “Droit Romain et A ncien Droit Français -  O bligations”, Dalloz, Paris (Vème), 1958, 
apresentando as classes de pessoas que, no Direito romano primitivo, tinham o próprio corpo vinculado 
por dívida -  ps. 4 a 6, ns. 4 a 5 -, anota que a possibilidade de submeter à morte o devedor era restrita aos 
“patrões” que deixassem  de cumprir para com seus “clientes” a devida (mas imprecisa) assistência econômica 
e judicial; e aos que, vinculados por voto à divindade, deixassem de cumprir o prometido. A crescenta que, 

na Lei das II Tábuas, tais casos eram, já , muito limitados, sendo, em princípio, inadmissível a morte de um 
homem sem julgam ento. Restavam sanções de prisão, ou venda do devedor, conforme a sua classe. Uma 
classe de devedores de dinheiro — tom ado de empréstimo a juros — era composta de plebeus em face de 
credores patrícios: - pelo fato de não-pagam ento, o devedor caía em situação de quase-escravidão, afirma 

aquele autor francês.
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3. Ideologia do fato: negócio jurídico
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12 GOMES, Orlando, “Transformações gerais do Direito das Obrigações”, 23 ed. Rev. Tribunais, São Paulo, 
1980, no cap. III, dedicado a análise crítica da lesão, combate a sua introdução no Cód. Civil alemão.
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13 Também, como era de se esperar, a eliminação do art. 74, alvo de justas críticas doutrinárias.

14 A epígrafe no singular é um requinte de teorização. GIORGIANNI, Michele, “L 'Obbligaaone”, Ed. Giuffrè, 
Milano, 1951, pág. 9 (final do n. seqüencial 2) anota, sobre obrigações, que a teoria geral do fenômeno 
obrigacional deve se exprimir no singular; e que o uso da expressão no plural -  "Teoria geral das Obrigações’’- 
é um resquício do Direito romano, anterior à sua fase evolutiva.

15 O art. 112 revogado empregava, sem qualquer preocupação teórica, a palavra “negócio".

16 A unificação do Direito Privado é um tema que tem raízes no gênio de TEIXEIRA DE FREITAS A- veio a 
ser alvo da atenção doutrinária desde há umas dezenas de anos, passando a predominar um entendimento 
favorável; neste sentido destaca-se um estudo de BORGES, João Eunápio, “Curso de Direito Comercial 
Terrestre” 5* Ed Forense, Rio de Janeiro, 1971, Cap. IV dedicado ao problema da autonomia do Direito 
Comercial, ps. 52 a 75.

17 BORDA, Guillermo; “El Error de Hecho y de Derecho”, 2S Ed. Emílio Perrot, Buenos Aires, 1950.
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 Da distinção de ausência de consentimento e vício de consentimento partira Savigny para afirmar que, então 
era irrelevante saber, quanto ao erro de fato, se é escusável ou inescusável; sendo relevante a distinção, 
todavia, para o erro de direito: só o erro escusável pode, segundo o autor alemão, ser alegado.

 “Convenção" e “contrato” são palavras por vezes empregadas uma pela outra, porém sempre com referência 
a atos jurídicos declarativos de vontade de duas partes contrapostas -  atos de estrutura bilateral - , de modo 
que a vontade de uma parte se direcione num determinado sentido jurídico -  alienação mediante recebimento 
de um preço - , enquanto a da outra parte siga o  sentido oposto -  adquirir mediante pagamento do preço -  
como no exemplo da compra e venda. Sobre os atos de estrutura unilateral -  numa única direção jurídica -  
observa CARBONNIER, Jean, “Droit Civil” -  “Les Biens et les Obligations”, 5e. éd. Presses Universitaires 
de France, Paris, pág. n. que são de tal modo diferentes entre si que suas disciplinas respectivas 
não se prestam a generalização; e, por isto, os elementos para uma teoria geral do ato jurídico -  construção 
germânica -  provêm quase exclusivamente do Direito dos Contratos: consentimento e seus vícios, capacidade, 

representação, termo e condição, nulidades, etc.
 N o mesmo sentido, Pothier afirmara, sobre erro de fato, que “não pode haver consentimento se as partes equivocaram-

se sobre o  objeto, ou sobre a natureza do ato, sobre as condições intrínsecas do ato, sobre a substância ou sobre a 
pessoa. Quanto ao erro de direito, o autor ensinara, de modo simples, não poder ser alegado por maiores de idade, 
porquanto podem consultar e fazer-se informar de seu direito. A  doutrina de Pothier sobre erro não parece coerente: 
- ao erro de fato, nada impede estender-se a solução que ele propunha para o erro de direito, sempre a depender, 
a solução, de uma capacidade ou incapacidade natural de buscar informação.
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21 O novo Código brasileiro não deu à intenção o destaque que o artigo 85 revogado lhe dava.

22 O Código revogado, em seu art. 90, previa o erro sobre a causa, na hipótese de a falsa causa constar 
expressamente como razão determinante ou sob forma de condição; o novo art. 140 fala de “ falso 
motivo...expresso como razão determinante”, parecendo descartar a teoria da causa jurídica dos negócios, 
pois não se confundem a causa jurídica e os motivos psicológicos.
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23 BORDA, op. cit., p. 80.
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24 Observado o contexto em que as pessoas se manifestam, as palavras de um ator, encenando peça teatral no 
sentido de contrato não encerram vontade de contratar: são fatos em si mesmo inimputáveis, que não produzem 
efeito jurídico, por não revelarem intenção de assumir obrigação.

25 BORDA, op. cit., p. 45.

26 0  vínculo moral influi no direito para fins de responsabilidade, em razão da legítima expectativa do destinatário 
da declaração; a intensidade do vínculo varia: não pode ser a mesma de uma simples oferta de contrato ou 
convite para contratar e de uma proposta de contrato; pela proposta cm sentido técnico-jurídico, o próprio 
direito cuida de estabelecer limites ao vínculo; a intensidade deve influir na interpretação dos fatos
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27 BORDA...; op. cit., p. 35.
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28 BEVILAQUA, Clóvis; “Comentários ao Código Civil brasileiro" -  Código revogado n. 3, ao art 82.

29 A causa precisa ser contemporânea à conclusão do negócio, não aproveitando a causa superveniente.
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30 CARRANZA, Jorge: “El Dolo en el Derecho Civil Y Comercial", Ed. Astréa, de Rodolfo Depalma e Hijos, 

1973, Buenos Aires, ps. 39 a 41.
31 Em caso de dolo ou coação de uma parte contra a outra, por essa doutrina não cabe à parte agente-doloso ou 

coator, que quer manter o contrato, por um interesse contrário à anulação, pedir indenização pelo fato da 

anulação.
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4. Para concluir

32 Havíamos proposto a bifurcação, ao lado de Clovis Bevilaqua, num breve “Estudo sobre o fundamento da 
responsabilidade civil , in Revista da Fac. Direito/UFMG, maio/1977, p. 332, n. 3.
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Resumo

33 Como havíamos proposto em modesta “Contribuição à teoria da representação jurídica'’, in Rev. Forense, Rio 
de Janeiro, vol. 266, ano 1975, abril a junho/1979, ps. 37 a 42.
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Abstract


