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Introdução.

Preliminarmente, o presente trabalho não visa 

abordar de forma m eram ente dogmática a lesão, mas, precipuam ente, 

almeja buscar a inserção cultural da lesão de forma em inentem ente 

estru tu ra l inserindo-a adequadam ente segundo a tradição cultural do 

direito brasileiro. Neste sentido, sua  conceituação, conseqüências e 

explícita prescrição contida no art. 157, projeto do Código Civil 

brasileiro, são questões indiretas e reflexas, de um  lado. De outro, em 

term os doutrinários, esta delimitação norm ativa já  foi realizada por 

ANELISE BECKER em seu “Teoria Geral da Lesão nos C ontratos”. 

Portanto, por fidelidade às prem issas metodológicas que nos são 

im postas, há de se preencher um a lacuna no corpo do conhecimento 

ora existente. É o que se intenta.

A lesão não é apenas um  conceito, ou um  

instituto, m as, principalm ente, é o reflexo de m últiplos interesses, 

perspectivas e movimentos ideologizados. Nisto, parece-nos, está  a sua 

maior relevância, não no seu conceito dogmatizado em si, que m uitas 

vezes nada mais é que m era redução prescritiva do tem a obtido 

prim eiram ente, m as nos conflitos estru tu ra is  que gera no sistem a 

jurídico. A crítica à dogmática reinante tra ta  de extrair exatam ente as 

contradições sistêm icas dom inantes.

A macro inserção do institu to  no ordenam ento 

jurídico não pode prescindir jam ais de um a visão conjuntural da



questão. No aspecto diretam ente filosófico, devem ser concebidas pelo 

menos três ordens de paradigm as éticos.

O primeiro, a ética cristã alicerçada em valores 

bidim ensionais es tru tu radas na oposição de quadran tes conceituais 

definidos (bem e m au, céu e inferno, m undano e ascético, v.g.). 

Geometricamente, a idéia é a dos corpos num  plano. Historicamente, 

corresponde ao medievo.

O segundo, em que os valores são 

tridim ensionalizados (é o caso da contextualização do sentido de um 

símbolo). Neste caso, insere-se um  novo vetor à linguagem que a 

trabalha vários planos de interação. Geometricamente, a idéia é a da 

presença dos corpos no espaço. Historicamente, contem porânea do 

moderno cientificismo.

O terceiro, a quinta dim ensão ética, surge 

quando o conceito, além de contextualizado, migra -  e se altera -  por 

influência do tempo (política, cu ltura, economia, etc). Geometricamente, 

é a idéia dos corpos no espaço influenciados por um  vetor além das 

duas linhas que convergem para a localização de um  corpo no espaço. 

Historicamente, quando a sociedade contem porânea rees tru tu ra  e 

reescalona os interesses das diversas classes partícipes do processo 

político.

Esses são os três níveis éticos que, cremos, todo 

o trabalho cultural deve buscar e concerne, efetivamente, à noção de 

profundidade ante a superação do anterior (primeiro), pelo posterior 

(segundo), e assim  respectivamente. Também, exatam ente por isto, a 

e s tru tu ra  lingüística utilizada não visa declarar que algo está  certo ou



errado, m as que algo está adequado ou sintonizado a determ inado 

tema.

Em conformidade com esse sentido filosófico, há 

um  insuperado conflito paradigmático existente no direito e que está 

calcado num a quebra de continuidade de orientação. Explica-se, a 

filosofia de nossos doutrinadores usualm ente não reflete a situação 

dogmática alm ejada ou, ao contrário, a dogmática alm ejada não possui 

qualquer conexão com a filosofia do pensam ento de raiz. Exemplifica-se, 

segundo a doutrina de ORLANDO GOMES:

“Sob a influência do Direito Romano, persiste a 

preferência pelo sentido expresso na  famosa 

definição das Institu tas: obligatio e s t vinculum  

iuris quo n ecessita tis  adstringimur alienius 

solvendae rei, secundum  nostrae c iv ita tis  iura, 

isto é, o vínculo de direito que nos constrange à 

necessidade de pagar algum a coisa.

Pressupõe essa definição a presença de dois 

sujeitos de direito, o credor e o devedor, referindo-se, 

por conseguinte, à relação juríd ica que entre eles se 

estabelece. Obrigação é igual, nesse conceito, a 

relação juríd ica obrigacional”.1

1 GOMES, Orlando. Transform ações Gerais do Direito das Obrigações, p. 163.
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Conclui-se, ao contrário do que afirma o 

professor baiano, não ser obrigação igual a relação jurídica. Mais que 

isto, os rom anos não desenvolveram a obrigação, conforme consta 

acima, em torno da relação jurídica. ORLANDO GOMES comete não 

propriam ente um  equívoco, m as um a ampliação conceituai influenciada 

pelo paradigm a dominante. Queremos afirmar que a raiz filosófica dos 

conceitos que trabalham os em nosso direito está  despegada de sua 

dogmática, o que acaba por favorecer a insuperáveis contradições intra- 

sistêm icas, as quais com umente são resolvidas através de ficções, para 

nossa infelicidade, o anteparo último das construções juríd icas.

D em onstra-se, no caso da obrigação e relação 

juríd ica, segundo o entendim ento de GIUSEPPE GROSSO2, há  um a 

contraposição an tité tica  substancial que resu ltaria  da in terpretação  do 

texto de PAULO, L. 2 inst. D. 44, 7, 3 pr., para  quem  a su b stân c ia  das 

obrigações não consiste no fato (ou naquilo) que torne nosso algum 

corpo (no sentido de objeto ou coisa) ou um a servidão, m as que 

obrigue outro para conosco, em dar, fazer ou cum prir um a prestação3. 

A tradução dos dizeres de PAULO realm ente encadeia-se de modo 

perfeito com a opinião de GIUSEPPE GROSSO: "aqui diz-se, de fato, 

que a substantia da obligatio não consiste a fazer nossa  um a coisa ou

2 GROSSO, Giuseppe. I problemi dei diritti reali neH'impostazione rom ana, p. 210.
3 Obligationum substantia non in eo con sistit, ut aliquod corpus nostrum  aut 
servitutem  nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel 
faciendum  vel praestandum.
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servidão, m as em alium nobis obstringere"4. A constrição de órbita 

patrim onial, nas obrigações, opõe-se à relação de natu reza  real. É um a 

antítese e s tru tu ra l carregada nos enunciados e indissociáveis deles5.

Isso significa o seguinte, com o período 

medieval, o conceito de obrigação despega-se do seu patam ar original. 

A antítese (direitos obrigacionais em oposição aos direitos reais) perde 

sua  feição m ais característica, pois, de um  lado, a obligatio p assa  a 

regular praticam ente todas as relações da vida, sejam  as advindas da 

propriedade, sejam as das obrigações, de outro, a relação ju ríd ica 

corresponde à ten tativa de solução de todas as questões privadas sob o 

ângulo das obrigações. Analogamente à obrigação, a actio , enquanto  

resu ltan te  do ordo privatorum iudiciorum  -  por definição, ordem dos 

juízo privados - e a ten tativa de solução de todos os conflitos no 

âmbito processual6. Perde-se o senso antitètico, desenvolve-se o senso 

unívoco. Como se denota, a influência cristã  e a busca  de um a única 

divindade causam  reflexos evidentem ente inesperados no direito.

4 GROSSO, Giuseppe, Ob. cit., p. 213: vi se dice in fatti che la su b s ta n tia  
dell ’o b liga tio  non consiste nel far nostra una cosa o nostra una servitù , ma 

nell'a liu m  nob is obstringere.
5 GROSSO, Giuseppe. Ob. cit., p. 214: E ben può dirsi da questo testo  risulta  
chiaram ente enunciata l'an titesi strutturale fra diritti reali e obbligazioni nella 

concezione romana, concep iti i primi come poteri im m ediati sulla cosa, la 
seconda com e vìncolo che astringe la persona alla prestazione (É possível dizer- 
se que deste texto resu lta  claram ente enunciada a antítese e s tru tu ra l entre direitos 
reais e obrigacionais na concepção rom ana, concebida a prim eira como poderes 
imediatos sobre a coisa, a segunda como vincolo que constrange a pessoa à 
prestação).
6 BAPTISTA, Ovídio. Anotações de sala de aula, disciplina de direito processual civil, 

1996, UFPr.



Graças a essas confusões doutrinárias de raiz, 

inadequada interpretação dos textos antigos, além do interesse na 

m anutenção do paradigm a vigente, há um a tendência à apropriação dos 

antigos institu tos sob os olhos da matriz cu ltural vigente. A antiga 

obrigação, que era mero vínculo jurídico, transform ou-se 

m odernam ente em relação juríd ica e passa  a regular inclusive situações 

concernentes ao direito real.7

Tais desvios de orientação não são um a exceção, 

m as um a regra, dependentes e orientados segundo o influxo do poder 

dominante.

Isso posto, esperam os contribuir com um a 

crítica à e s tru tu ra  dom inante, realçando as contradições sistêm icas e 

es tru tu ra is  do direito sob o prism a da lesão. Portanto, buscam -se 

resolver as deformações conceituais produzidas pela lesão no contrato e 

não o desenvolvimento de um  teoria geral da lesão (que nada m ais é 

senão um a m era resposta de conformidade in tra -sistêmica). Do 

contrário resu ltaria  um  trabalho buscando resolver casos de nulidade 

ou anulabilidade dos negócios firmados entre as partes. Não se almeja 

um  discurso assim  tão enfadonho e repetitivo.

Superada a prelim inar de ordem filosófica, 

adentram os ao projeto do novo Código Civil brasileiro, o qual retom a 

antigo tem a de debate entre os operadores do direito. O institu to  da 

lesão no contrato atravessou séculos, desde seu surgim ento entre os

7 Assim justifica-se doutrinariam ente a absurda  “obrigação passiva universal”, pois, 
como é evidente, direito real não é obrigacional e, por isto mesmo, também não é 
um a relação jurídica.
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rom anos até as legislações contem porâneas. Na Idade Média foi inserida 

no contexto da usura . Posteriormente, sob a influência do liberalismo 

econômico e do voluntarismo jurídico, foi encoberto e apagado do 

ordenam ento nos códigos pelo manto do dogma da vontade.

Enquanto vigentes as Ordenações, o institu to  da 

lesão fez parte do sistem a jurídico nacional. Com o Código Comercial de 

1850 (art. 220) e o Código Civil de 1917, foi excluído do nosso 

ordenam ento. Posteriormente, os preceitos normativos que tratam  da 

questão, segundo parte da doutrina civilista, paulatinam ente foram 

reinseridos de modo indireto e oblíquo, apoiando-se na  u su ra  e em 

prescrições análogas, segundo a doutrina de CAIO MÁRIO, é caso da 

legislação extravagante no que respeita à locação, lei de luvas e demais 

preceitos aplicáveis à espécie.

O art. 157 do projeto do Código Civil, revigora o 

instituto, prescrevendo ocorrer a lesão8 quando um a pessoa, sob 

prem ente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação 

m anifestam ente desproporcional em relação ao valor da prestação 

oposta. Já , com base no § I o daquele art. 157, determ ina-se a 

apreciação da desproporção das prestações segundo os valores vigentes 

ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico. Para finalizar, o seu § 

2o expõe que não se decretará a anulação do negócio se for oferecido 

suplem ento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução 

do proveito.

8 Não estam os a tra ta r das diversas espécies de lesão que podem ocorrer no 
contrato, nem a considerar esta  um gênero a partir do qual separam os outras
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Redivivo, o tem a da lesão no contrato, na sua 

m oderna configuração, tem sido tratado como um  defeito do negócio 

jurídico ao lado dos demais vícios do consentim ento. Entretanto, a 

atualização do tema, sob prism a objetivo, leva-nos à lesão como um a 

via direta por meio da qual obtém-se a rescisão dos contratos. 

Atualização que perpassa a finalidade do instituto, as razões da sua 

inserção no direito, na antigüidade, no medievo e no período posterior 

ao desenvolvimento do conceito de negócio jurídico. Também, endereça- 

nos à principiologia do contrato e às limitações a eles, construídos e 

reconstruídos m ultifacetadam ente em torno o dogma da vontade, tão 

aos auspícios do conceitualismo dos princípios da Idade Moderna -  

mormente a partir da Revolução Burguesa.

A partir daí, considerando um a nova ordem 

econômica m undial, em especial no que concerne ao surgim ento do 

capitalism o como força reorganizadora dos direitos, os princípios 

atualm ente ditos clássicos sofrem com a relação igualdade 

juríd ica/desigualdade econômica. Renovam-se as esperanças não mais 

em preceitos normativos aéticos, m as na coligação da vontade 

contratada inserida de boa-fé e justiça , evitando-se ao que se 

denom inou de dolo de aproveitamento.

De outro lado, construíram -se os deveres 

laterais e acessórios contidos na obrigação, reconhecendo-se, como se 

faz no direito germânico, que as cláusulas su rp resa  e o

demais subespécies, m as apenas do institu to  da lesão devidam ente configurada 

nesta  dissertação.
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desaparecim ento da base negociai, v.g., podem levar a um  desequilíbrio 

da prestação e -  como um  todo -  do próprio contrato.

Há um a distinção de fundo prático que postula 

em favor da aplicação do institu to  da lesão, apartado o dolo ou outro 

vício de consentim ento, e que responde pela m anutenção da causa 

originária das relações jurídicas, ou seja, o equilíbrio da perm uta.

Na Antigüidade rom ana a rescisão por lesão era 

em inentem ente objetiva. Posteriormente, graças à influência cristã, 

calcou-se na moralidade para, por retidão de caráter, evitando-se os 

perigos dos pecados capitais, rescindir o contrato em favor da parte 

aviltada para que a prestação não se tornasse desproporcional, seja 

pela u su ra , seja por outro expediente de venda qualquer que fizesse o 

preço da coisa vendida excessivo ou irrisório.

Em suas vestes m odernas, procede-se a um a 

revisão da lesão, dando-se lhe feições subjetivas e objetivas, a prim eira 

tendo em conta o dolo de aproveitamento, a segunda pela perspectiva 

do lucro excessivo.

Sob o âmbito probatório, tendo em conta o 

advento dos atos civis e comerciais produzidos em m assa, a feição 

em inentem ente subjetiva da lesão, a sua  dem onstração m ediante prova, 

torna-se acentuadam ente difícil. Razões estas que, cremos, apontam  

pela revivicação da lesão, despegado dos vícios do consentim ento, em 

prol do equilíbrio da prestação nos contratos.

Mais que um  institu to  simples e individualm ente 

considerado, a rescisão do contrato com base na lesão põe em foco um a 

das m ais im portantes questões no direito dos contratos: a equidade



(leia-se, noutra  acepção, a justiça) e suas conseqüências sobre os 

deveres assentidos entre as partes.

Ainda que a lesão seja o tem a deste trabalho, em 

nossa reflexão ponderam os o sentido e o objetivo de sua  criação e, neste 

ponto, devemos argum entar que m uitas vezes, ao questionar-m o-nos, 

norm alm ente obtemos um  sentido da pergunta e, no momento da 

resposta, verificamos que a pergunta era insuficiente aos seus próprios 

fins. Daí a pergunta, é a lesão um  meio pertinente à rescisão dos 

contratos ou a evolução da doutrina acerca das condições negociais e o 

desenvolvimento das situações fáticas adredes ao contrato superaram  a 

sua  necessidade?

Em primeiro ponto, analisarem os a doutrina 

brasileira clássica sobre o tem a e, posteriorm ente, a caracterização e 

am plitude da relação negociai, tendo em conta seus princípios e deveres 

para, então, concluir sobre a pertinência da institu to  da lesão e sua 

inclusão no direito posto.
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CAPÍTULO 1. 

Seção 1. Proposição inicial. A Constituição 2 de rescindenda 

venditione . O justo preço como cerne da lesão. O projeto 

do Código Civil brasileiro.

O direito ju stin ianeu  tornou aplicável um a 

máxima que dava o direito de ação ao vendedor de um  bem quando se 

verificasse a ocorrência de lesão. A regra contida na  constituição 2 de 

rese. vend. de Maximiano e Deocleciano estava assim  insculpida:

“Rem maioris pretii si tu  vel pater tu u s  minoris 

distraxerit, hum anum  est, u t vel, pretium  te 

restituente em ptoribus, fundum  venditum  recipias, 

auctoritate intercedente iudicis, vel, si em ptor 

elegerit, quod deest iusto pretio recipias. Minus 

autem  pretium  esse videtur, si nec dimidia pars veri 

pretii soluta sit”.

Em tradução livre: se tu  ou o teu  pai venderem 

por um  preço menor um a coisa de m ais valor: é ju sto  que ou recebas 

como restituição a propriedade vendida, por autoridade do juiz 

intercedente; ou, se o com prador preferir, o que tiveres dado recebas
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pelo preço justo . Considera-se ainda menor o preço, se nem  a metade 

do verdadeiro preço tiver sido pago.

Segundo CAIO MÁRIO : se tu  ou teu pai houver 

vendido por preço menor um a coisa de maior preço, é eqüitativo que 

restituindo tu  o preço aos com pradores, recebas o fundo vendido, 

intercedendo a autoridade do juiz, ou se o com prador o preferir, recebas 

o que falta para o justo  preço. Menor porém presum e-se ser o preço, se 

nem a metade do verdadeiro preço foi paga.9

SPENCER VAMPRÉ10 possuía um a visão 

relativam ente restrita  sobre os limites e aplicação da lesão. 

Primeiramente, aborda a questão sob o prism a do contrato de com pra e 

venda enquanto um  negócio consensual. Neste sentido, um a pessoa 

obrigar-se-ia a entregar a outra certa coisa m ediante o pagam ento do 

preço convencionado. Os elementos essenciais da com pra e venda 

seriam, assim , o consentim ento, a coisa e o preço.

Tanto quanto os outros elementos, o preço é da 

substância do ato e, sendo o equivalente da coisa em moeda corrente, 

por decorrência, deve ser certo, verdadeiro e justo .

Segundo SPENCER VAMPRÉ, preço incerto é o 

que resu ltaria  do arbítrio de um a das partes e seguiria à proposição 

inserida no seguinte brocardo: pagarás quando quiseres. Na medida em 

que possa haver um a auto-isenção da obrigação do pagam ento do valor 

da coisa não se é possível afirm ar tenha ocorrido um a venda mas, 

antes, um a doação.

9 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Lesão nos contratos, p. 13.
10 VAMPRÉ, Spencer. Da lesão enorme e do sujeito de direito perante o Código Civil.

12



Clássico é o exemplo da d ispu ta entre as seitas 

de Proculeianos e Sabinianos no que toca ao arbítrio do preço por 

terceiro. Form ulada a consulta, Justin iano  decidiu que, naquele caso, a 

venda era condicional. Assim, se a pessoa a quem estiver subm etido o 

arbítrio de fixar o preço, ou seja, o terceiro inserido na relação e posto a 

disposição das partes para o arbitram ento, o fizer, valerá o valor 

arbitrado e, por isso, será válida a venda. Caso contrário, quando a 

pessoa designada não quiser ou não puder atribuir à coisa um  preço, a 

venda será nu la pela sua  falta.

Esse exemplo visou distinguir preço verdadeiro 

(pretium verum) de preço justo  (pretium justum). Verdadeiro deixa de 

ser o preço na medida em que a realidade seja sim ulada ou em virtude 

de lhe ser atribuído o caráter de um a venda quando se tra ta  de doação 

e, neste caso, o ato seria fulminado pela nulidade. SPENCER VAMPRÉ 

salienta que, na distinção entre preço verdadeiro e preço justo , o 

primeiro está  atrelado à seriedade da vontade, enquanto o segundo 

calca-se na equivalência dos valores pleiteados.

O preço verdadeiro (pretium verum) seria típica 

conseqüência ética do antagonism o de vontade contratual, enquanto o 

preço justo  (pretium justum) é o resultado da com paração de valores, 

advém da relação econômica entre a coisa e o valor que lhe é aplicado. 

A doutrina em torno do “preço verdadeiro” é m ais significativa sob o 

prism a do consentim ento na medida em que se discute se há  ou não 

venda. Opostamente, o preço justo  é visualizado sob am plitude 

econômica, se é real ou aparente o consentim ento.

13



Assim, se um vendedor em condições prem entes, 

consente em vender o bem por quantia ínfima, há o preço verdadeiro, 

pois confirmou-se a com pra e venda, ato realizado sem qualquer 

simulação. Entretanto, não há preço justo , ante a completa 

desproporção entre o valor comum da coisa e o valor aplicado na venda.

Nos textos rom anos11, ju sto  preço tom a o 

sentido de relação ao valor da coisa em atenção ao tempo e lugar. 

Designação que ora é sinônimo de pretium legale ora de pretium  

commune. O primeiro, como não poderia deixar de ser, é o resultado da 

aplicação da lei ou do m agistrado no caso concreto. O segundo é o 

resultado do intercâmbio econômico.

Veja-se, pois, que de há muito é adm itida a 

intervenção da m agistratura no âmbito do cum prim ento das convenções 

e, m ais que isto, a imposição da ju s ta  estipulação do valor do bem 

deduzido na esfera judicial.

Ainda, noutra  acepção, justum  pretium  

assum ia a feição de preço não lesivo ou preço não inferior à metade do 

preço comum. Neste último sentido a expressão é recepcionada na 

Const. 2 de rescind. vendit. Ou seja, não basta  ao preço ser verdadeiro, 

é preciso que, ainda, seja justo , sob pena de outorgar ao lesado direito 

de ação ou exceção.

Maximiano e Deocleciano introduziram  um  

princípio novo, estranho à tradição do direito romano, pois é na tu ra l a 

busca pela vantagem na formulação de um  contrato, ainda que valha

11 Apud VAMPRÉ, Spencer. op. cit., p. 139-141.
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enganar ao outro até um  certo ponto. Os im peradores que os sucederam  

retornaram  à praxe an terio r12 e proclamaram , em princípio, que a venda 

somente seria desfeita por dolo e, não mais, ante a simples 

desproporção do valor da coisa.

Justin iano , discordando da doutrina tradicional, 

restabelece os princípios estabelecidos na Constituição de Deocleciano e 

Maximiano.

Em verdade, a alteração efetuada, reavivada 

posteriorm ente por Justin iano , era representativa do momento de 

decadência dos costum es, da miséria econômica, do perigo das invasões 

bárbaras, ou seja, da exaustão do tesouro. Fato é que o Império não 

mais era a potência do passado, os campos estavam  sendo 

abandonados e a agricultura, no mesmo diapasão do restante, também 

sofria com a decadência.

O objetivo de Deocleciano nada m ais era que 

apor um  dique no empobrecimento geral reduzindo os impostos, 

sobrem aneira o imposto de transm issão causa m ortis e pela quase 

completa abolição do imposto territorial, atrelando a base das finanças 

rom anas ao ouro, entre ou tras medidas com o fito de retom ar o 

crescimento do império decadente.

A promulgação da Const. 2 de rescindenda  

venditione. foi um  dos remédios aplicados para favorecer o pequeno 

proprietário rural, em desfavor dos grandes latifúndios. Não apenas 

isto, a lesão enorme era um  meio protetivo aos desfavorecidos

12 Apud VAMPRÉ, Spencer. op. cit., p. 150, v .g .,refere-se à Const. 1 do Código 
Theodosiano, de contrah. em pt., devida a C onstantino I.
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economicamente diante da aspereza da vida negociai. O direito 

outorgado à parte é um a faculdade e um  expediente de resguardo em 

favor do vendedor destinada ao combate à miséria, um a vez passada a 

necessidade premente.

A Constituição 2 de rescind. vendit. objetivava 

m ais que a simples busca da eqüidade ou justiça , na letra do ato 

imperial, é a busca da inspiração de um princípio de hum anidade, 

protetivo dos mais desfavorecidos economicamente e que, não podendo 

ser posto de lado pelo direito, define-a como o direito cabível ao 

vendedor que vendeu por menos da metade do preço comum a coisa 

outorgando a possibilidade de não entregá-la, devolvendo o preço 

recebido ou pedir sua restituição se o com prador não com pletar o justo  

preço.

Malgrado a controvérsia, segundo as fontes 

rom anas, não ao comprador, m as somente ao vendedor seria de se 

atribuir o exercício do benefício, seja a coisa um  bem móvel, seja um  

bem imóvel.

A recusa da entrega far-se-ia m ediante o 

exercício de um a exceção (não com base num a exceptio  doli, m as com 

base na exceptio laesionis enormis), que não tem por fundam ento o 

dolo, m as puram ente a lesão do preço. Enquanto pela via de ação 

veicular-se-ia um  pedido de rescisão da venda. Pela natu reza  contratual 

da ação, proposta com base num  judicium  bonae fidei, o julgam ento 

era feito com base nas regras da equidade.

Nesse ponto, é necessário asseverar, distinguia-

se desde então o dolo da lesão enorme, como se vê. Bem como, a

16



violação a um  dos pontos da es tru tu ra  contratual, o preço, era, 

também, um a violação às expectativas com uns geradas em sociedade 

pela boa-fé. E sta localização do institu to  no ordenam ento jurídico, e sua 

relação com as demais noções juríd icas ora relatadas, perm anecerá, 

mesmo com o intervalo de quase dois mil anos.

Seção 2. Fundamentação na história antiga.

A dificuldade na abordagem  do direito através 

da história é proporcional à possibilidade da reconstrução do 

paradigm a em que as sociedades estão in serid as13. Em bora talvez nos 

aparen te d istan te  e difícil, é necessário ter por p ressuposto  o m undo 

rom ano sob influência do espírito filosófico grego.

2.1. O oriente antigo.

13 KUHN, Thomas S. A e s tru tu ra  das revoluções científicas, p. 13: “Considero 
'paradigm as' as realizações científicas universalm ente reconhecidas que, duran te  
algum tempo, fornecem problem as e soluções modelares para  um a com unidade de 
p ratican tes de um a ciência”.

Thomas Kuhn tra ta  de ciência segundo um  ponto de 
vista histórico, tanto  que, em suas palavras, ob. cit., p. 14: “cada revolução 

científica a ltera a perspectiva histórica da com unidade que a experim enta, então 

esta  m udança de perspectiva deveria afetar a e stru tu ra  das publicações de pesquisa 
e dos m anuais do período pós-revolucionário”.

No entanto , e o que me aparen ta  curioso, os 
fundam entos da sua teoria estão nas ciências exatas, na  exatidão das predições, 
especialm ente as quantitativas, ob. cit., p. 252. Ainda que a “necessidade de 
estudar-se a e s tru tu ra  com unitária da ciência”, ob. cit., p. 256 e ss., im ponha um 
conhecimento científico específico para um grupo. E, “para  entendê-lo, precisam os 
conhecer as características essenciais dos grupos que o criam e o utilizam ”.
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A leitura usual que possuím os das cu ltu ras 

antigas diz-nos que havia um a profunda interação entre o corpo 

jurídico e o religioso. Os códigos -  se é que podemos assim  denominá- 

los -  são ricos em preceitos morais. Na doutrina de M anava-Dharma- 

Sastra, a justiça , enquanto regra máxima da atividade hum ana, era a 

virtude fundam ental. Zoroastro prescrevia a boa-fé e a recíproca 

confiança nas convenções e condenava a m entira e a fraude. Já , no 

entendim ento de Confúcio, a equidade constituía-se num  princípio de 

harmonizador, base e fundam ento da sociedade.14

Não é possível afirmar, como se vê, haver um a 

doutrina antiga acerca de preceitos análogos aos da lesão. Contudo, é 

passível de visualização a formação do fundam ento primeiro da 

organização e interpretação jurídica: a ética.

2.2. A grécia.

Dupla é a perspectiva em que visualizamos a

sociedade grega.

A primeira, sob o espectro de E sparta, sociedade 

m ilitarista e igualitária em que o comércio tinha  im portância 

secundária. Exemplo pelo qual se pautavam  os espartanos é o caso do 

jovem que adquiriu um  fundo a preço vil e foi, por meio da 

m agistratura, apenado com um  m ulta m ediante a qual almejava-se não

14 MORIXE, Horacio. Contribucion al estúdio de la lesion, p. 12.
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propriam ente proteger ao lesionado mas, antes, imprimir correção aos 

hábitos e moralidade do povo.

A segunda, sob domínio de Atenas, cidade de

alto senso especulativo, a qual, seguindo as regras d itadas por Sólon,

foram beneficiados os m ais necessitados economicamente.

Segundo MORIXE, há graves limitações na 

am plitude e aplicabilidade das regras m encionadas acima, bem como 

em relação às suas conseqüências. Pois, ainda que haja am paro na tese 

da igualdade das prestações nos contratos, o quê poder-se-ia haver 

como regra em Atenas, é difícil a prova do seu emprego ante a 

inexistência de textos legais rem anescentes.

Resta-nos, a respeito, de forma cabal, a

apreciação dos preceitos aristotélicos que a abordavam  obliquamente ao

estabelecer a doutrina da ju stiça  com utativa, segundo a qual deve 

prevalecer o equilíbrio nas prestações. Entretanto, tais considerações 

são em inentem ente filosóficas, sendo desconhecido o texto da regra de 

direito aplicável à matéria.

De relevante toma vulto, como não poderia 

deixar de ser reconhecido, a ética fundam entadora das regras de 

conduta social. Mais im portante que sim plesm ente buscar a existência 

de um a norm a que trate da lesão é perceber a abrangência da filosofia 

aristotélica.

Para ARISTÓTELES o justo  advinha de um a 

observação da natureza e dava ensejo a um  duplo modelo de justiça.
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Salienta VILLEY15 que a idéia de ju stiça  foi primordialm ente 

desenvolvida pelos gregos antigos que m editaram  em torno da essência 

do justo  o que, como se verá no decorrer deste trabalho, é fundam ental 

para o entendim ento do synálagma  do contrato e da m anutenção da 

equivalência na perm uta das prestações.

Ainda que não seja possível su sten ta r que os 

gregos tivessem conhecimento da lesão ou de rescisão de um  contrato 

quando promovido um  ato lesivo por um a das partes -  institu to  que 

surge, como o conhecemos, não sem algum as considerações acerca da 

sua autenticidade, com a denom inada Lei Segunda de Maximiano e 

Deocleciano em período posterior - a influência filosófica da cu ltu ra 

grega, e em especial de ARISTÓTELES de um  modo geral, não passou 

despercebida aos romanos. Mesmo que não tenham  contextualizado o 

debate acerca da u su ra , colocaram-no num  outro viés que 

correspondente ao im portante princípio da ju stiça  com utativa, o qual, 

em term os contratuais, converteu-se no princípio do equilíbrio das 

prestações.

A despeito de tan ta  evolução e sofisticação no 

conhecimento hum ano, desde os primórdios até a atualidade, o 

equilíbrio nas prestações é princípio que se m antém  incólume e que dá 

o norte a m uitas das categorias que orientam  a aplicação das regras do 

contrato .16

De certo modo, é retirar vigor não apenas do 

pensam ento, m as da sociedade helénica e sua cultura, afirm ar de modo

15 VILLEY, Michel. Leçons d 'h isto ire  de la philosophie du droit, p. 30.
16 ANDRADE BELTRÃO, Wilson de. Lesão e contrato no direito brasileiro, p. 19.
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lógico-formal a inexistência de um a regra juríd ica em seu ordenam ento 

que trate da lesão. Mais que isto, e mais relevante, é a falta de visão da 

questão básica como é proposta. Ao se tra ta r do tem a da lesão não se 

está a perquirir única e exclusivamente a vinculação da com pra e venda 

em relação ao preço desproporcional.

Como se verá adiante, a proposição rom ana de 

vinculação do ju sto  preço ao refazimento do negócio é, em piricam ente, 

apenas a prim eira colocação de perspectiva pragm ática do problema 

decorrente da questão, tendo, ao longo da história, surgido a percepção 

da lesão coligando objetividade (preço justo) e subjetividade 

(necessidade premente). De outro modo, através dos gregos é possível 

abordar a lesão em termos filosóficos, enquanto a experiência de campo 

vai esm iuçá-lá nas mais diversas formas, além do conceito inicial de 

lesão aposto nas Constituições rom anas.

Nesse ponto, cremos que a atualidade do tem a 

não está vincada na lesão como inicialmente conceituada, m as na noção 

de desigualdade nas contraprestações (ou perm uta, como se queira) 

produzindo a lesão.17

Filosoficamente, a questão estava posta e 

resolvida. Empiricamente, a resolução das desigualdades ficou a cargo 

das conveniências históricas.

2.3. Influência do direito romano. O direito enquanto 

experiência.

17 BORGHI, Hélio. A lesão no direito civil, p. 2-3.
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A forma contem porânea de pensar o direito é de 

tal m aneira ab s tra ta  e teórica que construím os m undos estanques, os 

fatos estão postos num  canto, usualm ente em segundo plano, 

enquanto  o direito, a eles colorindo, noutro. Neste, a m atéria  de fundo 

é quase intocada pelo processo que tem sua  configuração própria e 

independente18.

A m oderna tendência à separação conceituai 

não apenas separou a m atéria de forma da do fundo, m as, dados os 

anseios racionalistas, constru iu  um  discurso legitim ador do poder, 

em bora historicam ente justificável, é essencialm ente h ipostasiado19. 

E sta é, m uito provavelmente, a m aior crítica a ser endereçada ao 

dogmatism o e kelsenianism o, fato que, atualm ente, tem propiciado a 

redifusão da tópica aristo télica20, pois da hipostasiação es tru tu ra l do 

sistem a jurídico contem porâneo, passa-se à ficção dos seus conceitos e 

principais institu tos. A reação racionalista abate o âmago do 

pensam ento aristotélico.

18 E stas criações juríd icas num  determ inado contexto histórico podem parecer 

geniais, m as somente o tempo e a análise mais aprofundada do caso poderão 
traduzir a assunção daquela opinião num  equívoco. Num certo tempo o processo 
civil era adjetivo do direito m aterial. Posteriorm ente tornou-se seu instrum ento. 
Nada haveria de viciosa nesta  concepção não fosse a transform ação de todas as 
formas de procedimento em ordinário, com evidente m utilação do direito m aterial, 
quando o processo passou a ser instrum ento de si mesmo. Para melhor análise das 
tu te las diferenciadas e sua  necessidade: MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela cautelar 
e tu te la  antecipatória. I a ed. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 1992.
19 COELHO, Luiz Fernando. Uma teoria crítica do Direito, p. 2.
20 PERELMAN, Chaim e OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Tratado da Argumentação -  A 
nova retórica.
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E ntretanto  o antigo direito rom ano não criou 

estes m undos d istin tos21. Se não é possível afirm ar ter o direito romano 

evoluído linearm ente, certo é que houve um a contínua busca pelas 

soluções juríd icas mais adequadas ao caso concreto.

Noutro ponto, o que tam bém  é paradigm ático, 

enquanto  vemos e construím os m entalm ente os fatos de modo 

sistêmico, buscando a inteireza conceituai, o ponto de vista romano 

era descritivo, baseado na arte e na experiência22. O postam ente às 

criações posteriores, em especial após o direito ju s tin ian eu  e do 

Iluminismo, ignoravam os rom anos a possibilidade da construção  do 

direito como um a unidade de m últiplos conhecim entos fundados num a 

única idéia.

Em termos históricos, o direito evoluiu ju n ta  e 

coetaneam ente à sociedade rom ana, do seu ponto m ais antiquado e 

arcaico ao que, com o evolver da economia, transpôs a  organização 

social essencialm ente agrária para se transform ar em um a Roma 

sedutora dos mais diversos interesses, controladora de um  Império que 

dominou quase todo o m undo ocidental antigo.

21 IHERING, Rudolf von. L'esprit du droit romain. 3a ed. Forni Editore Bologna, p. 
175: trop souvent la procédure et le fond  du droit sem blent étrangers l'un à l'autre. 
Dans la phase primitive du développement du droit, au contraire, ils sont si 
intimement unis et fondus ensemble, que la plupart des principes du fo n d  du droit 
n'existent en quelque sorte que comme principes de procédure (muito freqüentem ente 
o processo e o direito m aterial parecem estranhos um ao outro. Na fase prim itiva do 
desenvolvimento jurídico, ao contrário, eles são tão intim am ente unidos e fundidos 
conjuntam ente que a maior parte dos princípios de direito m aterial som ente existem 
como um tipo de princípio de processo).
22 IHERING, Rudolf von. L 'esprit du droit romain. 3a ed. Forni Editore Bologna, p. 
176.
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É visível, pois, que os primitivos poderes 

concedidos em favor do pater famílias, prim eiram ente, nada mais eram 

que resultado da união das diversas famílias fundadoras da Roma 

antiga. Neste sentido, a fórmula para preservação dos interesses da 

tribo, ou das famílias, tornava-se concreta m ediante atribuição de 

poderes ao seu membro de maior representatividade.

Pelo fato de não existir um a teoria do direito 

abstrato  da ação, e tendo em conta as solenidades tribais, o direito 

quiritário romano não conhecia propriam ente um  processo, m as um  

direito a ações calcadas de modo direto num a pretensão a ser formal e 

solenemente deduzida perante um  Ju iz  que o foi, num  primeiro 

momento, o Rei, e após, o colégio dos altos dignatários e, a partir do 

ano 367 antes de Cristo, o pretor.23

Havia um a limitação às fórm ulas que poderiam 

ter seu pedido aceito. Nem todos os pedidos endereçados ao pretor eram 

por ele recebidos, pois somente seriam adm itidos aqueles que pudessem  

exprimir-se nas fórmulas reconhecidas pelo uso ou pelo costum e. Ou 

seja, qualquer processo -  se é que assim  podemos designá-lo 

primitivamente - para ser aceito24, na fase antiga do direito romano, 

deveria ter como requerente um  cidadão romano e o seu pedido ser 

compatível com um a fórmula reconhecida costum eiram ente e aprovada 

pelo pretor.

23 VILLEY, Michel. Direito romano, p. 40.
24 Devem ser evitados, como já  denotam  as expressões utilizadas no corpo do texto, 
term os como: “pedido”, “deferim ento”, “rescisão”, entre tan tos outros, pois eles são 
típicos do sistem a de direito abstrato .
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Há um a rigorosa diferença entre as formas de 

proceder na antigüidade, contidas num  núm ero específico de fórmulas, 

e o abstrato  direito de ação.

As leis escritas foram um a conquista plebéia que 

ocorreu graças à nomeação de dez m agistrados (decênviros) que deram 

aos rom anos as XII Tábuas, as quais tornaram  públicas as fórmulas 

que poderiam ser utilizadas pelo cidadão romano, expostas em pleno 

Forum romano e que, até então, eram  m antidas em segredo nos 

arquivos dos pontífices.

Numa sociedade antiga e tribal, na tu ra l que as 

fórmulas fossem o meio de se veicular a proteção aos in teresses das

famílias que com punham  a nascente Roma. A cidade cresceu e,

centralizando um  Império cosmopolita, outros povos vieram a compor a 

com unidade local e a torná-la, paulatinam ente, aberta a todos os 

concidadãos.

Esse movimento histórico perpassa  vários

séculos. Não é estranho que, em favor do cidadão, num  domínio 

em inentem ente agrícola, a proteção sobre seus bens, que não devia ser 

de núm ero elevado, ficasse exclusivamente reservado ao pater famílias 

- a autoridade completa e exclusiva sobre eles. Na modalidade do 

exercício de um  direito quiritário, se alguém aten tasse contra o seu 

domínio, bastaria  ao proprietário com parecer ante o pretor e, colocando 

sobre a cabeça do escravo um a vara, em sinal de propriedade, 

pronunciar a fórmula da qual VILLEY nos dá a essência: “Eu digo que 

este escravo é meu, em virtude do direito quiritário: AIO HUNC
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HOMINEM MEUM ESSE EX JURE QUIRITUM (Gaius, IV, 16)”25. O pai 

de família, não poderia ser diferente, gozava de um  poder soberano, 

análogo à soberania26 do antigo chefe da tribo formadora da Roma em 

seus primórdios.

A evolução civilizadora imperial paulatinam ente 

diminui os poderes do pai de família na medida em que novas forças 

econômicas interagem na formação do Império. Em verdade, graças à 

formação de um  comércio ingente, com a diminuição da influência dos 

valores antigos, as soluções adotadas pelos m agistrados e, de 

conseqüência, pelo direito, abrandarão as penas aplicadas (ultrapassa- 

se a fórmula de talião em favor da sanção).

Somente seria de justificar a m anutenção das 

fórmulas solenes enquanto a sociedade fosse constitu ída de algum as 

poucas tribos sem a ingerência exterior de outros povos. Entretanto, 

como m ultiplicaram -se as conquistas territoriais e patrim oniais, o 

comércio que ainda era raro foi se increm entando. Enquanto o direito 

quiritário somente poderia ser utilizado pelos cidadãos rom anos, os 

pretores tiveram de ampliar, crescentem ente, as fórmulas para abarcar 

todas as situações da vida até então em voga e em favor dos demais 

povos que se integraram  ao mundo romano.

Ante o desenfreado progresso e diversidade 

cultural a que Roma se subm etia, principalm ente no período posterior 

ao ano 150 a.C., quando foram dominados Cartago, Grécia, Asia Menor,

25 VILLEY, Michel. Obra citada, p. 41.
26 O termo soberania é utilizado m etaforicam ente, sem qualquer vínculo com o 
sentido de soberania do Estado moderno.
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Espanha, Gália e, finalmente, as terras que m arginam  o Mediterrâneo, 

intensificou-se a interação dos rom anos com os povos vencidos.

Intensificação essa que se refletiu na 

m agistratura e em seus juízos e preceitos. Genericamente, é possível 

realçar ao menos dois pontos resu ltan tes da interação cultural rom ana 

em relação aos povos vencidos. Em primeiro ponto, as fórm ulas foram 

sendo am pliadas segundo a necessidade de integração dos povos 

estrangeiros ao cotidiano romano. Em segundo ponto, novas situações 

econômicas davam ensejo a um a revisão dos preceitos vigentes até 

então.

Destaca-se, portanto, o dinamism o da evolução 

econômica e cultural que teve evidentes reflexos no direito. Enquanto 

no m undo atual convivemos com a dificuldade da m udança, ante um  

corpo jurídico cristalizado nos códigos, os rom anos tiveram a chance de 

oportunizar seu vigor não apenas na força das arm as, m as, tam bém , na 

força da sua  organização. O dinamismo e a capacidade de adaptação 

são indiscutíveis exemplos de vigor dos seus institu tos.

É ínsito, portanto, à cu ltu ra  rom ana a 

adequação dos seus atos normativos, usualm ente veiculados pelos 

editos dos pretores e, em fase posterior, através das constituições 

imperiais à necessidade das atividades civis e comerciais. E ssa 

capacidade de adaptação justifica o direito romano calcado na 

experiência. Por isto, no momento de maior desequilibrio econômico, no 

império que já  tinha sido insuflado pelo poderio militar, econômico e 

comercial em todo o mundo antigo, surgem instrum entos de controle de 

negócios injustos, como é o caso da lesão.
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2.3.1. A utilidade e a justiça das construções jurídicas romanas.

Duas são as características fundam entais que 

dão o impulso evolutivo conservado pelo direito romano até o fim do 

Império, a utilidade das construções juríd icas em favor dos hom ens e 

do bem -estar da sociedade; e a justiça  na m anutenção de certa 

igualdade entre os cidadãos, proporcional às suas qualidades e ao seu 

valor nesta  m esm a sociedade.27

A utilidade confere o fundam ento 

essencialm ente pragmático ao direito romano que não está  voltado a 

considerações teóricas, que não se in teressa pela formação de um 

sistem a ou mesmo à categorização dos direitos como m odernam ente se 

faz. Antes, o seu direito é voltado às coisas e interesses cotidianos.

Enquanto atualm ente vemos e construím os 

m entalm ente os fatos de modo sistêmico, buscando a inteireza 

conceituai, o ponto de vista romano era descritivo, baseado na arte e na 

experiência. Diversamente do foco criado a partir do direito ju stin ianeu  

e do Iluminismo, ignoravam os rom anos a possibilidade da construção 

do direito como um a unidade de múltiplos conhecim entos fundados 

num a única idéia. É o que IHERING denom ina de princípio da 

simplicidade elem entar dos corpos jurídicos e lei da simplificação 

analítica das condições legais. O exemplo por ele utilizado é o da 

inexistência de obrigações bilaterais no direito romano antigo. Segundo

27 VILLEY, Michel. Obra citada, p. 55.
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este mesmo exemplo, teríam os, em verdade, obrigações unilaterais 

ju stap o stas .28

A justiça  é vetor orientador -  e am pliador - das 

fórmulas do pretor em razão dos interesses levados à  m agistratura 

rom ana pertinentes às situações novas advindas da situação dos 

estrangeiros em Roma e da situação econômica do Império que se 

complexificava.

Na voz de VILLEY29:

“im porta à justiça , como dizem os filósofos gregos, 

m anter entre os cidadãos um a certa igualdade, 

proporcional às qualidades e ao valor de cada um; 

abrir aos estranhos o campo da proteção judiciárias 

promover o respeito da palavra dada, o culto da boa- 

fé, a hum anidade, a indulgência, a  piedade entre os 

parentes próximos”.

A fonte de inspiração da ação rom ana teve por 

origem o gênio grego e, com base neste, aperfeiçoou-se, hum anizando o 

direito antigo. Não apenas isto, é um  direito essencialm ente prático. O 

objetivo dos rom anos não era levar adiante as especulações filosóficas 

dos gregos, m as utilizá-las objetivamente tendo-as por ideais de 

equidade e boa organização social.

28 JHERING, R. von. L’esprit du droit rom an dans les diverses phases de son 
développement. T. III, p. 174 e ss.
29 VILLEY, Michel. Direito romano, p. 55.
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2.3.2. Contrato e lesão no direito romano.

O entendim ento consignado visa esclarecer a 

realidade cultural da Roma antiga trabalhando a questão em 

perspectiva histórica. Não é bastan te sim plesm ente esclarecer que a Lei 

Segunda foi prom ulgada em 285 d .C. por Diocleciano com o fito de 

impedir a lesão e que este ato normativo é nosso antecedente legal. É 

relevante ressa ltar que tal ato advém de cultuado senso prático, calcado 

em secular experiência dinâm ica do direito e que, com a paulatina 

integração dos povos vencidos ao Império, foi um a das m edidas 

tom adas como forma de salvaguarda econômica do Império.

Por princípio, com base em juízos estribados no 

paradigm a teórico atual, o operador do direito parte em busca de 

situações análogas à sua  realidade para justificar a existência de um  ou 

outro instituto.

ARNALDO RIZZARDO30 conduz-se dessa forma

ao su sten ta r que:

“No direito romano primitivo, a lesão enorme era 

desconhecida, mais em função do caráter

formalístico do contrato, revelado através de formas 

solenes. O vínculo obrigatório resu ltan te  tinha tan ta  

força que não se podia cogitar de um a rescisão por

30 RIZZARDO, Arnaldo. Da ineficácia dos atos jurídicos e da lesão no direito, p. 75.
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lesão. Nas XII Tábuas, ensaiou-se um a limitação aos 

juros, com a penalidade da restituição em quádruplo 

do cobrado”.

Parece-nos ser patente a inadequação.

Em primeiro ponto, não havia contrato na 

Antigüidade como o vemos atualm ente de forma conceituai e 

abrangente de quase todas as operações econômicas privadas.

Em segundo, as formas solenes são próprias do 

direito tribal antigo quando o comércio não era increm entado, portanto, 

desnecessária a previsão de desfazimento da obrigação.

Em terceiro, o direito romano estava diretam ente 

ligado às ações que poderiam ser desarroladas jun to  ao pretor, não 

sendo almejado, portanto, o desfazimento da obrigação.

Em quarto, a obrigatoriedade do vínculo -  no 

sentido de obrigação - é questão que somente surge na  Idade Média 

através do solus consensus obligat.

Em quinto, tampouco pode-se afirm ar que a 

rescisão seja questão prévia a impedir, m ediante intervenção judicial, o 

cum prim ento da obrigação pelo fato deste juízo partir da ab stra ta  

ciência (no sentido de existência) de um  negócio jurídico, um  bem 

cultural surgido mais de mil anos após a queda do Império Romano.

A criação do contrato como meio genérico de

concentração de negócios jurídicos é algo em inentem ente recente na

história do direito. Somente em perspectiva m oderna -  ou seja, a partir

do surgimento da burguesia -, constitui-se no modo por excelência da
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configuração dos interesses e operações econômicas havidos entre as 

pessoas.31

ROPPO bem limita a atual aplicabilidade 

conceituai do contrato ao que denom ina de “operação econômica”, 

voltando-se então para quase todas as espécies de aquisição ou troca de 

bens e prestação de serviços.

Enquanto possa ser tratado diversam ente do 

sentido aplicado acima, na m era acepção linguística e cercado das 

conseqüências juríd icas aplicáveis à situação destinada de atenção, a 

forma que lhe é atribuída, de todo modo, somente concebe o seu sentido 

se continente do mundo de que provém e que sustém .

A partir de então, concebida sua  estru turação  

primordial, ou seja, sobre quais interesses e operações econômicas se 

volta, advém as conseqüências lógicas do seu cum prim ento ou 

descum prim ento. O contrato-conceito é instrum ento por excelência do 

contrato-operação econômica ao formalizá-las. No designativo coloquial, 

é a veste jurídico-form al das operações econômicas e, inexistindo esta, 

inexiste, por suposto, o contrato.

No entanto, essa construção conceituai não foi 

algo que surgiu am algamando de início todas as espécies de pactos 

num a única roupagem. O conceito do contrato como o visualizamos 

atualm ente, de forma abrangente, é algo relativam ente moderno e que 

derivou de centenas de anos de indagação histórica.

31 Roppo, Enzo. O contrato, p. 7.
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Na Antigüidade rom ana clássica não há tal 

conceito. Por isto, é mais adequado tra ta r o contrato sob o prism a de

“diversas espécies de obrigações que advieram de m últiplas

convenções”.

DARCY BESSONE atribui especial relevo ao 

contraste -  ao menos tendo em conta nosso olhar do futuro, já  inseridos 

em um  paradigm a voluntarista -  havido entre pacto e contrato, dado 

que, no direito romano, am bos eram categorias inseridas no gênero 

convenção. O pacto era um a convenção que produzia obrigações

naturais, enquanto o contrato engendraria obrigações civis. No direito

romano antigo, o simples acordo de vontades não teria força para 

engendrar obrigações dotadas de eficácia civil. Exigia-se que, para dotá- 

la de eficácia, a convenção estivesse aliada a algum a causa civilis. Não 

há um a definição do que seja esta causa civil, os textos rom anos não a 

definem, nem os rom anistas chegam a um  acordo a respeito. Estim a-se 

que possa ela significar a própria essência do contrato ou o 

preenchim ento de alguma formalidade exterior, como a prom essa feita 

em público, mediante o uso de palavras solenes, no caso da 

stipu latio .32

Como aos pactos faltava a causa civilis, não 

possuindo os rom anos um a noção genérica e ab s tra ta  do contrato 

segundo os moldes concebidos contem poraneam ente, inexistindo então 

um  esquem a que alm ejasse abraçar todas as variações do tema, eles 

são vistos como convenções não contratualizadas. Como não lhes era

32 BESSONE, Darcy. A spectos da Evolução da teoria  dos co n tra to s , pgs. 9 e 10.
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deferida proteção por meio de ações, a sua eficácia esta restrita  ao 

âmbito das exceções. Embora o detentor de um  pacto não pudesse obter 

pelo direito de ação o que em convenção foi concluído, as exceções 

deram  ensejo ao que se denom ina de obrigações civis imperfeitas, as 

exceptio pacti conventi. As principais exceções eram  a de não 

repetição de prestações recebidas, a de com pensação e de retenção. Os 

pactos eram úteis àqueles que não pudessem  recorrer a um  tribunal e a 

eles só com parecessem por meio de defesa. Destinavam -se às pessoas 

privadas de capacidade civil que não podiam ser titu lares de obrigações 

civis, que era o caso de pupilos e escravos. As exceções constituíram  

rica contribuição pretoriana ao direito e que deu ensejo aos pactos nus 

(nuda pacta) e aos pactos legítimos (pacta legitima) quando, no 

primeiro caso, fossem desprovidos no seu julgam ento, ou, no segundo 

caso, providos.33

A inserção dos pactos dentro da categoria que 

denom inam os de “princípio da obrigatoriedade das convenções” foi lenta 

(daí o termo pacta sunt servanda, ou seja, os pactos devem ser 

cumpridos). A tendência de eliminação dos pactos já  era nítida no 

direito ju stin ianeu  ante a contraposição de verbos como contrahere e 

distrahere e os substantivos contractu e distractu. O conflito entre os 

pactos e contratos, e seu engolimento por estes, deu oportunidade, 

séculos m ais tarde, à discussão em torno da convenção e contrato, 

segundo a doutrina DOMAT que definiu a convenção como “o 

consentim ento de duas ou mais pessoas para formar entre elas algum

33 BESSONE, Darcy. Idem, p 10.
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vínculo, ou para resolver um  precedente, ou para modificá-lo”.

Enquanto POTHIER definiu que “a espécie de convenção que tem por 

objeto formar um a obrigação, é que se cham a contrato”, este “é um a 

convenção pela qual duas ou mais pessoas prometem e se obrigam a 

dar, fazer, ou não fazer alguma coisa”.34

MOREIRA ALVES salienta exatam ente essa 

evolução. No direito moderno o contrato é um a categoria geral e 

ab stra ta  sendo concebida como um  acordo de vontade de duas ou mais 

pessoas m ediante a qual regula-se a criação, modificação ou extinção, 

um a relação jurídica. Certo, também, haver um a introm issão do 

contrato em outros campos, não apenas o das obrigações, como o

direito de família e o direito público. 35

Apesar de MOREIRA ALVES calcar-se na

classificação de contratos que se encontra nas In stitu ías  de Justin iano , 

verificam-se de pronto sérias diferenças estru tu ra is  na obrigação e 

contrato rom anos em relação aos atuais. O professor torna patente que, 

mesmo em sua  fase últim a, o direito romano somente enquadra como 

contrato os acordos de vontade que se destinam  a criar relações 

jurídicas, não a modificá-las ou extingui-las de modo amplo e geral 

como atualm ente.

Ainda mais, hoje, contrato e convenção -  no 

sentido de acordo de vontade - se confundem, enquanto em Roma nem 

todo acordo gerava obrigações. Para MOREIRA ALVES:

34 BESSONE, Darcy. Aspectos da Evolução da teoria dos contratos, p 11.
35 MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito Romano, vol. II, pgs. 125 e ss.
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“contrato (contractus) e pacto (pactum, conventio)

eram  acordos de vontade, mas, ao passo que aquele 

produzia obrigações, este, em regra, não.

Portanto, o direito romano somente conheceu os 

contratos obrigatórios que geram obrigações, e não 

acolheu -  pelo menos até o tempo de JUSTINIANO -  o 

princípio, existente no direito moderno, de que todo 

acordo de vontade lícito, ainda que não se amolde a 

um  dos tipos de contrato descrito na lei, pode 

produzir relações jurídicas obrigacionais.

Do direito clássico ao justin ianeu , o sistem a 

contratual romano sofreu alterações profundas, 

observando-se, nessa  evolução, um a constante: o 

alargam ento gradativo do círculo de acordos de 

vontade a que a ordem juríd ica concede a eficácia de 

gerar obrigações”.

E ssas assertivas estão em parcial harm onia com

o pensam ento de VILLEY. Neste, salienta-se, em particular, a doutrina

de GAIUS que, no século II, formula um a classificação quadripartida de

negócios jurídicos de onde provém as obrigações. E sta classificação

toma por princípio não a função econômica dos contratos, m as a causa

juríd ica das obrigações que, primeiro gênero, advém das palavras

(verbis) - denom inada stipulatio, vinda da antiga sponsio, que tem

origem nas palavras solenes trocadas entre as partes -; o segundo

gênero, que advém das letras (litteris) -  formalizada por meio de um a
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inscrição feita seguindo as formas tradicionais nos livros do pai de 

família romana; o terceiro gênero advém pela entrega de um a coisa (re) 

-  m ediante a entrega de dinheiro ou de bens como trigo, azeite, vinho, 

etc (mutui datio) e a últim a forma de convenções surge com o 

consentim ento (consensu) -  responsável por quatro espécies de 

contratos modernos, a venda, o aluguel, a sociedade e o m andato .36

Ainda, um  contemporâneo de GAIUS, o 

jurisconsulto  PEDIUS, teria notado que o consentim ento existe em 

todos os contratos (Digesto, II, 14, 1). No entanto, a perspectiva do 

contrato calcado no consentim ento não seria um  fator preponderante 

na formação do negócio. Neste sentido, a doutrina rom ana -  de índole 

objetiva -  ter-se-ia ocupado m ais da operação de transferência de bens 

ou serviços e, assim , caracterizar o negotium  e m enos conceituar o 

consentim ento ou então pô-lo como antecedente lógico da existência de 

um a relação jurídica.

Como se percebe, na Antigüidade -  ou melhor 

especificando, antes da revolução comercial e burguesa -  inexistia um 

conceito hegemônico que designasse juridicam ente a conseqüência das 

operações econômicas, mormente as ocorridas entre particulares.

Somente com a escola do direito natural, 

GROTIUS e em especial PUFENDORF, nos séculos XVII e XVII, é que o 

conceito de contrato surge com as feições que hoje designam os.37 Não 

apenas como diacronia, o contrato, enquanto negócio, advém de um a 

alteração de “s ta tu s”, do ser ao ter. Por exemplo, na Idade Média, em

36 VILLEY, Michel. Direito romano, p. 154.
37 VILLEY, Michel. Leçons d 'h isto ire  de la philosophie du droit, p. 7 2 /7 3
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que as operações econômicas não eram  in tensas e o sistem a de 

produção não influenciava sobremodo a sociedade, a relação vassalo- 

soberano era determ inante na assunção dos pactos. A laicização do 

direito apropriou o brocardo canonista medieval solus consensus 

obligat tornando-o o ponto de contato entre o direito canônico e o 

pensam ento moderno.38

Portanto, as questões que tem por cerne o 

acordo de vontades e sua livre m anifestação são algo novo na história 

do direito, dado que somente após o século XVI o princípio do solus 

consensus obligat firmou-se no direito como um  dos princípios

im anentes ao contrato, enquanto categoria un itária  e devidamente

conceitualizada, e sua formação.39

O conflito paradigmático entre nossa era, 

calcada em juízos abstratos ju sn a tu ra lis tas  e kantianos, e os rom anos 

produz anom alias bastan te  interessantes:

“BONFANTE, em pacientes pesquisas, apurou 

que muito raram ente usavam  a palavra contractus, 

sendo extrem am ente oscilante a su a  linguagem a 

respeito. Nove vêzes em dez, o que se tem traduzido 

por contrato não corresponde, no original, a 

contractus, m as a expressões outra, acrescendo que, 

em alguns passos em que aparece, há graves 

suspeitas de interpolações. Parece-lhe mesmo que a

38 BECKER, Anelise. Teoria Geral da Lesão nos contratos, p. 17.
39 BESSONE, Darcy. Aspectos da evolução da teoria dos contratos, p. 49.
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palavra não era u sada  para exprimir acôrdo de 

vontades, m as a própria relação contratual ou 

vínculo, objetivamente considerado”.40

A conseqüência dessas considerações históricas 

sobre o tem a é que, tendo em vista o senso objetivo romano, que se 

inflete no institu to  da lesão, esta não era posta como um  defeito do 

negócio jurídico, m as como forma de obter a com plem entação daquilo 

que foi vendido a injusto preço ou o não cum prim ento daquilo que fora 

convencionado, sempre em via de ação ou exceção.

Noutro ponto, tendo em conta o direito como 

experiência, a lesão surge como a via representativa do equilíbrio da 

perm uta no momento econômico adequado à sua  natureza. Por isto, 

aparece quando da decadência do império romano, não do seu auge. As 

dificuldades econômicas são a causa fática da su a  inserção no direito 

romano, o que é evidentemente análogo com o seu desenrolar histórico 

moderno. Comparando o período antigo com o contem porâneo, a  lesão 

ressurge quando há  sérias dúvidas em torno da força libertária do 

capital, no momento em que incertezas políticas e sociais são grandes 

(como é o caso das grandes guerras), no momento em que o Estado 

intervém na  economia, abandonando sua  postu ra  m eram ente 

fiscalizadora, intervindo diretam ente nos negócios privados.

Se é que há possibilidade de um  tratam ento 

analógico entre os dois períodos e se efetivamente a história se repete

40 BESSONE, Darcy. A spectos da  evolução da teo ria  dos co n tra to s , p. 12.
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em grandes ciclos, a possibilidade de revisão do conteúdo negociai 

abstrato  é algo que efetivamente possui eco, analogam ente e em 

específico, no que se reporta à lesão, em relação à história da antiga 

Roma.

Para finalizar este ponto e, ao mesmo tempo, 

ressaltar as divergências paradigm áticas, há um  ressoante conflito 

entre a certeza antiga e a incerteza moderna. Exemplifico. O sistem a 

jurídico romano tinha base processual, sustentava-se não em um  

abstrato  conceito de ação, m as em medidas obtidas um a específica 

possibilidade normativa:

"O esquem a processual romano m ais antigo era 

dado pelo sistem a das legis actiones. Tratava-se de 

um  processo rígido, altam ente formalizado, 

consubstanciado, essencialm ente, em cinco acções 

sacramentum, com aplicação m ais geral, per iudicis 

arbitrive postulationem , para divisão de herança e 

obrigações ex stipulatione, per condictionem , para 

condenação em débitos certos e na restituição de 

coisa certa, per manus in iectionem , para  execução 

de obrigações dentro do esquem a da 

responsabilidade pessoal, e per pignoris capionem , 

em certos casos restritos de responsabilidade 

patrim onial, já  adm itida”.41

41 CORDEIRO, Antônio Manuel da Rocha e Menezes. Da Boa Fé no Direito Civil, p. 

71.
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Tais ações paulatinam ente caíram  em desuso, 

em especial pela instituição do processo formulário, através da Lex 

Aebutia (130 a.C.), que funcionava em dois tempos. O primeiro com o 

Pretor e, o segundo, com o Juiz. Assim, primeiro o Pretor verificava-se a 

possibilidade da concessão da fórmula. Ou seja, se existia in tentio  -  

base juríd ica do pedido, m odernam ente diríamos “previsão norm ativa” 

ao caso -  e que resultava num a condem natio -  ordem dada ao juiz 

para condenar ou absolver segundo o que fosse verificado segundo os 

fatos apresentados. O segundo momento do processo ocorria ante um  

Ju iz  que seria responsável pelo acom panham ento da produção das 

provas e pela concretização das fórmulas. E stas concebiam duas 

origens no que respeita ao Direito civil, as actiones in ius conceptae, 

quando a in tentio  se fundasse num  ius civile, que norm alm ente 

advinha de um a lex; e as fórm ulas honorárias, fonte das ações 

honorárias, estribadas no poder de imperium do pretor, ditas in  

factum conceptae, ao não fazer recurso ao ius civile, u tiles, ao se 

apoiarem no ius civile, mas que o usavam  em situação diversa da 

prelim inarm ente prevista e os ficticiae, quando o Pretor recorria a 

ficções para, em respeito formal ao ius civile, caso chegasse a objetivos 

por ele não visados diretam ente.42

Esse método de resolução de conflitos denota 

claram ente que somente eram  levados a Juízo os problem as que 

tivessem reconhecim ento, não estatal, m as social. Tal reconhecim ento

42 CORDEIRO, Antônio Manuel da Rocha e Menezes. Da Boa Fé no Direito Civil, p. 
73.
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era primordial na medida em que os pretores publicavam  seu editais, 

neles concebendo quais as medidas e os direitos por eles recepcionados 

e que podiam ser adequadam ente convertidos em fórm ulas judiciais. 

Portanto, havia um a certeza fática adstrita  ao binômio necessidade- 

utilidade. Somente eram inseridos no contexto jurídico os fatos que 

estivessem necessitando tal reconhecim ento e que fossem tidos por 

socialmente úteis à repressão ou ao respeito a tais e certos fatos. 

Portanto, se a lesão foi incorporada à ordem juríd ica rom ana, isto se 

deu não apenas segundo um a necessidade econômica, mas, e 

principalm ente, segundo um a necessidade sócio-cultural. Portanto, 

havia a certeza da necessidade de sua  inserção na ordem antiga43.

Nesse ponto, veja-se que a certeza a que nos 

referimos acim a é de caráter social. O quê se contrapõe à certeza 

m oderna44, estritam ente individual. Graças a esta, desenvolvida em 

torno da noção de sujeito de direito e da crença no indivíduo, 

abandona-se a estim ação do justo  no contrato e, bem por isto, do 

equilíbrio na perm uta, dado ter havido um a perda do senso com unitário 

antigo e medieval ante o elogio à individualidade.

Entretanto, o que não deixa de ser curioso, 

exatam ente ante a atual incerteza social, calcada nos meios de 

produção industriais, fez ressurgir e nascer meios de contenção do

43 Há de se evitar usar, em relação aos antigos, term os como ordenam ento jurídico 
ou sistem a jurídico, pois a noção de organização juríd ica dogm atizada em torno de 
um sistem a hierarquizado de leis é construção cu ltu ral surgida após o advento do 
Estado moderno.
44 Moderno é termo utilizado a designar o período liberal clássico e que, 
tem poralm ente, é seguido do termo Contemporâneo, a fim de designar a atualidade.
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absoluto exercício individualizado do poder dos quais, de um  lado, as 

ações civis públicas, de outro, o direito do consum idor, são os melhores 

exemplos, em perspectiva pública e privada.
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CAPÍTULO 2. Direito Comparado.

Antes de darm os continuidade à análise da lesão 

no direito brasileiro, é im portante ressaltar a apreciação do institu to  em 

outros sistem as jurídicos, um a vez que estes estudos, como bem disse 

CLÓVIS BEVILÁQUA em sua  Teoria Geral do Direito Civil, “elucidam as 

questões, robustecem  as inteligências na pesquisa do justo  e, 

assim ilados, constituem , com os princípios da ciência, elementos que 

entram  na  formação da consciência juríd ica”.45

2.1) Lesão na Legislação Francesa anterior ao Código Civil 

de 1804.

O direito francês, que em muito influiu em nossa 

codificação de 1916, passou por diferentes fases no que diz respeito à 

lesão, em algum as adm itindo-a como causa de rescisão contratual, em 

outras proibindo-a sob o argum ento de defesa da autonom ia da 

vontade, considerando livre quem contrata, confundindo liberdade civil 

e liberdade econômica.

Assim, a Lei de 14 do Frutidor Ano III (31 de 

agosto de 1795) não só extinguiu a possibilidade de se rescindir os 

contratos lesivos, como tam bém  suspendeu provisoriam ente os 

processos pendentes, num  momento de crise econômica em que se
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voltou a defender os em préstim os a juros. Com a estabilização dos 

preços, seguidas leis voltaram a regulam entar os casos de lesão. A Lei 

de 3 Germinal Ano V aboliu a suspensão provisória das ações 

rescisórias; a Lei de 19 Floreai Ano VI estabeleceu os casos em que se 

podia pleitear a rescisão; e a Lei de 24 Prairial Ano VII descreveu as 

formas em que se caracterizava a lesão.

No período napoleônico, com o Projeto de Código 

Civil de 1800, m uitas controvérsias surgiram  acerca da m anutenção ou 

não do instituto. NAPOLEÃO m anifestava-se a favor de su a  adm issão 

em caso de vendas lesivas quando o vendedor tivesse optado por alienar 

seu patrim ônio estimado em valor abaixo do real devido a necessidade 

ou forte persuasão. Não sendo, entretanto, inválido o contrato por ter 

sido lesado o comprador.

2.2) A Lesão na Legislação Francesa Atual.

A despeito da opinião de NAPOLEÃO, o Código 

Civil francês adotou a rescisão do contrato lesivo, caracterizando-o, em 

seu artigo 1118, como vício do consentim ento, atingindo a venda e a 

partilha, salvo em atenção às pessoas46, como veremos a seguir, m as é 

na sessão entitu lada “De la rescision de la vente pour cause de lésion” 

que o institu to  vem devidamente regulado.

Na verdade, o Código Civil francês tom a como 

princípio de fronte a segurança dos contratos, enunciando que a lesão,

45 BEVILÁQUA, Clóvis. Teoria Geral do Direito Civil,
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de forma geral, não vicia por si só os contratos. No entanto, tal princípio 

está longe de ser absoluto, já  que, em certos casos excepcionais, a lei 

sancionou a lesão.47 Deste modo, os artigos 1676 a 1684 e 1774 e 

seguintes do Código Civil definem seus limites. Temos que, tanto os 

contratos realizados por menores não em ancipados podem ser 

rescindidos por lesão, como os por maiores herdeiros podem ser 

subm etidos a procedimentos análogos. Antes da Lei de 14 de dezembro 

de 1964, havia a possibilidade de os menores mesmo em ancipados 

intentarem  ação rescisória por lesão. Contudo, tal lei fez desaparecer 

esse caso de lesão, posto que os menores em ancipados passaram  a 

estar em posição similar à dos maiores para os atos da vida civil (Código 

Civil Francês, artigo 481).

De forma geral, o texto legal apresen ta  dois tipos 

de disposições: o primeiro exclui formalmente a rescisão por lesão nos 

casos de câmbio (art. 1706) e de transação (art. 2052); o segundo 

admite a lesão nas vendas de imóvel (art. 1674) e nas partilhas48 

(art.887, al.2).

A — Lesão na Venda. Prevista no artigo 1674 do Código Civil, a lesão na 

venda de imóveis se caracteriza se o preço deixar transparecer um a 

desproporção de mais de 7/ 12, caso em que o vendedor pode in ten tar 

ação rescisória da venda. Há de se a ten tar para o fato de almejar 

proteger o vendedor e não o comprador, seguindo-se a idéia de

46 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Lesão nos Contratos, p .59
47 STARCK, Boris par Henri Roland et Laurent Boyer. Obligations: C ontrat, p .343
48 Não sofrerá maiores explanações por não ter relação direta  com o tema.
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Napoleão, e tam bém  consideram -se apenas os casos de venda de imóvel, 

não o de bens móveis.

A doutrina francesa explica essa proteção

exclusiva ao vendedor dizendo que ele, “premido pela necessidade, não 

tem o consentim ento livre”.49 Por outro lado, os bens móveis não são 

inseridos no contexto da lesão dada sua  facilidade de desaparecim ento 

e deslocamento.

Ainda, as vendas judiciais não podem ser objeto 

de ação rescisória por lesão, um a vez que são provenientes de 

autorização judicial, o que implica, também, grande publicidade e 

concorrência entre os adquirentes (art. 1684).

Excluem-se, também , as vendas aleatórias.

Entretanto, estas podem, segundo a jurisprudência, ser atacadas se 

estiverem revestidas de caráter lesivo.50

No que diz respeito à adm issibilidade da 

dem anda, nos term os do artigo 1676, a ação deve ser in ten tada dentro 

de um  prazo máximo de dois anos a contar do dia da conclusão da

venda. Em caso de modificação do conteúdo da venda, do último ato

negociai conclusivo, não se permitindo a renúncia ao direito de ação 

inserida no próprio contrato, sendo considerada válida somente a 

abdicação feita posteriorm ente e sem qualquer relação com as razões do 

contrato. Sua prova só será adm itida em julgam ento por meio de 

dem onstração através de laudos de três peritos (art. 1677).

49 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Lesão nos Contratos, p .61
50 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Obra citada, p .62
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Para que a ação seja acolhida, deverá ser 

evidenciada um a laesio enorm is representando mais de 7/ 12 do justo  

valor do bem, o que vale dizer que o vendedor deve ter recebido menos 

de 5 / 1 2  do preço, levando-se em conta o momento da conclusão do 

negócio e os elementos nele inseridos. Deste modo, em caso de 

prom essa unilateral de venda, é considerada a data  da realização da 

venda para se avaliar a lesão. J á  em caso de prom essa sinalagm ática, 

avalia-se a lesão a partir do valor do bem no dia da assin a tu ra  da 

promessa.

O último passo, segundo a dogmática francesa, é 

o cálculo do preço de resgate da lesão. Ao analisarm os o texto do artigo 

1681, há a im pressão que o legislador desejava fosse a nulidade da 

venda pronunciada com a menor freqüência possível. Neste sentido, a 

norm a dá ao adquirente a possibilidade de evitar a nulidade oferecendo 

ao vendedor o m ontante com plem entar ao justo  preço, menos 10% do 

preço total, permitindo ao adquirente, portanto, certo benefício. 

Considera-se quanto o imóvel valia no dia da venda, fator bastan te  

relevante em épocas de rápidas altas nos preços dos imóveis. Contudo, 

a I a. Câm ara Civil da Cour de Cassation decidiu, em 27 de junho  de 

1966, que o suplem ento do preço ju sto  “se substituant à la restitution 

du bien, doit être égal à la valeur réelle de celui-ci à l’époque où doit 

intervenir le paiement complémentaire”51, o que, de fato, tam bém  já  

havia sido evocado em certas decisões da Cours d ’Appel. Em 4 de 

dezembro de 1973, a Cour de Cassation decide por ou tra  forma de

51 STARCK, Boris par Henri Roland et Laurent Boyer. Obra citada, p. 350
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cálculo, segundo a qual a subtração dos 10% do preço total deve ser 

feita sobre a soma dos dois pagam entos feitos pelo adquirente: o inicial 

e o complementar.

Por fim, as alíneas 2 e 3 do artigo 1682 

discorrem sobre a restituição dos frutos ao adquirente e do lucro ao 

vendedor, no caso de o adquirente não se utilizar da sua  faculdade de 

se m anter com o imóvel. Em princípio, os frutos e o lucro são 

considerados segundo o dia da dem anda.

B  — Lesão nas Leis Posteriores ao Código. Desde o começo do século 

XX, novos casos de lesão apareceram  na legislação francesa. A Lei de 8 

de julho de 1907, por exemplo, modificada por ou tra  de 10 de março de 

1937, tra ta  da venda de adubos e diversos outros gêneros agrícolas. Tal 

lei permite ao adquirente lesado dem andar a redução do preço e, se for 

o caso, as perdas e danos. No entanto, esta lei não é muito aplicada, 

visto que é um  tanto  anacrônica aos dias atuais, um a vez que foi criada 

para proteger os agricultores que, no início do século, eram  explorados 

dada a sua  ignorância.

Há, também , a Lei de 11 de março de 1957 

acerca das propriedades literárias e artísticas que, em seu artigo 37 

(transformado no artigo L. 131-5 do Código da Propriedade Intelectual), 

prevê a cessão de um a obra m ediante um  preço desonroso. Se tal preço 

se apresen tar lesivo em mais de 7/ 1 2  , poderá o au to r dem andar a 

revisão do contrato de cessão. Contudo, a lei deixa claro que a lesão 

será apreciada levando-se em conta o conjunto da exploração pelo 

cessionário das obras do au tor que argúi estar sendo lesado.
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Por fim, e em analogia à lesão, o artigo I o. da Lei 

n°. 66-1010 de 28 de dezembro de 1966, modificado pela Lei 89-1010 

de 31 de Dezembro de 1989, declara excessivos os ju ros quando 

estiverem em consonância com um a taxa efetiva global (taux effectif 

global) que exceder em mais de a taxa efetiva média (taux effectif 

moyen) praticada no curso do trim estre precedente pelos 

estabelecim entos de crédito para operações sem elhantes com riscos 

análogos. O devedor, então, pode fazer reduzir os ju ros superiores a 

esse máximo autorizado.52

2.3) A Lesão na Itália.

O antigo Código Civil italiano, publicado com o 

Decreto Real de 25 de junho  de 1865, seguiu o princípio do Código 

Napoleão, afirmando só poder existir direito fundado em lesão quando 

expressam ente prevista em lei, ressalvando os direitos adquiridos sobre 

os imóveis anteriorm ente à dem anda. De um a forma geral, segue as 

m esm as linhas do Código Francês, diferindo tão som ente quanto à 

conservação da lesão ultra dimidium ao invés dos 7/ 12 (“leso oltre la 

metà del giusto prezzo’); quanto à caracterização, que é basicam ente a 

m esm a — qualificando-a vício de consentim ento — parte da 

necessidade contratual ou de um a presunção de erro, violência ou dolo.

52 STARCK, Boris p ar H enri Roland et L au ren t Boyer. O bra c itada , p. 356
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Quanto à renúncia, não adm itida pelo direito italiano mesmo quando 

posterior à venda.53

Segundo CAIO MÁRIO, o novo Código Civil 

desligou a lesão da com pra e venda, passando a “abranger toda 

convenção, em que a prestação de um a das partes esteja em 

desproporção com a da outra, decorrente a vantagem  do 

aproveitam ento”54 do estado de hipossuficiência da primeira.

O institu to  da lesão encontra-se regulado no 

Livro 4o- , título II, capítulo XIII (Delia rescissione dei Contratto), artigos 

1447 a 1452.

Diz o artigo 1447 que “o contrato feito em estado 

de perigo, em que um a parte tenha assum ido obrigação em condição 

iníqua, por necessidade, pode ser rescindido através da dem anda da 

parte obrigada”. Nesta situação, a gravidade do dano deve ser avaliada 

caso a caso, segundo as condições físicas e m orais do sujeito e a 

condição iníqua será determ inada não por um  critério técnico de 

proporcionalidade, m as por critérios sociais e m orais de eqüidade55. Os 

negócios unilaterais foram excluídos da proteção deste artigo pelo 

entendim ento Jurisprudencial. Enquanto os contratos aleatórios que 

tenham  sido concretizados em estado de periculosidade são 

rescindíveis, não são passíveis de rescisão os contratos aleatórios sob a 

alegação de lesão. A rescisão por lesão, regulada no artigo 1448 56 ,

53 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Obra citada, p. 64
54 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Obra citada, p. 64
33 CIAN e TRABUCCHI. Obra citada, p. 1168
36 “A ação não é admissível se a lesão não exceder a m etade do valor que a prestação 

prom etida à parte que sofreu o dano tinha ao tempo do con trato”
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diferencia-se da rescisão devida a um  estado de perigo por tratar, 

aquela, de assun tos patrim oniais, enquanto esta, conforme artigo 1447, 

estaria a tra ta r de interesses estritam ente m orais.57 Desta forma, a 

lesão está fundada prescritivam ente num  dado objetivo, a 

desproporcionalidade entre as prestações, e num  dado subjetivo, 

verificado no abuso, em proveito próprio, da necessidade da ou tra  parte,

Além da extensão do institu to  aos demais 

contratos comutativos, conjugando a noção da laesio enorm is com a 

idéia de lesão subjetiva do BGB.58 A desproporção de valores deve ser 

apurada à época da formação do contrato — levando-se em 

consideração a normal apreciação e não a possibilidade de se extrair 

frutos ou especulação excepcional — devendo perm anecer o dano, 

contudo, quando da propositura da dem anda, pois de nada valeria a 

ação quando a desproporção tivesse sido eliminada.

O aproveitamento do estado de necessidade, 

para alguns, é o com portamento do sujeito que tira  vantagem  dele e não 

somente o reconhece. Contudo, a doutrina entende que o 

aproveitamento (Vapprofittamento) se exaure no conhecim ento do estado 

de necessidade.

A respeito da prescrição do direito de ação, 

temos descrito, no artigo 1449, o prazo de 1 ano, a contar da conclusão 

do contrato.

A transação entre as partes é perm itida, não se 

confundindo com a renúncia do direito de ação, vedada esta  sob todas

57 CIAN e TRABUCCHI. Obra citada, p. 1168
58 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Obra citada, p. 65

52



as formas pelo artigo 1451 que afirma taxativam ente: “il contratto 

rescindibile non può essere convalidato”.

No entanto, é facultado à parte dem andada, a 

fim de evitar a rescisão, o oferecimento de “um a modificação do 

contrato suficiente para reconduzi-lo à eqüidade” (art.1450). Tal oferta 

se concretiza num a declaração de caráter negociai, diretam ente à outra 

parte e ao juiz, podendo mesmo ser feita extrajudicialm ente. Atente-se, 

aqui, para o fato de em juízo, é proponível em qualquer momento da lide 

e, neste caso, a parte dem andante em juízo deve apontar exatam ente 

qual a cláusula a ser modificada e em quanto deverá ser alterada, 

podendo, também , rem eter-se ao juiz para que este determine 

concretam ente a modificação. Havendo a rescisão, ela não prejudicará 

os direitos adquiridos de terceiros, salvo os efeitos da transcrição da 

dem anda de rescisão (art. 1452).

2.4) A Lesão Alemã.

Mesmo antes de recepcionar o Direito Romano, o 

ordenam ento alemão já  aceitara em diversas leis a laesio enorm is como 

causa de rescisão contratual, lem brando que a Alemanha, antes de se 

unificar, passou por diferentes formações e d istin tas formas de enxergar 

o instituto.

Neste sentido, a lei p russiana  dava ao

com prador a faculdade de requerer a resilição do contrato. A legislação

de W urtem burg adm itia o institu to  quanto à venda, à perm uta e à

partilha, sendo esta últim a a única hipótese para a lei bávara. J á  a
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Áustria adotava o princípio da restitu tio  in integrum quando um a das 

partes não recebia da outra um valor, no mínimo, igual à metade do 

valor da sua  prestação, podendo a parte causadora da lesão m anter o 

contrato mediante a complementação do valor médio da prestação, 

sendo admitido, também, a renúncia ao benefício.

Com o Código Civil Alemão de 18 de agosto de 

1896, o Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), o princípio geral da rescisão 

por lesão veio descrito num  único dispositivo, o parágrafo 138, que 

tra ta  da declaração de vontade contrária aos bons costum es, 

dem onstrando a inspiração deste código, qual seja o grande valor 

outorgado às idéias de Fidelidade e Boa Fé nas relações hum anas.59

Visando a proteção do “contra tan te necessitado, 

im prudente ou inexperto”60, entende o BGB como nulo o contrato no 

qual a outra parte tira  proveito dessa circunstância em benefício 

próprio ou de terceiro, de caráter pecuniário excessivo em relação à 

contraprestação .

Conforme o pensam ento de RAOUL DE LA 

GRASSERIE evocado por CAIO MÁRIO, o dispositivo do § 138 é o 

resultado da “generalização do preceito punitivo da u su ra  subjetiva”, 

expresso nas Leis Federais de 24 de maio de 1880 e 19 de junho  de 

1893, segundo as quais a u su ra  não provém somente da elevação da 

taxa de juros, m as sim do caráter da “exploração da miséria, da idade,

59 A. F. CESARINO Jr. prefácio do Código Civil Alemão, tradução de SOUZA DINIZ,
Rio de Janeiro , Record, 1960, p. 10.

60 PEREIRA, Caio Mário. Obra citada, p. 71.
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ou da fraqueza de quem a suportou”.61 Tal noção, a partir da Lei de 

1893, passou a abranger não somente os contratos a crédito, mas 

também os à vista. Contudo, a ilicitude só se configurava se a u su ra  

proviesse da habitualidade, o que foi modificado pelo § 138, para o qual 

um  ato apenas, que possua aquelas características, já  agride os bons 

costum es.

2.5) 0 Instituto da Lesão no Código Civil Espanhol.

Original por diferenciar claram ente a rescisão da 

nulidade, institu tos diversos, m as de efeitos m uitas vezes sem elhantes, 

o Código Civil Espanhol de 1889 traz, nos artigos 1290 a 1299, as 

disposições acerca da rescisão dos contratos.

É, então, no artigo 1291, §§ I o. e 2°., que surge o 

instituto, nos casos dos contratos que o tu to r puder celebrar sem 

autorização do Conselho da Família, em que a pessoa represen tada seja 

lesada e nos casos dos contratos prejudiciais aos ausentes, sendo 

caracterizado por um a lesão superior a 25% do valor do bem.

Logo, o que se tem aqui é um a supressão da 

lesão propriam ente dita, ficando, em seu lugar, a restitu tio  in 

integrum favorecendo aos incapazes e ausen tes.62 Contudo, em 1908, 

foi criada um a lei especial contra a u su ra , levando em conta os dados 

subjetivos do m utuário.

61 PEREIRA, Caio Mário. O bra citada , p. 71.
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2.6) 0 Direito Chileno.

O Código Civil do Chile reserva seus artigos 

1888 e 1889 à lesão, estendendo-a ao com prador, o que reflete o 

espírito deste código, que é a eqüivalência relativa das prestações, 

reportando-se às características do instituto no direito canônico.

Assim como os sistem as francês e italiano, o 

ordenam ento chileno faculta ao adquirente a m anutenção do bem 

m ediante um a complementação do preço correto, sub tra ída de 10% do 

valor. Por outro lado, se a ação for contra o vendedor, a  este confere a 

possibilidade de consentir com a rescisão ou de restitu ir o excesso 

somado de V io, conforme o disposto no artigo 1890.

2.7)A Lesão no Uruguai e na Argentina.

Tanto o Código Uruguaio, quanto o Código 

Argentino vetam a possibilidade de se rescindir os contratos por lesão. 

Atente-se, aqui, para o fato de que ambos seguiram  o Esboço do Código 

Civil elaborado por Teixeira de Freitas, que no seu artigo 1869 declara:

“A lesão, só por si, não vicia os contratos. Os 

menores e dem ais incapazes não terão direito para 

anu lar qualquer contrato por vícios de substância

62 PEREIRA, Caio Mário. O bra citada , p .66.
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fora dos casos em que os possam  anu lar as pessoas 

que são capazes”.63

Assim, é com fundam ento neste mesmo 

argum ento que a legislação uruguaia expressam ente afasta a lesão em 

seu artigo 1277. Afastado o institu to  como “causa especial de rescisão, 

ficam (...) as convenções sujeitas aos princípios gerais de direito”64, aí 

incluído o desfazimento do ato nulo ou anulável (artigos 1559 a 1572) .

A Legislação argentina, por sua  vez, não 

expressa o seu veto à lesão, utilizando-se para isso do simples silêncio. 

Explicando o afastam ento da lesão pelo ordenam ento argentino, CAIO 

MÁRIO cita JOSÉ OLEGÁRIO MACHADO, o qual aponta para  a carência

de um  princípio uniforme para orientar a doutrina do instituto. Isto,

somado ao fato de que devem ser irrevogáveis os contratos advindos de 

um consentim ento livre, sem dolo erro ou violência.65

2.8) A Lesão para o Código Civil Português.

A Lei portuguesa de I o. de junho  de 1867, com a 

qual foi publicado o Código Civil, assim  como o código espanhol, dedica 

um  capítulo à rescisão dos contratos, em que se encontram  casos de 

nulidade por incapacidade, por vícios de consentim ento, pela ilicitude 

do objeto, entre outros.

63 FREITAS, Augusto Teixeira de. Esboço do Código Civil.
64 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Obra citada, p. 67.
65 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Obra citada, p. 67.

57



Contudo, o direito de Portugal abole a lesão ao 

afirmar, na parte especial de contratos, no título “da garantia e da 

evicção”, que a menos que a lesão envolva erro capaz de anu lar o 

consentim ento ou a menos que haja um a “estipulação expressa em 

contrário” (artigo 1582), a rescisão por lesão não será permitida. É 

neste “havendo estipulação expressa em contrário” que reside a 

originalidade do texto português, um a vez que desde os tempos 

rom anos o institu to  se pau ta  em ditam es público, seguindo o princípio 

da eqüidade, sobrepujando a própria vontade declarada pelos 

contratantes, mesmo quando da renúncia do direito de ação pelo 

lesado.

Diferenciando-se dos dem ais códigos, este se 

pronuncia de forma contrária à lesão como causa especial de rescisão, 

m as deixa a faculdade de se pactuar em contrário, segundo a liberdade 

contratual, am otinando-se contra o espírito condutor do institu to  desde 

a sua origem, isto é, “a proteção do m ais fraco que tenha vendido a 

coisa sob prem ente necessidade de dinheiro”66, em anando todo o 

individualismo característico do século XIX. A respeito deste artigo, 

DIAS FERREIRA, indicado por CAIO MÁRIO, expõe que o motivo 

principal que levou o legislador a abolir a lesão não foi “reprim ir cobiças 

e prevenir prejuízos”, tampouco quis o legislador português pôr abaixo 

os princípios fundam entais dos contratos ou abalar sua  segurança.67

Posicionando-se contra a orientação legal, 

alguns autores, aderindo à doutrina subjetiva alemã, proclamam a

66 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Obra citada, p. 69.
67 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Obra citada, p. 69.
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relevância da lesão como causa de rescisão é um a forma de se 

conseguir alcançar a proporcionalidade ideal entre o valor recebido e o 

valor dado.

2.9) O Tratamento dado à Lesão no Direito Inglês.

Antes de maiores considerações, é preciso 

lem brar que o direito inglês jam ais se subm eteu a um a codificação e 

possui construções juríd icas próprias, singularizadas e considerada 

oposta à m aioria dos outros sistem as jurídicos, principalm ente ao 

francês.

Nesse sentido, ao se estudar não só o direito 

inglês como qualquer outro direito estrangeiro, é de grande im portância 

que se conheçam seus princípios. A lei escrita (statute law), por

exemplo, no sistem a inglês, tem um  papel secundário, assim  como o 

costume é um a fonte de segunda ordem. Para o direito inglês, a fonte 

essencial é a jurisprudência, e, na falta de precedentes 

jurisprudenciais, disposições legais ou de costume, deve o juiz decidir 

pela solução mais razoável.68

Ainda sob esse ponto de vista, o juiz na 

Inglaterra não pode se recusar a aplicar um a regra de direito sob o

pretexto de que as exigências de eqüidade não serão satisfeitas se ele a 

aplicar. Assim, o direito inglês, por sua  história e em razão da sua

68 “le ju riste  anglais, pour résoudre un problème de droit, fait appel, à titre 
subsidiaire, à la ra ison” -  DAVID, René. Introduction a L’Etude du Droit Privé de 
L’Angleterre, Paris, Sirey, 1948, p. 95.
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estabilidade em relação aos juizes, tende a se apresen tar como um  

sistem a essencialm ente técnico, no qual as considerações sociais e 

econômicas não desenvolvem senão um  papel de segundo plano.69

Contudo, isso não passa  de um a aparência. 

Ju n to  da common law, constituída essencialm ente pelas decisões dos 

juizes, e jun to  da statute law, constituída pelas leis escritas, os ju ristas  

ingleses reconhecem que há um  terceiro conjunto de norm as formando 

o direito inglês, tradicionalm ente cham ado de “Rules o f Equity”.70

A equity persegue a fraude sob todas as suas 

formas, inclusive negando a certas pessoas a possibilidade de se 

aproveitarem de um  contrato obtido por undue influence quando as 

condições exigidas pela common law para que se caracterize a duress 

não estão reunidas. Ainda, é a equity que ordena a rescisão de um  

contrato por erro nos casos de innocent misrepresentation, quando, 

depois da common law, o erro deveria ser irrelevante. É, enfim, a equity 

que dá efetividade à vontade das partes, indo m ais além do ponto de 

vista da common law, impondo a execução em gênero das obrigações 

contratuais (specific performance).71 Assim, do mesmo modo que o 

direito francês desenvolve um a noção única da violência como vício da 

vontade nos atos jurídicos, o direito inglês tem duas teorias em 

separado ', um a relacionada à common law e ou tra  à equity; a prim eira 

cham ada de duress  e a segunda, conhecida como undue influence.

69 DAVID, René. Obra citada, p. 174.
70 Poder-se-ia traduzir a expressão por “Regras de Eqüidade”. Contudo o termo 
“equity” não pode ser devidam ente explicado e traduzido pela nossa “eqüidade”.
71 DAVID, René. Obra citada, p. 187.
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Por outro lado, vê-se que a lesão no direito 

inglês está mais ligada aos requisitos dos deeds  (contratos relativos à 

propriedade de imóveis), que para serem válidos, segundo LEHR, 

apontado por CAIO MÁRIO, devem atender a oito condições: i) 

capacidade das partes; ii) causa do fato; iii) forma exterior; iv) contexto; 

v) leitura do ato; vi) selamento ou assinatura; vii) liberação do ato; e viii) 

atestação do fato.72 Ainda, a noção de com utatividade no direito anglo- 

am ericano apresenta-se ligada à causa do fato, requerendo-se a 

comprovação da lealdade do negócio por parte de quem contra ta  com 

pessoa iletrada, ignorante, financeira ou moralm ente pobre, ou em 

situação de desvantagem.

Deste modo, pode-se perceber que a lesão se 

condiciona à verificação da undue influence que seria, segundo a citação 

de lord Selborn feita por CAIO MÁRIO, “um  uso inconsciente do poder 

nascido das circunstâncias e da situação das partes”.73 Tal undue  

influence engloba tudo aquilo que faz com que a pessoa aja contra a sua 

vontade, fazendo algo que não faria se apenas por seu próprio 

julgam ento. Como exemplo desse abuso de influência , os Tribunais 

Ingleses m uitas vezes apontam  as relações entre o tu to r e o tutelado, o 

advogado e seu cliente, o médico e seu paciente, entre outros, podendo 

ser o dependente liberado de sua obrigação se comprovada a undue  

influence. Com isso, percebe-se o caráter subjetivo da consideration, 

caracterizada em toda a coação física ou mental.

72 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Obra citada, p. 69.
73 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Obra citada, p. 69.
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2.10) A Lesão na Visão do Legislador Suíço.

A legislação cantonal adm itia a rescisão com 

base na laesio enorm is de inspiração rom ana. Contudo, o Código 

Federal das Obrigações de 1881 a aboliu, negando tam bém  a 

possibilidade de nulidade por erro do preço, a menos que este fosse 

comprovadamente fruto de ação dolosa da outra parte. Outrossim , as 

disposições do direito cantonal ainda se aplicariam  às m atérias a ele 

reservadas e desde que a legislação respectiva perm itisse.

Com as indicações do Conselho Federal em 1905 

e 1909, a Assembléia Federal reformou o Código institu indo a rescisão 

de qualquer tipo de contrato, no prazo de 1 ano a contar de sua 

conclusão, nos mesmos moldes do BGB, não determ inando um a taxa 

limite como fazem os Códigos da França e da Itália, vinculando, por 

conseguinte, o vício ao elemento subjetivo.

Seguindo os Códigos da Alem anha e da Suíça, 

em 1934, o Código de Obrigações da Polônia expressa os princípios do 

instituto da lesão no artigo 42. Ainda, os ordenam entos sardo, 

napolitano, da Luisiana e da Baviera adm item rescisão por lesão no 

preço.

2.11) Classificações.

Por fim, conclui-se que não há como se pensar 

em um a doutrina geral, devido à grande variação do seu entendim ento.
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O máximo que se pode propor é um a classificação dos posicionamentos. 

CAIO MÁRIO, partindo da noção rom ana, chegou a  três correntes: a) 

objetivista — fiel ao padrão histórico; b) abolicionista — contrária ao 

conceito clássico; e c) subjetivista ou especial — encabeçada pelo 

Código Civil Alemão, seguido pelo suíço, pelo soviético e pelo atual 

italiano, vai além da concepção de Justin iano , conduzindo a lesão de 

exceção a um a “regra geral de interpretação da vontade nos atos 

b ilaterais”74, tendo alguns pontos sem elhantes ao sistem a anglo- 

americano.

MORIXE, parece-nos, fez um a divisão mais 

adequada da recepção da lesão nos diversos ordenam entos jurídicos 

dividindo, prelim inarm ente, os sistem as segundo su a  recepção ou não 

da lesão.75

No primeiro grupo, aqueles que 1. adm item a 

lesão segundo um  1.1 critério objetivo a. de forma lim itada (Código 

Francês) e b. am pla (Código Austríaco). Ainda, 1.2. adm itindo a lesão 

segundo um  critério que conjuga objetividade e subjetividade de forma 

a. lim itada (Código Alemão) e b. am pla (Código Russo). Concluindo este 

grupo, 1.3. admitindo a lesão segundo um  critério subjetivo (Direito 

Inglês).

No segundo grupo, os ordenam entos que 2. 

rechaçam  a lesão 2.1. em absoluto (Português) e 2.2 . com exceções 

(Espanhol).

74 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Obra citada, p. 69.
75 MORIXE, Horacio. Contribucion al estúdio de la lesion, p. 49.
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Saliente-se, a opinião de MORIXE é datada de 

1929. Portanto, inaplicável às ordens norm ativas surgidas após, como é 

o caso do Código Português que, posteriorm ente, seguiu a orientação do 

§ 138 do BGB. Entretanto, permanece, ante sua  clareza, a força e a 

e s tru tu ra  da classificação exposta. Mesmo porque, o Código Civil 

brasileiro ainda está vinculado à disposição norm ativa portuguesa 

antiga (item 2.1 supra).

A adm issão da lesão em prism a objetivo, caso do 

Código Francês, resu lta  da aferição do dano produzido jun to  à parte 

lesada. Quando o dano é experimentado num a determ inada proporção, 

a lesão dá causa à rescisão das obrigações. Nestes termos, acolhe-se o 

sistem a romano. Ainda, o dano pode ser admitido lim itadam ente, como 

em França e Itália, somente com respeito a certos e específicos 

contratos ou genericam ente, aplicável a todos os contratos, caso da 

Á ustria e Peru.76

No extremo oposto da adm issão, caso do direito 

inglês e norte-am ericano, não in te ressa  à lesão o dano provocado, 

senão a falta de retidão na conduta da ou tra  parte. G raças a isto, 

desaparece a perspectiva objetiva da lesão, convertendo-se esta  em 

subjetiva. Produzindo-se um  dano, por mínimo que seja, dem onstrada 

a incorreta ação realizada pela parte no contrato, o tribunal deve 

intervir.

Em posição interm ediária, há  aqueles códigos 

que contem plam  fatores subjetivos e objetivos no que respeita  ao ato

76 MORIXE, Horacio. O bra c itada , p. 48.
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lesivo. Assim, não b as ta  a existência de um  dano para  que ocorra a 

lesão. É necessário que tal dano provenha de um a situação de 

inferioridade de um a das partes, caso do Código Russo, e explorada 

pela ou tra  parte, segundo os código alemão e suíço.

Além, por óbvio, daqueles sistem as que não 

adm item  a lesão, de forma absolu ta, caso brasileiro, e com exceções, 

código espanhol, negando aos m aiores, m as adm itindo a restitu ição  no 

caso dos incapazes e dos atos promovidos em partilha  de bens.
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Capítulo 3. Voluntarismo jurídico e os fundamentos 

filosóficos do contrato.

Seção 3.1. As razões do voluntarismo jurídico.

COELHO DA ROCHA77, há 150 anos, deixava 

expressa a insuficiência da teoria dos vícios do consentim ento para 

resolver todas as questões que envolvam o consentim ento e a 

contratação. Mais especificamente, salientava que é do interesse 

público coibir especulações da cobiça sobre a necessidade de outrem , 

mormente quando, como freqüentem ente ocorre, não se pode provar 

erro, nem dolo e, bem como, o que lhe é natural, está  presente na noção 

do erro e do dolo a sua  excusa e inaplicabilidade dos vícios do 

consentim ento em caso de culpa contratual.

Ou seja, no auge do liberalismo jurídico, era voz 

m anifesta e corrente a insuficiência da teoria constru ída em torno dos 

vícios do consentim ento para um a dilargada série de situações que lhe 

era inalcançável.

Não sem razão, um a variada ordem de 

instrum entos jurídicos foram desenvolvidos para alcançar essas 

situações. As dificuldades em torno da teoria dos vícios do 

consentim ento perpassam  a sua  prova, a culpa contratual, novas

77 ROCHA, Coelho da. Instituições de Direito Civil Português. Obra citada, t. II, p. 
744, nota II ao § 737.
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técnicas de contratação (mediante cláusulas que impossibilitem a 

aferição da onerosidade das prestações), diminuição do âmbito de 

abrangência do princípio da relatividade dos contratos (como 

decorrência da responsabilidade pelo fato do produto), reserva mental, 

princípio atinente ao brocardo rebus sic  stantibus, entre outros tantos.

Resulta que os vícios do consentim ento são 

bastan tes apenas a um a restrita  faixa de questões atinentes ao direito 

dos contratos e, opostam ente, o consentim ento não é palco de 

questionam entos que cerca a um a miríade de fatos que, objetivamente, 

devem ser deduzidos à luz de princípios de ordem ética e, tam bém , de 

natureza econômica.

A origem do conflito reside, filosoficamente, no 

entrechoque da idéia de suprem acia do indivíduo em relação à ordem 

social e que, segundo VILLEY, está contida na doutrina atualm ente 

concebida como “direitos subjetivos”.

Em um  de seus ensaios, esse professor inicia 

seu discurso propondo algum as questões in teressantes. Seria a regra 

juríd ica um a criação de hom ens livres? Nossas obrigações e direitos são 

concebidos por decisão do legislador? E, o tipo contratual, depende da 

vontade dos contra tan tes?78

Começemos pelo princípio. A doutrina antiga e 

medieval não era voluntarista, ou seja, baseada na  vontade individual. 

Ao contrário, exemplifica VILLEY, São Tomás desenvolveu sua  filosofia 

segundo os antigos, para os quais o direito é dado pela natureza e, à

78 VILLEY, Michel. Leçons d 'h is to ire  de la philosophie du droit, p. 321 e ss.
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filosofia, à ciência e à razão incum be descobri-lo e não criá-lo. À 

vontade é atribuída um a função ao menos secundária, tanto  que 

Aristóteles associou o justo  legal ao justo  natu ra l concernente ao 

homem inserido em um a sociedade. A doutrina aristotèlica, melhor 

referindo, o jusnaturalism o aristotèlico considerava sem pre a sociedade 

na m edida em que, para o estagirita, o homem é um  anim al social. O 

sentido da doutrina greco-romana, e pelo menos até o início da Idade 

Média, tinha profundo senso dualista, em que não eram  esquecidos seja 

a razão, seja a vontade, em bora esta situe-se em subordinação à 

primeira. Com DUNS SCOTT e GUILHERME DE OCCAM há um a 

m udança de orientação. Surpreendentem ente, ao contrário  do que se 

poderia esperar, a moral cristã  acaba por dar vazão ao egocentrism o 

individualista79. Segundo GILSON, VIGNAUX e LAGARDE80, SCOTT e

79 VILLEY, Michel. Seize essais, ob. cit., p. 171: "Quel peut être pour Occam le but 
de l'art jurid ique ? Je  crains qu'il ne puisse plus s'en faire une idée précise, 

puisqu'il n 'a  plus l'idée d 'un  ordre social supra-individuel, puisque cet ordre 
m anque pour lui de réalite. Il m anquera souvent aux m odernes la définition d 'un 

domaine spécifique du droit. Occam ne peut imaginer, à partir du nominalisme, 
qu 'un a rt tendu no vers la recherche d 'une harm onie dans la cité prise comme fin 
en soi, m as seulem ent vers le service des individus, orienté vers l'utilité particulière, 
ce qui présage l'utilitarism e de la pensée juridique moderne, m ais revient à dénier 
au droit toute frontière précise. Le bu t recherché paraît être d 'assu rer à l'individu 
les conditions d 'une vie libre et pleinem ent individuelle: bien que cela nous semble 
le contraire de l'office du droit, de lui garantir au tan t que possible les libertés et les 
pouvoirs auxquels il aspire.

Ainsi la doctrine d'Occam rencontre-t-elle ce que nous 
nommions le "point de vue du particulier"; la tendance de particu liers à se libérer 
des entraves du droit naturel objectif, à déployer librem ent leurs activités, qu'a 
facilitée le désordre du Haut Moyen Age et qui trouvera son prolongem ent dans le 
libéralisme moderne. Les hommes du Moyen Age, incultes, peu formés à 
l'abstraction, spontaném ent pensent à partir de l'individu; su r les ru ines de l'E tat 
romain, ils ont grossièrem ent reconstru it un  régime social fait de m aîtrises
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OCCAM fornecem o fundam ento da filosofia m oderna ao rebaixar a 

razão proclam ando a proem inência da vontade como via m ais ap ta  a 

justificar a autocondução do indivíduo. E sta forma de pensar reviveu 

um a corrente de pensam ento antiga, cética, sofista, m as reforçada pela 

idéia de liberdade cristã, crítica em relação ao direito natu ra l de 

ARISTÓTELES, à soberania do chefe de Estado e ao direito de

individuelles, de la com binaison des pouvoirs des rois, des seigneurs, de leurs 

vassaux. Type de pensée ju squ 'a lo rs informe, comme nous l'avons dit, m ais que la 

philosophie d'Occam va élever au niveau de la science: la doctrine d'Occam 
explicite, consacre, justifie ces tendances”.

Em tradução livre: Qual pode ser para  Occam o fim da 
arte  ju ríd ica  ? Eu receio que ele não possuía um a idéia muito precisa, visto que ele 
não tinha  idéia de um a ordem social supra  individual, visto que, para  ele, faltava 

realidade a esta  ordem. Faltará, por m uitas vezes, aos modernos, a  definição de um 

domínio específico do direito. Occam não pôde im aginar, a partir do nominalismo, 

que um a arte  tom ada não para  a procura de um a harm onia da cidade como um  fim 
em si mesm a, m as somente para  o serviço dos indivíduos, orientado para  a utilidade 
particular, isto que pressagia o u tilitarism o do pensam ento jurídico moderno, m as 
resu lta  em denegar ao direito um a fronteira precisa. O fim da investigação parece 

ser de assegurar ao indivíduo as condições de um a vida livre e plenam ente 

individual: ainda que isto nos pareça o contrário do ofício do direito, de lhe garantir 

tanto  quanto possível as liberdades e os poderes aos quais aspira.
Assim, a doutrina de Occam encontra o que nom inam os 

o "ponto de vista do particular"; a tendência dos particu lares a se liberar dos 
entraves do direito na tu ra l objetivo, a desenvolver livremente suas atividades, 
facilitou a desordem da alta  idade média e que encontrará  seu prolongam ento no 

liberalismo moderno. Os hom ens da idade média, incultos, pouco educados acerca 
da abstração, espontaneam ente pensam  a partir do indivíduo; sobre as ru ínas do 
Estado romano, eles grosseiram ente reconstruíram  um regime social feito de 
domínio individual, da combinação de poderes dos reis, dos senhores, de seus 
vassalos. Tipo de pensam ento até então disforme, como dissem os, m as que a 
filosofia de Occam eleva ao nível de ciência: a doutrina de Occam explicita, 
consagra, justifica  estas tendências.
80 GILSON. Duns Scott, 1953. VIGNAUX. Guillaume D'Occam. DE LAGARDE. 
Naissance de l'esp rit laïc au déclin du mayen âge apud VILLEY, Michel. Leçons 
d 'h isto ire  de la philosophie du droit, p. 324.
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propriedade. Ordem de idéias que representa a liberdade do indivíduo 

em estado de natureza, de onde provém o Leviatã de HOBBES. Sua 

associação (o homem já  em sociedade e em oposição ao homem natural) 

posterior criava, por meio do contrato social, as instituições ju ríd icas de 

forma livre e autônom a.

Entretanto, conseqüência lógica da rejeição do 

aristotelism o, o rompimento com a doutrina antiga rompe, também, 

com os elos sociais nos quais estava fundada a su a  filosofia. Assim, a 

única regra original, que encerra às regras ju ríd icas posteriores, é 

aquela que advém do acordo das m uitas e dem ais vontades dos hom ens 

que concordam na formação da sociedade. Desenvolvem-se, por este 

motivo, as doutrinas que visam aferir se a sociedade é um  todo ou se 

concebe à conjunção das m últiplas vontades que, unidas, som adas, 

resultam  no todo. E sta forma de pensar, fazendo equivaler a sociedade 

ao somatório das individualidades representa a definitiva e completa 

perda do sentido político desenvolvido em torno da pólis grega. Não 

apenas isto é, tam bém  por decorrência lógico-filosófica, dem onstrativa 

das enorm es cargas egocêntricas contidas no voluntarism o jurídico.

Esse amplo movimento liberal que desaguou no 

contrato como um  de seus m elhores instrum entos tom ou em conta, 

tam bém , a noção de obrigação. Veja-se que, com a queda do império 

romano, as categorias prim ordialm ente públicas esvaem -se. As 

questões ju ríd icas passam  a acen tu ar o individualism o81. O corpo

81 VILLEY, Michel. Critique de la pensée juridique m oderne (douze au tres  essais). 
Dalloz : 1976. p. 205: “On l'a reconstru it su r les m orceaux qui ont survécu du droit 
rom ain - de l'ancien droit privé  rom ain - droit privé parce qu'il ne reste dans
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jurídico "construído" pelos doutrinadores apropria-se da obrigação que 

amplifica sua  abrangência a ou tras áreas, desdobrando-se além das 

categorias prim itivas para  as quais foi criada. Surgem  obrigações de 

várias ordens; a obrigação política, obrigação con tra tual, obrigação ex  

lege, obrigação de indenização, obrigação moral, etc.

Segundo VILLEY82, a desinform ação dos tem pos 

medievais acabou por im pressionar o ponto de partida  da doutrina 

vo lun tarista  quando o direito subjetivo tom a a su a  gênese em 

GUILHERME DE OCCAM. Apesar de HOBBES, PUFENDORF, LOCKE e 

THOMASIUS terem seguido esta  orientação, somente os ju ris ta s  do 

século XIX puseram -na em foco fazendo com que o voluntarism o 

integrasse -  e dom inasse - o direito através dos “filósofos 

individualistas”.

A conseqüência disso é que, segundo essa 

corrente, o Estado não m ais é natural, m as um  produto do contrato 

social. Entendim ento bastan te  diverso do contrato social escolástico, o 

qual visava principalm ente determ inar o titu lar do poder soberano ou 

mesmo do jusnaturalism o aristotèlico, que visava inferir o homem 

segundo sua  participação social. O contrato social de ROUSSEAU e 

seus pares cria não apenas o Estado, m as, também , a sociedade. Então, 

a fonte maior do direito público é a intenção e a vontade dos

1'anarchie médiévale que les droits de particuliers, que les droits privés, 
conséquence de 1'ancien ordre jurid ique rom ain”.

Em tradução livre: reconstruím os a nova ordem sobre 
pedaços que sobreviveram do direito romano - do antigo direito privado romano - 
direito privado onde, na anarqu ia  medieval, somente restam  direitos de particulares, 
somente direitos privados, em conseqüência da antiga ordem ju ríd ica  rom ana.
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contratantes. Nada mais restando, aos intérpretes da Lei, buscar senão 

a “expressão da vontade geral”83. Razão pela qual não m ais existirá o 

direito na tu ra l fundado na sociedade. O homem enquanto ser político 

deixa de ser fundam ento para a sociedade sendo substitu ídas as 

relações sociais pelo consentim ento individual. A criação de um  direito 

positivo (ou direito posto pela autorização da vontade popular) não 

depende então da sociedade, m as da capacidade do indivíduo em 

solidarizar-se com os demais.

Uma opinião de VILLEY nos é de particular 

im portância ao salientar que:

“É necessário rem em orar contra um  erro 

corrente, nossa teoria do contrato não é nada 

rom ana, m as é obra da época m oderna e, sobretudo, 

das universidades alem ãs dos séculos XVII, XVIII e 

XIX. Os modernos tem definido o ato jurídico 

(Rechtgeschàft) como “m anifestação de vontade 

produtiva de efeitos jurídicos”. A alm a do contrato é o 

consentim ento e, em princípio, o reino da liberdade 

contratual”.84

82 VILLEY, Michel, in Seize Essais, ob. cit., p. 146 - 210.
83 VILLEY, Michel. Leçons d 'h isto ire  de la philosophie du droit, p. 327.
84 VILLEY, Michel. Obra citada, p. 327 e 328: “Est-il nécessaire de rappeler contre 
une erreur restée courante que notre théorie du contrat n 'e s t nullem ent romaine, 
qu'elle est l'oevre de l'époque moderne, et su rtou t des université allem andes des 
XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Les moderne ont défini l'ac te  jurid ique (Rechtgeschàft) “ 
m anifestation de volonté productive d 'effets ju rid ique”. L'âme du con tra t est le 
consentem ent, et en principe, règne la liberté contracutelle”.
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Daí advém a tendência, no direito, de endereçar 

tudo ao contrato, ao menos no que respeita ao ato jurídico, irrigando 

todos os pontos de nosso direito contemporâneo, mesmo onde não deva 

ir.

Exemplo de onde não deve ir, no ramo do direito 

civil, são os direitos reais. Graças a amplificação conceituai da 

obrigação, praticam ente tudo torna-se relação jurídica, inclusive o 

direito de propriedade, fato que foi responsável pela absu rda  tese 

desenrolada em torno da obrigação passiva universal, ou seja, um  

direito genérico de abstenção endereçado a todos os integrantes da 

sociedade. Ora, é de todo evidente que não existe relação juríd ica com 

um a coisa, m as tão e sim plesm ente posse dela.

A reação advém dos historiadores, como BURKE 

e SAVIGNY, para quem o direito é obra da história e do espírito do povo 

(Volksgeist), a reação advém do sentido atribuído aos objetos culturais 

im pessoais e superiores ao indivíduo e dos sociólogos, como COMTE e 

DURKHEIM, que achavam  o contrato social um a ilusão, um  direito 

artificialmente construído pelo homem. Para estes, an tes de mais, o 

direito é um  fato objetivo, um  dado social. Em especial, a crítica à teoria 

da vontade (Willenstheorie) desenvolvida por HÀGERSTROM85 é 

fundam ental para denunciar o conjunto de ficções que implica o 

voluntarism o, ficção de um a “vontade do homem”, de um a “vontade 

geral” e de um a “vontade do Estado”.

85 “Is positive law an expression of will?” apud VILLEY, Michel. Leçons d 'h isto ire  de 
la philosophie du droit, 329.
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Nesse ponto, estendendo a crítica à  noção de 

contrato social, é necessário ressaltar, em primeiro ponto, que 

ROUSSEAU desenvolveu sua  teoria aos países m edianos e pequenos, ou 

seja, não a concebia a países-continentes, como é o caso de Brasil, 

EUA, Rússia e China, pois o exercício da democracia, nestas condições, 

seria inviável. Razão pela qual, m odernam ente, a perspectiva 

dem ocrática é em inentem ente formal, ou seja, estriba-se, basicam ente, 

na possibilidade da população como um  todo participar do escrutínio. 

Ou seja, ROUSSEAU entendia que o tam anho de um a cidade ou país 

era um  meio im portante de mediação da possibilidade do exercício 

democrático. Em segundo ponto, ROUSSEAU não tinha, nem poderia ao 

seu tempo ter, qualquer espécie de noção antropológica. DARWIN 

sequer havia nascido e a  idéia de os homens terem  ancestra is com uns 

aos chim panzés e gorilas não apenas era desconhecida como, ainda, se 

conhecida fosse, seria claram ente herética. Ou seja, historicam ente o 

contrato social não tem qualquer fundam ento.86 Em terceiro ponto, a 

possibilidade lógica do contrato social (seu último ponto de sustentação) 

é, em verdade, descom prom issada das exigências do convívio social, 

pois parte de um  pressuposto em inentem ente egocêntrico e 

individualista. Neste aspecto, a noção de pólis grega é m ilhares de vezes 

mais rica e profícua.

86 LEAKEY, Richard. A origem da espécie hum ana. Em nossos prim eiros anos de 
colégio um a frase era m arcante e sempre designava os anim ais como seres 
irracionais. Como m udou o mundo, hoje os antropólogos ten tam  desenvolver 
justificativas que conduzam a traços distintivos entre hom ens e chim panzés, pois 
até a linguagem provou-se que eles possuem.
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Seguindo essa perspectiva crítica, ainda que a 

autonom ia da vontade seja o pressuposto maior da formação do negócio 

jurídico, ela sempre terá um  limite. Ainda que a autonom ia da vontade 

tenha dado ensejo à redação do art. 1134 do Código Civil francês, que 

diz apenas que as convenções são legalmente form adas e fazem lei entre 

as partes, ela sempre será restringida, seja pela ordem pública, seja 

pelos bons costum es, seja pela causa .87

Mesmo num  período de exacerbado 

individualismo, na formação dos Códigos que nos são contem porâneos, 

a ju stiça  e a  função social do contrato são parâm etros insubstituíveis e 

orientadores maiores do contrato, sem os quais som ente poder-se-á vê- 

lo como instrum ento do indivíduo, sem limitações para seu uso, sem 

contenção à toda espécie de exacerbação individual, anarqu ista  ou 

niilista. O contrato deve pau tar-se por um a leitura inserida e 

contextualizada. O rompimento da sua  interpretação segundo a 

sociedade da qual deriva e na qual está inserido represen ta  diretam ente 

o rompimento com a sua  realidade.

Ao mais, o simples surgim ento de novos tipos 

contratuais, dos mais variados contratos de adesão, to rna a modalidade 

clássica, em que se pressupõe a discussão cláusu la à  cláusula, um a 

curiosidade teórica. Em quase todos os negócios privados é improvável 

a discussão das suas cláusulas, do preço, do modo como o serviço é 

prestado, etc.

87 Anelise Becker, em seu “Teoria geral da lesão nos con tra tos”, p. 21, desenvolve 
este mesmo raciocínio com base nas fontes ora citadas.
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Seção 3.2. A ideologia contida no contrato.

A construção conceituai do contrato -  como 

dem onstrado no capítulo primeiro - não é algo que surgiu am algam ando 

de início todas as espécies de pactos num a única roupagem , m as é algo 

relativam ente moderno, que derivou de centenas de anos de indagação 

filosófica, impregnado pela sociedade m ercantil que se impôs ao longo 

da história.

Por exemplo, no direito romano a perspectiva do 

contrato como o meio que abarcasse em gênero as operações 

econômicas não existia. Havia, isto sim, várias fórm ulas ou negócios 

com finalidades específicas, como é o caso da negotia e da stipulatio. 

Em term os lógicos, o contrato era um  tipo - não um  conceito -  protegido 

pela intervenção do pretor e verdadeira fonte da obrigação. A vontade 

não era fonte de obrigações, mas, tendo em conta a antítese em 

questão88, somente o contrato. Não se concebia um a teoria geral dos 

contratos, m as um  conjunto de defesas e ações possíveis tendo em 

conta a convenção existente. E sta idéia dominou, inclusive, o direito 

medieval denom inado de ius commune:

“Havia dois pressupostos na  teoria contra tual do 

século XII ao século XVII: a) que os contratos eram 

tipos definidos, com finalidades específicas; b) que o 

fundam ento último dos contratos era realizar a

88 Pois os delitos também eram  fonte de obrigações.
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ju stiça  entre as partes, ou realizar a liberalidade, isto 

é, trocar igualmente entre iguais ou trocar porque 

um  dos sujeitos desejava realizar um a liberalidade, 

aquela virtude que está entre a avareza e a 

prodigalidade e que consiste em doar segundo o 

mérito e conveniência de cada um , e que permite ao 

homem alegrar-se e entristecer-se com as aquisições 

e perdas na m edida certa. Ao trocar de forma ju s ta  

as partes dão-se reciprocam ente o que é de cada um  

(pois a ju stiça  consiste em dar a cada um  o que é 

seu). Ao realizar a liberalidade, as partes dão do que 

é seu, e não o que é do outro, vão além do devido 

num  sistem a de trocas ou retribuição”.89

Aos ju ris ta s  medievais, treinados na escolástica, 

interessava a essência dos contratos, pois era ela que diferenciava u ns 

dos outros. A ética contratual implicava a finalidade últim a que ele visa 

cum prir, a justiça. Como se afirmou acima, de natu reza aristotélica 

dual, não se adentrava ao campo da conveniência ou liberdade 

individual, pois ele não estava subordinado, ou regulam entado, a um  

interesse individual, m as objetivava a realização de um  plano de ju stiça  

comutativa. O contrato estava inserido num  meio em que o interesse 

particular era subordinado e deveria respeitar ao equilíbrio e paz social. 

Como a vontade era secundária, importava aferir a natu reza do negócio.

89 LOPES, José  Reinaldo Lima. O direito na h istória, p. 392.
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Caso em seu bojo fosse inserida algum a cláusu la tida por iníqua e

impedisse a conseqüência razoável para resolução da questão o ato era

tido por inválido. Não se consideravam, portanto, os defeitos do ato 

segundo um  vício da vontade ou do consentim ento, an tes o fato 

impeditivo da realização da ju stiça  resum ia-se a um a condição 

an tinatu ral do negócio, o qual somente obrigaria som ente se possuísse 

um a causa .90 Daí a relevância da noção de causa e finalidade.

Nem sempre o Estado teve para  si o direito da 

execução autom ática dos contratos. O consentim ento dado não apenas 

é a justificação da subm issão do indivíduo ao dever assum ido, como, 

também , a autorização para o Estado intervir na esfera privada se 

adequadam ente provocado. PUFENDORF su sten ta  que:

“o dever geral que temos por direito na tu ra l é que o 

homem m antenha sua palavra em penhada, ou seja, 

cum pra suas prom essas e contratos ... Uma 

prom essa perfeita existe quando eu não somente

desejo subm eter-m e em todo caso, m as tam bém

confiro ao outro sim ultaneam ente um  direito, de 

modo que ele possa exigir de mim de m aneira 

integral, como devido, a coisa que prom eti”.91

90 LOPES, José Reinaldo Lima. Obra citada, p. 393.
91 PUFENDORF, Samuel. Dever do homem e do cidadão de acordo com o direito 
natu ral, apud LIMA LOPES, José Reinaldo. O direito na  história, p. 396.
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O capitalismo consegue, através do contrato 

construído sobre o consentim ento, despegado das discussões atinentes 

à justiça , dar segurança normativa às questões econômicas ao tornar 

certa a prom essa exigível pela coação estatal. O contrato torna-se o 

meio por excelência da circulação de riquezas ante a prom essa de 

pagamento. Sua “ideologia juríd ica é ao mesmo tempo fundada na 

autonom ia da vontade (a simples vontade livre da pessoa -  na tu ra l ou 

juríd ica -  é a fonte das obrigações) e na objetivação das obrigações: um a 

vez declarada (objetivamente num  título de crédito), a vontade obriga e 

torna-se executável”.92

Em sua  fase de final concepção, o processo 

político que encerra liberalismo dá ensejo ao Código Civil francês e à 

Pandectística alemã. Sim ultaneam ente, triunfa tam bém , nos meios 

anglo-am ericanos, com a filosofia de ADAM SMITH e JOHN STUART 

MILL. O primeiro tratando da riqueza das nações e, o segundo, da 

moralidade calcada na liberdade individual e o utilitarism o. “Adotando a 

liberdade individual e a utilidade geral como critérios para  a crítica da 

vida moral política, ajudam  a definir o ethos jurídico da codificação, 

incorporado no direito privado (civil e comercial)”.93 A ética dom inante 

estava decalcada segundo a extensão dos direitos individuais.

A definição do contrato como lei advinda da 

vontade individual, no Século XVII, concretiza o desejo de expansão 

capitalista no globo. Não é um  acaso o desenvolvimento paralelo 

ocorrido na  política e no direito. Perde-se a distinção entre os pactos e

92 LOPES, José Reinaldo Lima. O direito na h istória, p. 398.
93 LOPES, José Reinaldo Lima. Idem, ibidem.
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contratos e, ao mesmo tempo, graças ao voluntarism o, afasta-se do 

direito a discussão sobre as regras da ju stiça  aplicáveis ao contrato. 

Então, passaram  a pouco im portar os desequilíbrios internos na 

prestação se o ato tivesse sido consolidado de forma válida, ou seja, 

livremente aceito e acordado entre as partes.

O paradigm a m onetarista superou o paradigm a 

patrim onialista. Antes do capitalismo, a sociedade era com posta de um  

somatório de patrim ônios e o contrato era o veículo entre presentes na 

perm uta por bens presentes. A economia capitalista transform a o 

dinheiro, não num a realidade física, m as num a expressão do crédito. A 

superposição de bens im ateriais aos m ateriais dá nova configuração 

econômica ao mundo e ao direito. A certeza e a segurança que o 

contrato poderia conceber proporcionavam a redução das variáveis 

negociais e implicava a diminuição da abrangência da atuação do 

direito num  ponto e aum ento noutro:

“O desenvolvimento da teoria do contrato

significou, como indicam Horwitz e Atiyah, que o

laissez-faire não é um a teoria do Estado mínimo, m as

do Estado intervencionista a favor do cum prim ento

de qualquer prom essa. A teoria con tra tual liberal,

aparentem ente ligada a um  Estado mínimo, de fato

associa-se a um  Estado interventor, ele é “filha do

século XIX, que rejeitou o conceito medieval de

justiça  substantiva nos contatos e os transform ou em

acordo de vontades (convergence of wills). Os
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tribunais e o legislador não poderiam  regular os 

term os do contrato quanto à sua  ju stiça  (fairness), 

m as apenas dar-lhe executoriedade.”

Portanto, num a perspectiva m oderna -  ou seja, a 

partir do surgim ento da burguesia94 -, o contrato constitu i o modo por 

excelência da configuração dos interesses e operações econômicas 

havidos entre as pessoas, sendo sua  executoriedade garantida pelo 

Estado95. Neste ponto, há de se ressa ltar que a revolução burguesa não 

concebe apenas a revolução de um a classe unívoca, m as de um a classe 

decomponível em várias ou tras com interesses distintos, m as 

convergentes (daí os diversos termos: grande Burguesia, Burguesia 

intelectual, Burguesia econômica, pequena Burguesia, etc). É inegável 

que nesta  classe interagem  diversas características, impondo-se aos 

demais, e que evidenciam os seus interesses sociais, psicológicos,

94 O termo apropriado das lições de BOBBIO, Norberto, MATTEUCI, Nicola e 

PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política, verbete burguesia, vol 1, pp. 119 a 
125: “O termo burguesia não tem sentido unívoco, podendo-se dar do conceito pelo 
menos duas definições (se não mais) alternativas. Num primeiro sentido, que perdeu 
muito de sua  validade quando referido à a tual sociedade, entende-se por Burguesia 

a cam ada social interm ediária, entre a aristocracia e a nobreza, detentoras 
hereditárias do poder e da riqueza econômica, e o proletariado, composto de 

assalariados ou mais genericam ente de trabalhadores m anuais (as gram scianas 
“classes subalternas”). Num sentido m ais fecundo e m ais a tual, à luz dos 
acontecim entos históricos contem porâneos, da Revolução Industria l, da revolução 
política de 1789 e da revolução social ainda em curso, pode-se dar um a segunda 
definição que mais corresponde à a tual realidade. A Burguesia, pois, seria a classe 
que detém, no conjunto, os meios de produção, e que portanto  é portadora do poder 
econômico e político. Seu oponente seria o proletariado que, desprovido deste meios, 
possui unicam ente sua  força de trabalho”.
95 Roppo, Enzo. O contrato, p. 7.
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religiosas, econômicas, entre outras. A influência do “outro” -  ou seja, 

daquilo que lhe é diferente -  é destruído pela influência burguesa:

“é inegável que, na sociedade capitalista  pertencem  

sociologicamente à Burguesia, como algo que lhe é 

peculiar, o predomínio econômico, ou intelectual- 

profissional, exercido diretam ente, m ediante a 

atividade pessoal de cada indivíduo, e para atender 

exclusivamente a interesses egoístas, inseridos 

todavia num  contexto e num a dinâm ica bem mais 

amplos. O conceito de Burguesia é, pois, 

omnicompreensivo e totalizante, englobando em si, 

ao mesmo tempo, um a categoria econômica, 

im ediatam ente caracterizada, e um  complexo de 

atributos, positivos e negativos, que contribuem  para 

esclarecer um a ou mais partes desta  totalidade”.96

A burguesia intelectual e econômica é 

destrutiva, ante a rejeição da e s tru tu ra  posta anteriorm ente, e 

reconstrutiva, pois é fundam ental para alterar os atribu tos concebidos 

no medievo e na Antigüidade em torno do contrato e de su a  particular 

ju stiça  (nisto incluindo-se o sentido de equilíbrio e equivalência das 

prestações). Usualm ente os conceitos são meros significantes da 

realidade que circundam . Dadas as tais influências burguesas, sob

96 BOBBIO, Norberto, MATTEUCI, Nicola e PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de 
política, verbete burguesia, vol 1, pp. 119 a 125.
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prism a lógico, a aplicabilidade conceituai do contrato está  lim itada à 

“operação econômica”, voltando-se a quase todas as espécies de 

aquisição ou troca de bens e prestação de serviços. Concebida sua 

estru turação  primordial, ou seja, sobre quais in teresses e operações 

econômicas se dirige, advém as conseqüências lógicas do seu 

cum prim ento ou descum prim ento. No designativo coloquial, é a veste 

jurídico-form al das operações econômicas e, inexistindo esta, inexiste, 

por suposto, o contrato já  despegado, na m odernidade, do sentido do 

justo , excetuado quando reporte-se exclusivamente à vontade das 

partes. Daí o sentido do brocárdo: “quem diz contrato, diz ju s to ”. Em 

com paração contextualizada, o componente “ju s tiça” no contrato é 

destruído e reconstruído em torno da vontade individualizada.

Portanto, inspirado na revolução burguesa que 

cristalizou o contrato como o meio por excelência da realização de 

operações econômicas e, na esteira da consolidação positiva do direito, 

o Código Civil brasileiro filiou-se ao sistem a privado liberal, sendo 

concebido a partir das idéias que deram  sustento  àquela revolução no 

final do século XVIII e ao longo do século XIX, em cuja tram a 

encontram -se plantados os princípios da igualdade e da liberdade 

enquanto orientadores de um a nova era que deixava para trás  o “regime 

das desigualdades, permitindo a todo o homem em geral ter acesso a 

este estatu to  de sujeito de direito”97. Se, por um  lado, a nova 

formulação do direito privado institu ía os princípios libertadores da 

velha ordem da desigualdade, por outro, engendra um  sistem a calcado

97 SERRÉS, Michel. O Contrato Natural. Rio de Janeiro . Nova Fronteira: 1991.
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na propriedade e no individualismo, neste último, subentendendo-se, ao 

mesmo tempo, no dizer de DUMONT, igualdade e liberdade98. Consuma- 

se a prim azia do ter sobre o ser. Das desigualdades havidas em razão 

dos privilégios nobiliárquicos passou-nos im portar a desigualdade 

advinda da ética m onetarista.

Essa formulação dos ju ris ta s  de dois séculos 

passados, tendo a vontade individual por base, constru iu  um a moldura, 

um a certa arquitetura de sistema, que, segundo FACHIN, na  atualidade, 

corresponde a um  “projeto teoricam ente desfigurado”.99 Em nome da 

certeza e segurança juríd icas, tanto os doutrinadores acadêmicos 

quanto os operadores do direito insistem  em m anter esse sistem a, 

descortinando, assim , a crise100, ou o conflito, que separa o direito da 

realidade social.

O conflito, no que se refere ao contrato, é a 

tratativa das questões a ele atinentes num a perspectiva em inentem ente 

liberal individualista.

98 DUMONT, Louis. O individualismo: um a perspectiva antropológica da ideologia 
moderna. Rio de Janeiro. Rocco: 1985. “O individualismo subentende, ao mesmo 
tempo, igualdade e liberdade. [...] Logicamente, e mesmo historicam ente, pode 
parecer que se passa  do direito ao fato por um a simples intensificação da 
reivindicação: não basta  a igualdade de princípio, reclam a-se um a igualdade “real”. 
Entretan to  na perspectiva em que nos colocamos aqui, a transição  esconde um a 
descontinuidade, um a profunda m udança de orientação. Por exemplo, alegando que 
nem todos os cidadãos desfrutam  igualm ente da propriedade, priva-se o indivíduo 
desse atributo , a propriedade privada - restringe-se, portanto, o campo de sua 
liberdade - e atribui-se ao todo social novas funções correspondentes”.
99 FACHIN, Luiz Edson. Limites e possibilidades da nova teoria geral do direito civil. 
Revista Ju risp rudência  Brasileira, n°. 172, Curitiba, Ju ru á : 1994, p. 45-50.
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Na medida em que a noção de contrato,

enquanto categoria histórica, evidentemente, deve ser estudada

enquanto construção própria a um  determ inado tempo, lugar e

racionalidade, para assim  tentarm os com preender os motivos da 

exclusão de determ inadas situações que a ele deveriam tam bém  estar 

subm etidas. São necessários diálogos com a m undo do qual provém, 

m antendo-se as especificidades de cada cam po.101

Se a construção do sujeito102, como preleciona 

MARQUES NETO, é um  assujeitamento à ordem estrutural, e as 

categorias que o sujeito construído recebe são próprias da sua cultura, o 

que vale dizer que o sujeito é produto da sua cultura103, muito maior é a 

influência desta ordem estru tu ra l na concepção dos dem ais institu tos 

jurídicos que lhe são derivados.

Seguindo-se à crítica sociológica do pensam ento 

m arxista, a ideologia contida no contrato transparece exatam ente

quando se dá a aferição dos interesses que ele visa a resguardar. O 

contrato exerce um a função específica que é a de resguardar a 

possibilidade do livre exercício de contratar. Entretanto, esta  liberdade

100 No sentido que nos dá AMARAL, Francisco, como “um fértil processo de 
m udanças ju ríd icas”. Racionalidade e sistem a no direito civil brasileiro. Separata  da 
Revista “O Direito”, ano 126°, Vol. 1-11,1994, p. 63-81.

101 DUSSEL, Enrique D. 1979. Para um a ética da libertação latino-am ericana. 
Sugere para  o estudo da alteridade a divisão em tópicos: ética, eticidade e 
moralidade, erótica e pedagógica, política e religiosa. O ponto de partida  da ética 
dusseliana é a superação da totalidade da filosofia européia ocidental.
102 LEVINAS, Em manuel. Totalidade e infinito. 1988. A obra de Em m anuel Levinas 
expõe como a filosofia ocidental foi constru ída sob a categoria da totalidade, 
excludente do outro, ou seja, incapaz de reconhecer a alteridade de um  outro 

sujeito.
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advém de um a igualdade ab stra ta  que equivale a m era igualdade de 

posição formalmente considerada e que, em realidade sócio-econômica, 

corresponde à m anutenção de gravíssim a desigualdade substancial, 

profundíssim as disparidades das condições concretas de força 

económico-sociál entre contraentes que detêm riqueza e poder e 

contraentes que não dispõem senão da sua força de trabalho.104 O 

conteúdo ideológico está justam ente na inserção de um a falsa 

percepção da realidade -  a igualdade de contra tar e su a  liberdade no 

exercício deste direito -  e na dissim ulação desse m ecanismo que, 

pressupostam ente, viria a beneficiar a sociedade como um  todo e, por 

fim, acaba por endereçar-se somente a um  parcela social. Pelo papel que 

desempenha, o mecanismo da liberdade contratual configura, de facto, 

um instrumento funcionalizado para o operar do modo de produção 

capitalista.105

Entretanto, atualm ente, num  m undo dominado 

pela especialização e pela técnica (v.g., de telefonia e computação), 

vemos a insuficiência da perspectiva clássica, estribada na  autonom ia 

da vontade O conhecimento do homem médio não é m ais utilizado para 

o reconhecimento de um a enorme gama de fatos aos quais estam os 

diariam ente submetidos.

Nesse mesmo sentido, as conseqüências 

recorrentes da codificação são relativam ente óbvias. Num primeiro 

momento, a crença no cientificismo, na certeza do positivismo, fez-nos

103 MARQUES NETO, Agostinho Ramalho. Curso Psicanálise e Direito, IB E J/1996.
104 ROPPO, Enzo. O contrato, p. 37.
105 ROPPO, Enzo. O contrato, p. 39.
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bastar a construção conceituai perfeita, laborada por centenas de anos, 

burilada como a um  diam ante, elencada num  repositório de norm as 

denom inado Código. As codificações, não é difícil perceber, dom inaram  

o direito por duas centenas de anos, até que os fatos contra elas se 

rebelassem .

Seção 3.3. 0 consentimento e os princípios atinentes à 

teoria clássica.

O contrato dentro das características em que 

atualm ente está  inserido é um  bem cultural relativam ente jovem. Não é 

atribuída aos rom anos a sua  criação enquanto categoria genérica. Não 

apenas isto, é trabalho dos canonistas a criação do contrato à base do 

consenso e da fé ju rada. POTHIER106 é o responsável pela definitiva 

inserção do consentim ento e, bem por isto, da função do acordo de 

vontades como fonte formativa do vínculo jurídico. Assim, o contrato 

teria força entre as partes pois, como salienta PUFENDORF107, o 

contrato é um  acordo de vontades, expresso ou tácito, que contém um  

compromisso calcado no dever de veracidade.

Os canonistas contribuíram  na  valorização do 

consentim ento e, tendo-se a vontade como fonte genérica das 

obrigações, parte-se à formulação dos princípios da autonom ia da 

vontade e do consensualism o. O respeito à palavra dada e o dever de

106 Sobre a influência de POTHIER, veja-se Orlando Gomes, Contratos; Roppo, O 
contrato e Villey, Direito Romano.
107 WIEACKER, História do Direito Privado, p. 272 e ss.
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veracidade deveriam ser assegurados pela força obrigatória dos 

con tra tos.108

Há um  conflito paradigm ático que cinge a lesão

e que estriba sua  localização no m undo contem porâneo. Este conflito

está  centrado no momento antigo, objetivo, em relação ao 

voluntarism o clássico moderno, subjetivista, que desaguou de 

m últiplice forma na atualidade.

Os rom anos criaram  a lesão calcada

objetivam ente na  desproporção das prestações. A u su ra  medieval,

revisitada na  m odernidade, consolidou-se em torno do preceito contido 

no § 138 do BGB, em que se ressaltou  o aproveitam ento da 

necessidade ou inexperiência de um a das partes co n tra tan tes pela 

outra. Com o declínio do voluntarism o jurídico, a ascensão de valores 

éticos, principalm ente calcados na  boa-fé e no equilíbrio da perm uta, 

carregados de valores em inentem ente subjetivos, a lesão p assa  a 

coexistir com ou tras teorias que lhes são análogas filosófica e 

conceitualm ente.

Em term os filosóficos, VILLEY109 su s ten ta  que a 

noção de direito subjetivo é resultado do individualism o que se 

apartou  do senso com unitário medieval e antigo. A abstração , em 

verdade, é um a busca para diferenciar o homem moderno do primitivo, 

em seu estado de natureza. Cada homem nasceria  livre e, por isto, 

teria a liberdade de agir como melhor lhe aprouvesse. E sta  acepção é

108 GOMES, Orlando. Contratos, p. 5
109 VILLEY, Michel. Leçons d 'h isto ire de la philosophie du droit, capítulo IV, p. 58 e 

ss.
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es tran h a  à filosofia greco-rom ana e típica do pensam ento racionalista, 

na  m edida em que os antigos jam ais pensaram  o indivíduo d istan te  da 

política e em apartado da sociedade.

Não poderia ser diferente, os u sos e costum es 

em torno da palavra ju s tiça  perdem  terreno em relação às definições 

do direito subjetivo e da capacidade individual para  o exercício de 

direitos. O indivíduo e su a  vontade livre -  não apenas livre, m as 

ilim itada -  torna-se o parâm etro m aior do direito privado, calcado na 

propriedade, contrato e família.

Assim, em term os clássicos, o direito contratual 

houve por repousar sobre quatro grandes princípios conformadores da 

sua  vigência e aplicação: o princípio da autonom ia da vontade, o do 

consensualism o, o da força obrigatória e o da boa-fé.

O princípio da autonom ia da vontade está 

calcado na liberdade de contra tar resu ltan te de um  trinômio: a) 

liberdade não apenas para contratar, m as, também, para b) estipular o 

contrato e c) determ inar o seu conteúdo.

A liberdade para contra tar está  um bilicalm ente 

ligada à noção da liberdade do indivíduo oposta aos ditam es da lei e sua 

impositividade. De regra, as leis contém determ inações m eram ente 

supletivas da vontade das partes. Neste sentido, por princípio é cabível 

que as partes determinem  um  conteúdo negociai de forma diversa da 

qual na lei há previsão, restringida aquela pelos limites da 

im peratividade.
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O princípio do consensualism o é, como se viu, 

criação m oderna fundado na crença de que ao contrato basta, para sua 

formação, o consentim ento.

O princípio da força obrigatória está  calcado no 

brocardo desenvolvido por POTHIER, incluído no Código Civil Francês, 

em seu art. 1.134110, que caracteriza o contrato como lei entre as 

partes. Regularmente formado e constituído, deve ser recebido como 

imperativo e nenhum a consideração acerca da eqüidade daria ensejo à 

sua rescisão ou revogação unilateral. A restrição voluntária da liberdade 

é irretratável e, conseqüentem ente, intangível o acordo de vontades. 

Derivado do princípio da autonom ia da vontade, o princípio da 

obrigatoriedade concebe que somente estará  obrigado contratualm ente 

quem assim  o tiver desejado.111 Há um  vínculo lógico interligando o 

consentim ento e a obrigatoriedade. Exatam ente por isto, tendo em 

conta a obrigação livremente contraída, ela é ju sta .

Graças a esse princípio, ante a intangibilidade 

da vontade das partes, estava impedido o Ju iz  de proceder com a 

revisão das cláusulas ou da libertação do ato contratado.

O princípio da boa-fé está  voltado mais 

diretam ente à interpretação do contrato que com sua  estru tu ra . É o 

respeito à lealdade e confiança recíprocas que consigna o interesse 

social na colaboração pela execução do contrato. Por questões de ordem 

ética, reprime-se a astúcia  e a deslealdade.

110 Código Civil Francês, Art. 1.134, § Io: “les conventions légalem ent formées 
tiennent lieu de lois à ceux que les ont faites”. Em tradução livre: as convenções 
legalmente form adas tomam lugar de leis entre aqueles que as integram .
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Usualm ente diz-se não poder ir muito 

profundam ente no que respeita à boa-fé pois, inevitavelmente, 

traduziría-m o-la no dever de colaboração entre as p a rte s112 e, pelo 

am biente e natureza do contrato, em verdade haveria contraposição de 

in teresses113.

Ora, é evidente que não existe a alegada 

contraposição de interesses na formação ou conclusão de um  contrato. 

Há interesses distintos e, norm alm ente, não congruentes dentro da 

prestação -  e do conteúdo -  da relação negociai.

Exemplifiquemos. Na com pra e venda de um  

jornal, num a banca de revistas qualquer, não há contraposição entre o 

interesse pela venda e o interesse no pagam ento do preço. São dois 

fatores que, em si, não se imiscuem um  no outro. E ntretanto , há um 

assentim ento de parte a parte no cum prim ento de um  determ inado 

dever, a entrega do jornal, de um  lado, e, de outro, o pagam ento do 

preço. Há, isto sim, exigibilidade na correspectividade das prestações. 

Ou seja, o equilíbrio não está unicam ente na estim ação do preço como, 

também, na  perm uta em si dos bens envolvidos em tal contrato.

Veja-se, pois, que a questão não se resolve sob o 

prism a da geometria (contraposição de interesses), m as sob o prism a da 

ética (cumprimento do dever assumido).

111 MORIXE, Horacio. Contribuicion al estúdio de la lesion, p. 155.
112 Demogue, Obligations, t. VI, n. 12.
113 Não parece haver m uita dissensão a respeito. Apenas para  constar: Orlando 
Gomes, Contratos, p. 43.

91



Nem, tampouco, os deveres se opõem. Pois, 

oposto ao pagamento do preço é o seu não pagamento. Bem como, 

oposto à entrega do jornal é a recusa da entrega (não-entrega).

De conseqüência, o boa-fé contra tual prim a não 

apenas pela lealdade e honestidade, prim a não apenas pela expectativa 

no cum prim ento dos deveres no modo avençado, m as dá ensejo à 

pressuposição de um a série de condições que estão subentendidas no 

negócio. Argúi-se, neste aspecto, as condições que as partes aceitariam  

ou rejeitariam  no contrato caso houvesse a previsão de suas 

conseqüências. Presum e-se a sinceridade no momento da formação do 

negócio, não o contrário.

O princípio da relatividade do contrato respeita à 

sua eficácia. Significa que os seus efeitos são produzidos 

exclusivamente em relação às partes contratantes, não aproveitando ou 

prejudicando a terceiros, pois não é possível criar e obrigar outrem  a 

cum prir com determ inadas obrigações sem a sua  anuência.

Esses princípios refletem a influência liberal que 

desaguou na doutrina da autonom ia da vontade que considera a 

obrigação contratual a única fonte da vontade das partes. A vontade 

hum ana é a via legitimadora por excelência da relação juríd ica 

contratual. A lei sim plesm ente secundariza a vontade das partes, 

cabendo ao legislador apenas veicular os meios pelos quais tal vontade 

possa realizar-se. Portanto, na medida em que a vontade criadora do 

contrato esteja isenta de vícios ele é pleno de valor. Ao contrário, em 

ocorrendo m anifestação de vontade abatida pelo erro, dolo, coação ou
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simulação oportuniza-se a aplicação da teoria dos vícios do

consentim ento. 114

Conforme a dedução derivadas desses 

princípios, o contrato não pode obrigar pessoas incapazes de querer 

(menores e insanos) ou por ausência de vontade no momento da 

celebração do ato (erro, dolo). Quando o contrato é formado por um  

maior e capaz, cujo consentim ento não está  viciado, a obrigação é 

válida porque assim , em tese, querida. No sentido clássico, é ju s ta .

E ntretan to , os princípios contidos no contrato 

devem ser in terpretados relativam ente. Para MORIXE, a vontade

jam ais será cau sa  eficiente, nem final do direito, m as som ente causa  

in strum en ta l e, na  m edida da sua  instrum entalidade, dela podem os 

indivíduos servirem -se. Mesmo quando a noção de cau sa  é repu tada 

como inconveniente, preferindo alguns sistem as elim iná-la, acudem - 

se, então, de ou tras noções que não lhes são d íspares, como os bons 

costum es e a boa fé, o fim econômico e social do direito, exatam ente 

para por diques ao excessos concernentes à liberdade indiv idual.115

Mais que isso, a concepção da liberdade 

individual deve, sem pre, ser concebida de forma a ju stificar sua

inserção no ordenam ento. Ou seja, ante seu surgim ento ter ocorrido

como reação n a tu ra l à ordem anterior. Entretanto:

“El respeto absoluto a la libertad individual es 

u n a  fan tasia  teórica, que cobró el mayor auge

114 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 44.
115 MORIXE, Horacio. Contribucion al estúdio de la lesion, p. 156.
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duran te  el período revolucionário, como reaccioón 

n a tu ra l con tra  el som etim iento al Príncipe. La 

esencia dei derecho es la lim itación a la libertad 

individual. No de outro modo se concibe la vida en 

sociedad.

El contrato merece el respeto de la ley, siempre 

que él respete la justicia . Según la conocida 

expresión de Saleilles, ya no será posible decir: Celà 

est ju s te , parece que celà a été voulu; sino: Celà doit 

être voulu, parce que celà est ju s te ”.116

Em conclusão, os princípios do contrato  devem 

ser aferidos segundo a razão de seu surgim ento, a reação libertária 

promovida contra a ordem antiga. No entanto , isto não significa o 

repúdio aos entes sociais e aos com ponentes de integração social. Há 

de se respeitar aos fins objetivam ente legítimos. A inversão da fórm ula 

de SALEILLES, realizada por MORIXE não é inadequada a s itu a r a 

questão, m as, em verdade, a conjunção de am bas as proposições deve 

ser respeitada. Em term os m aniqueístas, tan to  é ju sto  porque querido, 

quanto é querido porque é justo . Cabe a apropriada aferição dos fatos 

para  realização da ju s tiça  tendo-se em conta que a  vontade 

efetivamente nada m ais que instrum ento  para  realização daquela.

116 MORIXE, Horacio. O bra c itada , p. 157.
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Capítulo 4. A lesão no direito brasileiro.

Seção 4.1. As Ordenações e o período pré-codicista.

A lesão no direito português não principiou com 

as Ordenações do Reino. As origens primevas advieram de: 1. Leis 

gerais, desde Afonso II; 2. Pronunciam entos e decisões das Cortes, a 

partir de Afonso IV; 3. O direito romano; 4. Concordatas entre D. Dinis, 

D. Pedro, D. João I e os sum os pontífices e prelados do reino; 5. O 

direito canônico, em especial o Liber Sextus das Decretais e a 

Clementina; 6. O Código das Sete Partidas; 7. Antigos costum es ou 

assentos das Chancelarias; e 8. determ inações particulares tom adas 

com base em leis gerais.117

Esse copioso m aterial legistativo exerceu função 

em inentem ente nacionalizadora. Portugal antecipa-se às dem ais nações, 

pois percebe o perigo da vizinhança espanhola. A caracterização da 

nação portuguesa teve apoio num  ordenam ento particu lar e 

individualizado. Isto fez com que m ais poderes fossem outorgados ao 

Rei, apagou o pluralism o regional e fortaleceu o monismo jurídico. As 

Ordenações do Reino ressentem -se da influência do direito canônico e

117 CÂNDIDO DE OLIVEIRA, Curso de Legislação Comparada, apud BRANDÃO, 
Wilson de Andrade. Lesão e contrato no direito brasileiro, p. 131.
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do direito ju stin ianeu  graças ao Doutor JOÃO DAS REGRAS, discípulo 

de Bártolo.118

Nas Ordenações Afonsinas, datadas de 1446, no 

título XLV, Livro IV, ao abordar a com pra e venda, tra ta -se  a lesão como 

o ato perfeito e acabado, em que o vendedor haja sido enganado em 

mais da metade do justo  preço. Os mesmos direitos são conferidos tanto 

ao com prador quanto ao vendedor, aplicando, a todos os contratos 

com utativos que estabelecem as avenças em que se dão ou deixam um a 

coisa por outras, os benefícios da rescisão por lesão enorme. O texto 

não é exaustivo, m as exemplifica os tipos contra tuais dentro dos quais 

pode ser veiculada, como é o caso do arrendam ento, troca, aforamento, 

arrem atação judicial e transação.

Quanto ao direito à sua  invocação, exceção era 

feita aos oficiais da cantaria, alvenaria, carpintaria, quaisquer 

empreiteiros, sempre que se trate das obras da sua  especialidade.

Tampouco registra-se qualquer limite no que 

respeita ao bem vinculado ao negócio jurídico. Não im porta se se 

tratava de bem móvel ou de raiz. Não tendo deles tratado 

expressam ente, as Ordenações Afonsinas abrangeu-os irrestritam ente.

As Ordenações M anuelinas, de 1521, Título 

XXX, Livro IV, mantiveram  os mesmos preceitos do ordenam ento 

anterior, alterando-se apenas o prazo prescricional, que foi reduzido de 

30 para 15 anos.

118 Nesse sentido, confira-se BRANDÃO, Wilson de Andrade, Lesão e contrato no 
direito brasileiro, p. 131 e ss.
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Nessa m esm a ordem de idéias, as Ordenações 

Filipinas, livro 4o, título 13, abordavam  a lesão de forma em inentem ente 

objetiva consagrando-se, independentem ente da verificação da 

ocorrência de dolo ou erro, a rescisão do negócio tendo em conta a 

verificação objetiva da diferença de preço do bem. Era possível dar-se 

ensejo ao desfazimento do negócio de todo perfeito através de ação 

prescritível em 15 anos, à exceção do profissionais conhecedores dos 

valores das coisas.

FILADELFO AZEVEDO119 salienta que a :

“ordenação do livro 4o título 13 conceituava a lesão 

com caráter m eram ente objetivo, ensejando o 

desfazimento do negócio de todo perfeito por meio de 

ação prescritível em quinze anos, excluídos os casos 

de profissionais, conhecedores dos valores das 

coisas.

Em seu § 10, depois de acen tuar que, no caso de 

opção pela entrega da coisa, a esta  acom panhariam  

os frutos e a partir da contestação da lide, 

acrescentava a Ordenação:

E se o engano, que se alegar e provar for 

enormíssimo, restitu ir-se-á a coisa precisam ente, 

com os frutos do tempo da venda em diante”.

119 AZEVEDO, Filadelfo. Revista Forense. Dezembro, 1942, p. 45.
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Ainda segundo FILADELFO AZEVEDO120, 

inexistia distinção entre lesão enorme e a enorm íssim a, a não ser a 

impossibilidade do réu optar entre o complemento do preço e a 

restituição da coisa e os frutos a partir do tempo da venda, não apenas 

a partir da contestação da lide.

Ante o senso em inentem ente objetivo contido no 

institu to  português, este aproxima-se mais do direito romano que de 

ou tras legislações, pois não houve preocupação em m ascará-lo sob o 

prism a dos vícios do consentim ento. Nas Ordenações, a lesão é um  

defeito do negócio jurídico, não um  vício da vontade.121

Somente em casos específicos as Ordenações 

Filipinas perm itiam  a rescisão por lesão. Em especial, configurava-se a 

lesão enorme quando o engano fosse em m ais da m etade do valor da 

coisa que por comum estim ação esta devesse receber, presum indo-se o 

erro ou o dolo.

Evidencia-se, entretanto, que, desde o princípio, 

o institu to  da lesão integrava à ordem juríd ica portuguesa. Experiência 

antiga, seu campo de abrangência, em relação ao direito romano, é 

ampliado. A lesão no prism a português excede às expressões contidas 

na Lei Segunda, superando o sentido que é atribuído ao fundum  e à 

rem, n a  constituição imperial, protege am bas as partes, calcada no 

princípio da com utatividade, ínsita  a todas as convenções.

120 AZEVEDO, Filadelfo. Obra citada, p. 45.
121 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Lesão nos Contratos, p. 78.
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A desproporção nas contra-prestrações, de tão 

elevada, destru iria a própria razão fundam ental do contrato, como 

opina LACERDA DE ALMEIDA122:

“ofende a eqüidade natural e exige a proteção da lei 

em favor do contratante prejudicado. Este pode, 

portanto atacar o contrato por causa da Lesão 

Enorme, sem  que haja mister provar outra coisa mais 

do que essa  desproporção de valores”, acrescentando  

que “a Lesão Enorme dispensa a prova de má-fé, do 

lesante e compete ao lesado ainda quando não 

ignorasse o justo  valor da coisa ao tempo do 

contrato”.

COELHO DA ROCHA123 diz haver lesão nos 

contratos com utativos toda vez que um a das partes não recebe o 

equivalente daquilo que dá. Então, somente seria justificável a rescisão 

do contrato quando a desproporção não fosse pequena, sob pena de 

trazer insegurança a todos os negócios jurídicos ante a multiplicação 

das d isputas, do comércio às necessidades m ais ordinárias da vida.

De forma espontânea ou não, COELHO DA 

ROCHA é expressivo ao declarar que as Ordenações não limitam a 

aplicabilidade da lesão a um a espécie de contrato ou situação jurídica, 

mas, salienta, é dirigida nos contratos com utativos a todas as vezes em

122 LACERDA DE ALMEIDA, Francisco de Paula. Obrigações, p. 224 /225 .
123 COELHO DA ROCHA. Instituições, p. 582 e 583.
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que não há equivalência nas contraprestações. Opinião para  a qual 

tam bém  converge ARNALDO RIZZARDO124.

Na voz daquele m estre125, a rescisão por lesão 

enorme encontrava apoio na eqüidade -  humanum est, sendo, no 

direito romano, adm itida na com pra e venda, locação, trocas e em todos 

os contratos de boa fé, seja em favor do vçndedor, seja do com prador e:

“E sta generalidade em todos os contractos foi 

adoptada na Ord. Affonsin. L. 4, tít. 45, d 'onde passou 

para a Manoelina tít. 30, com as duas seguintes notáveis 

alterações: I a de ficar esta acção sujeita á prescripção de 

quinze annos em logar de trinta: 2a de não poderem as 

partes renunciar a este beneficio. A Ord. Philippin. L. 4, 

tít. 13, copiou a Manoelin. accrescentando no § 10 a 

distincção entre lesão enorme e enorm íssim a; a qual na 

opinião de Mello L. 1, tít 8, § 11, não tem fundam ento no 

direito romano, bem que Lobão ad eumd. susten te  o 

contrario. Nos contractos commerciaes não pode ter logar 

a rescisão por lesão, á vista dos artt. 494 e 510 do Cod. 

Comm.: e na verdade as questões de lesão ordinariam ente 

só versam  sobre com pras de bens de raiz”.

124 RIZZARDO, Arnaldo. Da ineficácia dos atos jurídicos e da lesão no direito, p. 78.
125 COELHO DA ROCHA. Instituições, p. 744.
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Outro ponto de especial relevo nos é trazido por 

COELHO DA ROCHA126 ao tra ta r da diversidade de opiniões acerca da 

ju stiça  da rescisão dos contratos por lesão, citando ju ris ta s  da época, 

arregim enta quatro argum entos para a m anutenção da lesão no 

ordenam ento jurídico. O primeiro, não pode existir obrigação sem 

causa. Nos contratos com utativos a mente dos contraentes deve estar 

voltada para a causa da obrigação que não pode ser ou tra  senão o 

recebimento do equivalente daquilo que se dá.

Segundo, é verdade tra ta r-se  de um  princípio 

sujeito a inconvenientes, o quê somente vem a convencer da sua 

necessidade.

Terceiro, independentem ente da variação do 

valor de um  bem, há um  valor reconhecido pelo maior núm ero de 

contra tan tes e que se pode fixar como termo médio. Este é o valor 

comum e justo  prescrito pelas leis e não é difícil de ser apurado, 

especialm ente em relação aos bens de raiz.

Quarto, é do interesse público coibir as 

especulações da cobiça sobre as necessidades de outrem , concorrendo- 

se à produção de grandes prejuízos, “quando”, na voz do m estre, “como 

frequentem ente acontece, se não pode provar erro, nem dolo”.

Esses pontos de argum entação m ostrar-se-ão 

profícuos na  medida em que podem ser coligidos, ad latere, aos 

notoriam ente aplicados ao caso, como ocorre com relação à eqüidade e

126 COELHO DA ROCHA. Instituições, fl. 743.
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ao princípio da equivalência das contraprestações nos contratos 

comutativos.

Para CAIO MÁRIO127, o Direito Civil português 

conheceu e constru iu  sua  doutrina baseada nos textos do Código de 

Justin iano , m as com algum as alterações de influência tipicam ente 

medieval, especialm ente canônica.

Mantém-se as suas características conceituais 

básicas. Contrato de com pra e venda perfeito e acabado, coisa entregue, 

preço pago, vendedor enganado além da metade do ju sto  preço e falta 

de dolo do comprador, em bora sua  incidência e am plitude sejam 

maiores.

Assim, conquanto a lei rom ana tivesse cogitado 

da sua  aplicação à venda imobiliária -  fundum -  estendida a qualquer 

coisa -  res -, a Ordenação abrangeria qualquer alienação (“qualquer 

coisa móvel, ou de raiz”).

Ainda, a lei rom ana facultaria a ação de lesão 

apenas ao vendedor, o que fora seguido por quase todo Direito 

ocidental, antigo e moderno, enquanto a Ordenação permite tam bém  ao 

com prador o desfazimento do negócio (“poderá isso mesmo o com prador 

desfazer a compra, se foi pela dita m aneira enganado além da metade 

do justo  preço”).

Não apenas os contratos com utativos seriam 

rescindíveis à conta da lesão, como tam bém  a transação e a 

arrem atação judicial (§§ 6o e 7o), à exceção das em preitadas (§ 8o).

127 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Lesão nos C on tra tos, pp. 77 e ss.
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CAIO MÁRIO su sten ta  que, na  Ordenação, 

em bora a epígrafe do Título faça remissão apenas à venda, o seu § 6o 

am plia os horizontes do instituto, distanciando-o da fonte justin ianéia , 

pois é endereçado a toda espécie de contrato comutativo (ao preceituar 

que “todo o que dito he, há lugar não somente nos contratos das 

com pras e vendas”), naqueles que enuncia exemplificativamente “e nos 

mais que compreende num a fórmula genérica: arrendam entos,

aforam entos, escaimbos, transações, e quaisquer ou tras avenças, em 

que se dá ou deixa hum a cousa por ou tra” .128

A parte lesada tinha direito de m anejar ação 

com pedido alternativo129 mediante o qual pleitearia a rescisão do 

contrato ou a indenização do valor devido e não recebido, fazendo ju s  

aos frutos desde a contestação da lide.

Não há, nas Ordenações, definição da distinção 

entre lesão enorme e enorm íssim a. Segundo FILADELFO AZEVEDO130, 

apenas um a diferença se estabelecia entre as duas, no caso da lesão 

enorm íssim a o réu ficava impossibilitado de optar entre o complemento 

do preço e a restituição da coisa, ordenada obrigatoriam ente, com os 

frutos devidos a partir do contrato e não apenas da contestação da lide 

(§ 10).

A fixação da diferença entre as duas, lesão 

enorme e enorm íssima, foi colocada apenas pelo Autor do Digesto

128 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Lesão nos Contratos, p. 78.
129 Para denotar a divergência metodológica, tendo em conta que o livro de COELHO 
DA ROCHA foi publicado em 1852, na  voz deste, p. 582/583: “A parte lesada tem 
acção alternativa para  pedir ...”
130 AZEVEDO, Filadelfo. Revista Forense, 1942, p. 669.
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Português que, no seu artigo 253, determ inou ocorrer a lesão

enorm íssim a “quando alguém recebeu somente a terça parte do justo  

valor da coisa”. Neste mesmo Digesto, após estipular que o dolo não se 

presum e (art. 249), dispôs-se que a lesão enorm íssim a, consistindo na 

terça parte do valor da coisa, ao dolo equivaleria (arts. 252 e ss.). Neste 

ponto em específico, relevante ressa ltar a opinião de CAIO MÁRIO131 

quando susten ta  que, ao definir lesão enorme e enorm íssim a, CORRÊA 

TELES teria acolhido inspiração na teoria medieval da equivalência das 

prestações nos contratos comutativos, pois o art. 252 determ inava que 

“nos contratos comutativos ... um  dá o equivalente do que recebe”, 

concluindo que há “lesão enorme quando recebeu menos que metade do 

justo  valor que deu” (art. 254).

O direito de ação com respeito à lesão

enorm íssim a prescreveria em trin ta  anos ante sua  equiparação ao dolo, 

por isto incorrendo-se em nulidade contratual, sendo o possuidor 

responsável pelos frutos desde o tempo da conclusão do contrato.

Na m esm a linha de entendim ento, CARLOS DE 

CARVALHO, art. 252, § 2o, da Nova Consolidação, p ropunha quem “a 

lesão enormíssim a, equivalendo a dolo e fraude, produz efeitos

absolutos”.

Enquanto, com sobriedade, MARTINHO

GARCEZ132 argüia que lesão não é propriam ente hipótese de nulidade 

do contrato, senão via protetiva, por razões que vão da eqüidade à

131 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Lesão no contrato, p. 79.
132 GARCEZ, M artinho. N ulidade dos a tos ju ríd icos, voi I o, pág. 252.

104



ignorância, aplicada em favor das partes. Com respeito á  enormíssim a, 

por envolver dolo, era caso de nulidade de contra to .133

CARVALHO DE MENDONÇA134 incluía a lesão 

dentre as causas gerais de rescisão dos contratos, como tam bém  o fazia 

em relação ao erro, o dolo e a simulação. Para este ju ris ta , a rescisão 

por causa da lesão é um a exceção às regras da eqüidade e figurou no 

contrato como um a via de tolerância a um  certo grau de astúcia  das 

partes.

No tempo dos rom anos adm itia-se a prática de 

fraudes num  certo limite. Este argum ento CARVALHO DE MENDONÇA 

estriba no seguinte preceito: “N aturaliter perm issum  est, se invicem 

proetium  circumvenire, nisi u ltra  dimidium pretti quis deceptus sit”. 

Com base neste, segue com o exemplo: “Entre nós dá-se a lesão quando 

qualquer das partes é enganada além da m etade do ju sto  preço ao 

tempo do contrato, como, por exemplo, quando um  vendeu por menos 

de 5 o que valia 10; ou quando um  comprou por m ais de 15 o que valia 

10” .

No entanto, jam ais a lesão seria fundam ento 

para rescisão em caso de vendas aleatórias, tam pouco no caso de 

compra e venda de herança ilíquida se o contrato contiver elementos 

aleatórios, pois não se pode taxar justo  preço por comum estim ação.

133 GARCEZ, Martinho. Obra citada, p. 207 e 259.
134 MENDONÇA, Manoel Inácio Carvalho de. Contratos no direito civil brasileiro. 
Tomo I, § 161.
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CARVALHO DE MENDONÇA135 deixa patente 

sua aversão ao instituto acentuando entretanto  que, a respeito, não era 

o caso de proposição de ação de nulidade de ato jurídico, m as sim 

somente de rescisão, pois visava à retratação ou desfazimento de um a 

obrigação em si válida.

Seção 4.2. A tradição luso-brasileira e o Código de 1917.

Até a promulgação da Independência, em 7 de 

setembro de 1822, o Brasil esteve subm etido ao Código Filipino. Um 

ano após, em 20 de outubro, foi prom ulgada lei votada pela Assembléia 

Geral C onstituinte e Legislativa do Império que decretou 

perm anecessem  em vigor todos os atos norm ativos anteriorm ente 

vigentes, as Ordenações, Leis, Regimentos, Alvarás, Decretos e 

Resoluções promulgados pelos reis de Portugal.

Em conseqüência disso, a rescisão por lesão 

continuou integrando o ordenam ento jurídico brasileiro nos mesmos 

moldes do Direito português. A doutrina produzida ao tempo do Império 

m anteve-se não apenas fiel à teoria construída anteriorm ente, contida 

no Código Filipino, como não trouxe qualquer contribuição, com 

caráter de originalidade, ao in stitu to .136

Aquele que é concebido como o maior trabalho 

legislativo do século passado, a Consolidação das Leis Civis, da autoria 

de Teixeira de Freitas, no seu art. 359, contém a m esm a prescrição

135 MENDONÇA, M anoel Inácio Carvalho de. O brigações, voi. 2, n. 582.
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norm ativa já  estatu ída nas Ordenações, dirigida a todos os contratos 

comutativos, contendo a tarifação caracterizadora da lesão, quando se 

exceder à metade do justo  valor da coisa.

Para TEIXEIRA DE FREITAS, escapariam  à 

rescisão por lesão as cessões de créditos, direitos, ações, heranças e 

contratos de objeto duvidoso, os quais “dependeriam  de fu turas 

eventualidades”137, revisitando o tem a no Capítulo da com pra e venda, 

art. 560 e ss.

Desde o princípio, através das ordenações até o 

Código Civil brasileiro de 1917, a lesão sempre foi institu to  em voga e 

integrante de nosso ordenam ento jurídico.

A questão -  em termos conceituais e prism a de 

abordagem - pouco evoluiu desde Justin iano  e praticam ente esteve 

cristalizada nas Ordenações, com as poucas alterações anotadas acima 

por COELHO DA ROCHA.

Segundo ORLANDO GOMES138, as Ordenações 

Filipinas não foram um a compilação progressista e, calcado em Coelho 

da Rocha e Teixeira de Freitas, salienta a incúria e o espírito retrógrado 

dos compiladores como prova da decadência em que iam as letras 

lusitanas que fugiram ao maior trabalho m eram ente reportando-se aos 

antigos institu tos romanos, constituindo um a presença medieval nos 

tempos modernos. Como as Ordenações eram  um a “compilação referta

136 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Lesão nos contratos, p. 89.
137 FREITAS, Teixeira de apud PEREIRA, Caio Mário da Silva. Lesão nos contratos, 
p. 89.
138 GOMES, Orlando. Raízes h istóricas e sociológicas do Código Civil brasileiro, 
Publicações da Universidade da Bahia.
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de lacunas”, somente com a Lei da Boa Razão foram superadas estas 

através de critérios de interpretação integrativos da lei.

O interesse (ou razão ideológica) em desvincular 

os movimentos libertários e revolucionários, calcados no discurso 

democrático da Revolução Francesa e da Independência norte- 

am ericana, das instituições antigas vinculadas ao absolutism o 

monárquico e à nobreza, hierarquizada em castas de origem dinástica, 

quando o “ter” subm etia-se ao “ser”.

Portanto, quaisquer fossem as razões, a reação 

não se fez olvidar e o projeto do Código de 1917, através de CLÓVIS 

BEVILÁQUA, contrário à m antença da lesão, não a contemplou. A 

Comissão Revisora, sob a presidência de Epitácio Pessoa, tentou 

restaurá-la  no projeto revisto, em seus arts. 1.314 a 1.319, seguindo as 

características do Código Filipino. M antinha-se o entendim ento que 

outorgava a possibilidade de rescisão a ambos os contra tan tes, aplicável 

em todo contrato comutativo, quando a desigualdade das prestações 

atingisse m ais da metade do justo  valor da coisa.

Também, m antinha-se o entendim ento que a 

considerava um  defeito objetivo do contrato, e não um  vício do 

consentim ento. Cabia à parte lesada provar tão-som ente a desproporção 

de valores (art. 1.312 do Projeto Revisto). TAVARES DE LIRA, contra 

esta sugestão, invocando os Códigos então em voga, opinou 

contrariam ente à Comissão Revisora.139 Segundo o autor, AMARO 

CAVALCANTI e CLÓVIS BEVILÁQUA defenderam:

139 LIRA, Tavares de. “Trabalhos”, vol. 3, p. 137, apud AZEVEDO, Filadelfo. Obra 
citada, p. 48.
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“a exclusão da obsoleta figura, por várias razões, inclusive 

a de eqüidade, que justam ente insp irara as decisões 

imperiais, pois não se com preendia a rescisão de contrato 

elaborado sem vício (vol. cit., pág. 51); salientaram , 

ademais, que a nova orientação iniciada pelo art. 138 do 

Código Civil alemão, obedecia a motivos diferentes, 

especialm ente quanto ao lado psicológico, à situação 

aním ica das partes”.140

A antiga lesão como um  meio de obter a 

declaração de rescisão de um  vínculo contratual foi explicitamente 

posta de lado ante a influência de CLÓVIS BEVILÁQUA na votação 

dessa parte do Projeto na sessão de 31 de dezembro de 1901, 

suprim indo-se os arts. 1.311 a 1.319. CLÓVIS argum entou que as 

facilidades das comunicações e o desenvolvimento industria l colocam o 

vendedor em posição de bem escolher o momento da venda e, por 

suposto, a estabilidade negociai deveria ser entregue à lei da oferta e da 

p rocura .141

Conjuntam ente à legislação extravagante, 

algum as tentativas de reforma do Código Civil reinseriram  a lesão no 

contexto jurídico, como ocorreu no Projeto de Código das Obrigações, de 

1941, o qual, em seu art. 31, prescrevia:

140 AZEVEDO, Filadelfo. Obra citada, p. 48.
141 Projeto do Código Civil brasileiro. Trabalhos da Comissão Especial da Câm ara 
dos Deputados, VI, p 51.
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“É anulável a declaração pela qual um a pessoa, 

sob prem ência de necessidade, ou por inexperiência, 

se obriga a prestação m anifestam ente 

desproporcionada ao proveito resu ltan te  da 

prestação oposta”.

Enquanto o § I o continha:

“Não se decreta a invalidade do ato, se é 

oferecido suplem ento suficiente, ou se a parte 

favorecida concorda com a redução do proveito”.

Culminando o § 2o :

“Aprecia-se a desproporção ao tempo em que se 

realizou o ato”.

Os autores do projeto, M inistros OROZIMBO 

NONATO, PHILADELPHO AZEVEDO abeberaram -se no direito alemão 

para m udar de perspectiva a visão em inentem ente objetivista contida 

nos preceitos historicam ente aplicados no Brasil e, também, 

desvinculando a lesão da definição num eral da desproporção.142

142 RIZZARDO, Arnaldo. Da ineficácia dos atos jurídicos e da lesão no direito, p. 93.
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O projeto do Código das Obrigações caracteriza a 

m atéria em dois pontos. Prim eiram ente, a parte deve estar envolvida em 

um  especial estado de ânimo, advindo da prem ência da necessidade ou 

inexperiência, que im pulsione o consentim ento deformado e que, 

nou tras circunstâncias, não ocorreria. Em segundo ponto, o 

desequilíbrio nas contraprestações.

Seção 4.3. A estrutura sócio-econômica.

CLÓVIS BEVILÁQUA, por meio do Código Civil 

de 1917, dá corpo a um a corrente doutrinária am plam ente hostil ao 

institu to  da lesão143, sendo justificada a sua  exclusão na forma 

mediante a  qual a parte lesada poderia res tau ra r o seu direito, 

recorrendo ao erro, dolo, fraude, sim ulação ou coação. O que significou 

a vitória do pensam ento jurídico-individualista. Inclusive, nos trabalhos 

publicados na  im prensa e em conferências, deturpavam -se os conceitos 

chegando-se, como CLÓVIS, a denom inar de iníquo o instituto, 

porquanto sua  inclusão na organização norm ativa representava um a 

ofensa à eqüidade.

Apesar de, à época da promulgação do Código 

Civil brasileiro de 1917, um  forte movimento revisionista da postura 

individualista já  ter tomado posto, calcados nos efeitos da revolução 

comercial e industrial, alterando o modo como os contratos deveriam

143 RIZZARDO, Arnaldo. O bra c itada , p. 81.
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ser interpretados, o ordenam ento então vigente manteve a perspectiva 

do ato jurídico individualm ente considerado.

Para ARNALDO RIZZARDO144, a  su a  rejeição nos 

trâm ites legislativos representava o espírito da época, inexistindo fortes 

tensões sociais, apregoando-se a menor interferência possível da ordem 

pública sobre o setor privado (e os indivíduos), adotou-se a filosofia 

liberal como meio de resolver os problemas de mercado, os quais 

estariam  calcados na lei da oferta e da procura. De conseqüência, a 

estabilidade das transações era um  dos pontos de preservação da 

economia nascente.

Tal postura é indissociável de um  padrão 

histórico. Exemplo da integração entre os interesses econômicos e a 

e s tru tu ra  norm ativa nos é dada por BARROS LEÃES145 ao tra ta r  da 

noção de responsabilidade civil do fabricante por dano causado por 

produto defeituoso que colocou em circulação (products liability) no 

direito anglo-americano. A evolução do tratam ento dado à culpa e, por 

decorrência, aos limites da responsabilidade contratual é dem onstrativo 

não apenas do descompasso do arcabouço normativo brasileiro em 

relação à economia européia e suas inovações juríd icas, m as tam bém  a 

dificuldade de adequação dos instrum entos jurídicos às novas situações 

de ordem fática.

Por razões que variavam da ideologia reinante à 

necessidade de fomento da atividade industrial nascente e, de

144 RIZZARDO, Arnaldo. Obra citada, p. 82.
145 BARROS LEÃES, Luiz Gastão. A responsabilidade do fabricante pelo fato do 
produto, p. 29 e ss.
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conseqüência, para o desenvolvimento do mercado consum idor, a 

responsabilidade do fabricante, delimitando o espaço dos danos 

ressarcíveis e diminuindo ou contendo os custos da produção, 

consagrava a idéia do princípio da autonom ia da vontade e da liberdade 

contratual (freedom of contract).

Somente com o progresso industria l os tribunais 

britânicos superaram  o dogma da relatividade dos contratos (privity of 

con tract146) para dar o direito a indenização ao terceiro que não 

integrava a relação negociai.

Circunscrever o dano a ser ressarcido apenas ao 

lesado que fosse ligado ao fabricante ou ao vendedor por meio de 

vínculos contratuais restringia a área de indenização a um a restrita  

faixa, o que correspondia a transportar o prejuízo ao consum idor do 

bem ou seu usuário. “Como diz G. Fleming, essa colocação do problema 

em anava da convicção, firm ada nos valores sociais vigorantes no século 

XIX, de que era de interesse da coletividade alim entar a expansão 

industrial, mesmo que à custa  da limitação da responsabilidade do 

produtor jun to  aos seus com pradores imediatos, or in privity with 

them ”.147

146 BARROS LEÃES, ob. cit., p. 33: “A fórmula do privity of contract, claram ente 
exemplificada na decisão do caso W interbottom, pode assim  ser sintetizada: 1°) um 
contra tan te  não é responsável perante terceiros com quem não está  vinculado por 
relação negociai, e, por conseguinte, o vendedor primitivo não deve responder por 
danos causados pelos defeitos das coisas vendidas senão em face do adquirente 
imediato; 2°) não existindo transação  direta entre o au tor e o dem andado, inexiste, 
outrossim , fundam ento lógico para  exigir que o segundo cum pra o contrato em 
relação ao primeiro, salvo se o contrato tiver sido concluído expressam ente em favor 
deste, ou haja ocorrido um a transm issão  de direitos”.
147 BARROS LEÃES, ob. cit., p. 34-35.
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Como as decisões havidas nas cortes até então 

eram profundam ente iníquas, a ju risp rudência britânica desenvolveu 

um a série de princípios que dim inuíram  a abrangência do dogma da 

relatividade dos contratos até a am pla responsabilização pelo defeito do 

produto em nosso tempo.

É visível, pois, que o Século XIX viu crescer a 

indústria  e, por natu ra l decorrência, o mercado consum idor. Não 

apenas isto, o ponto de apoio deste movimento liberal, no direito, foi 

efetivamente o contratualism o e a limitação da responsabilidade 

contratual. Somente após o fortalecimento do movimento industrial é 

que as am arras contratuais arrefeceram.

A nossa elite cu ltural desejava o progresso. 

Corretam ente ou não, com o fito de trazer-nos cu ltu ra  (ainda que 

importada), superar a dependência econômica, m udar o panoram a dos 

processos de produção que, no final do século XIX e m eados do XX 

estava baseado em prim ários processos de exploração de terra, quando 

a renda dos fazendeiros somente poderia ser obtida através de 

impiedosa exploração do trabalhador rural, os expoentes da 

intelectualidade optaram  pela ideologia liberal como salvaguarda de 

um a sociedade mais ju s ta  e p u jan te .148

Ainda que o rescaldo dos movimentos 

econômicos não nos tenham  apartado de um  capitalism o cartorial, 

baseado mormente no estado e nas estatais, como se vê da organização 

econômica do Brasil entre as décadas de 30 e 70, o Código de 1917 é a

148 GOMES, Orlando. Raízes h istóricas e sociológicas do Código Civil brasileiro, p. 

42 e ss.
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antecâm ara metodológica do liberalismo político (embora alm ejasse sê- 

lo econômico).

Denota-se que o fracasso do individualismo 

econômico não acarretou o fracasso do individualismo político. Ao 

contrário, com o advento da melhoria dos meios da produção, o 

comércio calcado nos atos em m assa atingindo a todos os cidadãos, o 

desenvolvimento do consumo e do direito dos consum idores como um  

microcosmo situado entre o direito comercial e o direito civil, o sentido 

de responsabilidade civil é ampliado, em detrim ento e superação do 

consentim ento e seus vícios.

Há um  provérbio popular que apara  bem a 

questão: o problema não é ser conservador, m as escolher bem o que 

conservar.

A construção conceituai do contrato calcado no 

consentim ento talvez não pudesse ser m ais perfeita, m as a questão não 

é a m oldura escolhida, antes a tela a ser pintada.

De conseqüência, como o movimento 

republicano democrático brasileiro esteve calcado em espíritos 

tipicam ente liberais -  em que os melhores exemplos são Rui Barbosa e 

Clóvis Beviláqua -  num  período em que as m anifestações sociais em 

favor do melhoramento da indústria  e do comércio ainda não havia 

atingido o refinamento do pensam ento britânico, - v.g., vejam-se as 

decisões da “Court of Exchequer” citadas por BARROS LEÃES -, fez-se 

um a clivagem relativam ente linear entre os in teresses reinantes. 

Oposição esta  que esteve calcada na distinção existente entre Direito 

Civil e Direito Comercial.
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No que tange aos contratos, a orientação 

civilista manteve-se afeta ao contrato individualizado e em si mesmo 

considerado como forma exteriorizada da vontade de um a ou mais 

partes. O princípio da dignidade hum ana esteve susten tado  na  versão 

do bonus pater famílias. Nesta forma, imagina-se o sujeito atuando 

como qualquer outra pessoa de sensibilidade norm al e comum 

integrada num  determ inado meio. Como os sujeitos envolvidos no 

negócio estão em posição de igualdade, o Direito Civil orienta-se a 

assegurar a plena m anifestação da liberdade individual.

Em paradoxal deslocamento no sentido 

contrário, o Direito Comercial elevou ao paroxismo não apenas o lucro, 

m as tam bém  as formalidades contratuais que lhe são em pregadas. 

Ainda que o comerciante seja sempre tomado como conhecedor do valor 

dos bens que negocia, o que justifica a inserção do art. 220 no Código 

Comercial, o desenvolvimento econômico impeliu-o num a situação 

hipostática.

O exame da atividade comercial deve sempre ser 

tomado segundo o prism a da atividade exercida profissionalm ente 

distinguindo-o segundo um a peculiaridade qualitativa -  atividade que 

se p resta  a ser exercida sob a forma de em presa -  e quantita tiva -  pela 

prática de atos em m assa que impõem um  com portam ento padrão e 

um a forma organizada própria a viabilizá-la.

O crescimento da atividade comercial - e do 

capitalismo - foi fundam ental a um a reestru turação  do conceito de 

em presa, bem como, por decorrência, da atividade econômica e dos 

instrum entos jurídicos pelo em presário utilizados em sociedade.
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A em presa, como esclarece ASSIS 

GONÇALVES149, mais que sim plesm ente um  mero estabelecim ento, um a 

es tru tu ra  física, é um a atividade organizada para a produção e 

circulação de bens e serviços em m assa. A ela adere a concepção de 

exploração econômica com vistas à maximizar o lucro.

A exploração econômica racionalizada almejando 

o lucro produziu a multiplicação de atos a um  nível até então 

desconhecido. Tanto que, para BROSETA PONT, o “capitalism o cria 

um a ordem nova, fomenta a ciência e a técnica para pô-las ao serviço 

do desenvolvimento econômico do sistem a capitalista (que alcança 

inusitada perfeição e complexidade), ao mesmo que a grande 

concentração de capitais determ ina a generalização da grande em presa, 

a produção em m assa e o fomento do consumo. Tudo isso -  que 

constitui parte da revolução capitalista -  produz-se utilizando e criando 

instituições ju ríd icas”.150

A intensificação da atividade m ercantil e, por 

natu ra l decorrência, com seus reflexos no m undo jurídico, dos atos 

jurídicos encam inhou o em presário -  e a em presa genericam ente

considerada -  a um  novo tipo de formalismo que desaguou nos

contratos de adesão.

Os contratos de adesão não apenas são

expressão da entidade econômica m ais forte -  e desenvolvida

tecnologicamente -, m as, em especial, o resultado do uso da 

racionalização do trabalho visando o lucro. Almeja-se, pela

149 GONÇALVES, Alfredo de Assis. Direito Comercial -  Apontamentos, p. 81.
15° PONT, Broseta. M anual de Derecho M ercantil, p. 57.
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padronização dos contratos, a superação de um a variante insuperável. 

O tempo tornou-se inimigo do lucro e, em si, da atividade comercial.

Enquanto o Direito Civil está  calcado na 

estru turação  do padrão médio, do homem comum inculcado da noção 

do bom pai de família, o em presário dele se distingue, seja pela 

especialização da sua  atividade profissional, seja pelos parâm etros da 

atividade econômica que são utilizados como instrum ento racional 

potencializador da máxima exploração mercantil.

Por esse motivo, “a propriedade dinâm ica dos 

bens de produção é a que se realiza sob a forma da em presa. Perante 

um a propriedade desse tipo, a problem ática fundam ental não é a 

proteção e tu tela contra turbações externas, m as sim a fiscalização e 

disciplina do seu exercício, a fim de evitar abuso ou desvio de poder”.151

Resultado do paradoxo supra m encionado e do 

dinamism o em presarial, com o objetivo de maximizar o lucro, é a 

formalização dos instrum entos contratuais. A forte movimentação 

econômica resultou, no plano jurídico, na multiplicação dos atos que, 

usualm ente, possuíam  caracteres homogêneos. É natu ra l ao em presário 

a busca de um a nova concepção de formalismo que retrate a 

cristalização das fórmulas jurídicas.

Inevitável ao em presário a utilização de 

formulários que deram  ensejo aos contratos-tipo, c láusu las genéricas de 

contratação e contratos de adesão.

151 COMPARATO, Fábio Konder. O poder de controle na  S.A., p. 98.
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Essa nova técnica de formação de atos negociais 

advém da necessidade do em presário simplificar as fórmulas juríd icas 

até então conhecidas e, ao mesmo tempo, m aterializar a maior 

quantidade de atos jurídicos no menor espaço de tempo possível.

Não se tra ta  de, sim ploriam ente, tra ta r o 

assun to  sob o prism a da prevalência da vontade do ente mais favorecido 

economicamente.

Antes, as super-estru tu ras econômicas dirigem 

os contratos -  e seu conteúdo -  segundo seus particu lares interesses. A 

vontade e o consentim ento restam  relegados a um  segundo plano, em 

especial na regulam entação desses mesmos interesses em relação aos 

particulares.

A subm issão a um  modelo de contrato não é 

apenas o meio de efetivar a prevalência do interesse m ais poderoso, mas

resu lta  no atingimento da simplificação das fórm ulas juríd icas na 

redução das restrições existentes em razão das limitações tem porais.

N aturalm ente, pela consecução dos fins

almejados, a reorganização da atividade comercial e industria l com 

produção de bens em m assa produziu grandes em presas que, pelo seu 

poderio econômico, tornaram -se detentoras de um a força capaz de 

produzir não apenas bens, m as, também , de criar o seu próprio 

mercado consum idor e afetá-lo diretam ente.

A prevalência do interesse mais poderoso não é, 

pois, a finalidade da nova estratificação econômico-jurídica, mas

conseqüência desse novo intervencionismo, em que os contratos-padrão 

são um a das suas arm as.
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Um dos subprodutos desse poderio é o 

desequilíbrio econômico entre as partes contratantes.

O em presário não apenas simplifica o tipo 

contratual. O em presário não apenas elabora seus próprios contratos. 

Mas, o em presário dirige seus interesses dentro dos contratos que 

redige e transform a antigas es tru tu ras  em novas figuras atribuindo-lhe 

novas funções.

Quer-se propor, portanto, que a revitalização de 

antigos institu tos não apenas revigorou o direito comercial, m as trouxe 

relevantes conseqüências ao direito civil, seja pela quebra da 

linearidade na responsabilidade civil em razão do fato de um  produto, 

seja pela dissem inação dos contratos de adesão.

Noções contidas no risco da atividade e na 

preem inência de interesses redirecionaram  o direito em busca de novos 

métodos interpretativos orientando o reequilíbrio das desigualdades. 

Criou-se um  conjunto de princípios destinados a delim itar o lucro. O 

princípio da relatividade contratual não adentrou ao Século XX como 

um a máxima intocável e intangível. Tampouco isto ocorre em relação à 

m anifestação da vontade no interior dos contratos.

Ou, de outra forma, na visão de ORLANDO 

GOMES, citando a TRIMARCHI, os:

“fenômenos jurídicos que estão se m anifestando na

área contratual atestam , como frisa o citado autor,

que a função e os valores do contrato não podem

mais ser representados nos mesmos term os da
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doutrina oitocentista, pois, no campo da produção 

econômica organizada, as norm as legais têm a 

função de assegurar um a distribuição eficaz dos 

recursos produtivos, de golpear as em presas 

ineficientes e de proporcionar as condições para o 

rendim ento econômico, e a atividade do em presário é 

considerada em função do interesse econômico da 

com unidade”.152

Ressalta, sobrem aneira, o in teresse social e o 

cum prim ento da função à qual é destinado o uso do instrum ento 

jurídico. Não m ais é possível crer ser o contrato apenas um  meio eficaz 

de produção de riqueza mediante veiculação da vontade individual, 

esteja ela liberta ou não dos grilhões do passado.

Seção 4.4. Limitações sistêmicas. Problemas doutrinários e 

jurisprudenciais.

Para fins de dem onstrar as decadência do 

voluntarism o e justificar e, ao mesmo tempo, a intervenção no 

contrato, é necessário determ inar o sentido atribuído à vontade para, 

então, questionarm os quais os cam inhos a serem  traçados para a 

modificação do conteúdo do negócio jurídico.

152 GOMES, O rlando. C on tra tos, p. 5. Em n o ta  de rodapé.
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As condições para existência de um  negócio 

jurídico são a) a existência dum a vontade b) um  certo conteúdo dessa 

vontade e c) um a determ inada eficácia sua. Assim, três são os 

pressupostos lógicos de um  negócio jurídico, presum indo-se que 

dentro do ordenam ento jurídico este negócio seja produzido de acordo 

com a legislação vigente e não in terd ita  por ela. Na dou trina  de 

CABRAL DE MONCADA153, “vontade”, “conteúdo” e “eficácia” não se 

confundem  com os conceitos vulgares que deles é possível extrair. A 

“vontade” não é tom ada como p u ra  m anifestação da atividade do 

querer individual, segundo definições psicológicas, fato este que 

excluiria a possibilidade de existir m anifestação ju ríd ica  do Estado. 

Além do fato psicológico, a vontade é um a construção  lógica da 

realidade ju ríd ica  e s tru tu rad a  sobre um  conjunto de legítim as 

abstrações, ficções e presunções:

“Como se sabe, é justam ente neste último facto  

que reside aquilo a que chamamos já  a específica  

realidade dos conceitos jurídicos e, portanto, também  

a de mais este, o de vontade, que, se  nos colocarmos 

num plano lógico-jurídico de realidade não sensíveis e 

suprapsicológicas, podem os sem  hesitação definir, 

com Kelsen, como uma pura  “construção normativa 

representando o terminus duma imputação”154, bem

153 CABRAL DE MONCADA, Luís. Lições de Direito Civil, p. 544.
154 CABRAL DE MONCADA, Luís. Lições de Direito Civil, p. 544.
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como, a fé depositada na relação form ada entre as 

p a rte s .155

Nessa m esm a linha de entendim ento, 

psicologicamente, conteúdo da vontade hum ana é o que por ela é 

desejado, um a representação consciente de nosso espírito. Enquanto 

que, no negócio jurídico figuram todos os efeitos e conseqüências 

ju ríd icas do ato, queira seu au to r tenha  ou não alm ejado atingi-los, 

conscientem ente ou não. Tanto o determ inado e o explícito, quanto o 

indeterm inado e implícito, integram  o conteúdo da m anifestação da 

vontade. Segundo esta  ordem de idéia, aceita-se que existam  efeitos 

juríd icos im previstos e imprevisíveis na m anifestação.

Também, no plano da eficácia, reside a m esm a 

divergência. Enquanto eficácia em sentido psicológico respeita à 

vontade passível de determ inação consciente, ou de ações capazes de 

a tuação no m undo exterior, independentem ente de conform idade com 

regras ju ríd icas ou m orais, em term os jurídicos eficácia rep resen ta  a 

suscetibilidade de produzir os efeitos atribuídos pela lei à vontade. Ou 

seja, represen ta  o poder de gerar direito e obrigações desde que 

produzidos em acordo com a lei.

Desenvolveu-se, em torno da eficácia, um  plano 

lógico-normativo de validade do ato jurídico. Em decorrência do quê, 

há  situações que im portam  em negar validade a este ato de forma 

abso lu ta  ou relativa caso não preenchidos os requisitos de lei. Daí,

155 Não se está  a tra ta r, portanto, das m eras atuações de vontade, m as das 
divergências entre vontade real e declarada.
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resu lta  a incapacidade legal quando a situação advenha de um  fato, do 

“ser” - v.g., caso de um a criança ou de um  dem ente, pois presum e-se 

incompleto o desenvolvimento ou perturbado m entalm ente a ponto de 

não se poder inferir a vontade -  ou de um a construção  norm ativa, do 

“dever-ser” - v.g., com erciante falido. Ainda, há  casos em que as 

situações de fato da vida engendram  a incapacidade acidental graças a 

um  fato n a tu ra l -  v.g., delírio ou em briaguês. Sobre estas três 

hipóteses incidem presunções diversas em torno da vontade real e da 

psicológica. No primeiro caso -  a m enoridade, a ordem jurídica nega a 

capacidade às pessoas , com fundam ento na fa lta  ou insuficiente 

desenvolvimento prováveis da vontade, em virtude de certas condições 

psicológicas que nelas se verificam.156 No segundo caso - falido, a 

vontade psicológica não é afetada, m as a situação ju ríd ica  é alterada 

pela construção  norm ativa, negando-se validade ou eficácia a ela. No 

terceiro caso, a ausência da vontade não é tida como presum idam ente 

inexistente, m as certam ente inexistente.

Im porta realçar que, com o plano lógico, 

form ula-se um  conceito próprio de “vontade ju ríd ica” inserida no 

m undo do direito. E sta  criação lógica nele é recebida segundo o 

paradigm a determ inante da orientação sistêm ica. Portanto, como o 

direito moderno é concebido à base do voluntarism o de DUNS SCOTT e 

OCCAM, posteriorm ente desenvolvido por ju sn a tu ra lis ta s  e kantianos, 

o racionalism o individualista criou um  m undo novo -  o m undo do 

direito, a com unicação, em term os es tru tu ra is , en tre a lógica do

156 CABRAL DE MONCADA, Luís. Lições de Direito Civil, p. 554.
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sistem a e o m undo dos fatos é m ínima, tendo-se h ipostasiado por 

dem asia o direito a ponto de criar su as próprias vontades e 

verdades157. Segundo essa  forma de conceber o direito, a vontade 

subord ina a razão dos fatos e mesmo da sociedade e da política158. 

Como o voluntarism o está  susten tado  em ficções, deu vazão às m ais 

diversas críticas no que pertine à falta de vinculação com o meio em 

que o ato é produzido.

Com a dou trina vo luntarista , os vícios do 

contrato no consentim ento visam aferir o desacordo entre declaração 

do ato negociai -  vontade declarada - e a vontade real -  psicológica - 

segundo as presunções e ficções em lei adm itidas e delim itadas pela 

doutrina. O problem a da validade do negócio jurídico chega a ter 

aspirações psicológicas, como ocorre ante o debate das teorias em 

torno do desacordo entre vontade declarada e negociai.159 Neste m undo 

conceituai, d iscute-se o que prepondera, a vontade ju ríd ica  ou a real, 

sendo esta  apenas eventualm ente é tocada pelos fatos psicológicos e 

sociais que determ inam  a formação do contrato na razão proporcional 

das lim itações encaradas no plano normativo. O cerne da discussão 

visa esclarecer quais as “vontades ju ríd icas em que o elemento

157 VILLEY, Michel. Leçons d 'h isto ire  de la philosophie du droit, p. 321 e ss.
158 VILLEY, ob. cit., p. 325 e 326: “à Kant la doctrine française em prunta, non sans 
pédantism e l'autonom ie de la volonté. Sur Kant et Fichte, s 'ap p u ien t encore les 
prom oteurs allem and de la théorie de la volonté: trium phe ultim e du volontarism e 
juridique, dans l'université allem ande alors au faîte de sa puissance. Em nota ao 
comentário, continua VILLEY: Chez Kant et Rousseau, semble-t-il, la volonté, source 
de droit, est une volonté rationnelle”.
159 Teoria da declaração, da vontade real, da confiança, da responsabilidade e da 
culpa in contrahendo.
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preponderante é a vontade psicológica com a qual aquelas se 

identificam; ou tras, em que esse elemento é a m aterialidade da 

declaração; e ou tras ainda, em que esse elemento é a m era presunção 

e total ficção da lei. Em todos estes casos há  um a vontade ju ríd ica 

como im putação ideal, constru ída com estes ou aqueles elem entos. 

Mas em todos eles intervém  sem pre, em maior ou m enor escala, um  

elemento fictício”.160

N enhum a das teorias que d iscute a divergência 

entre a vontade real e a declarada tem a abso lu ta  preferência legal ou 

doutrinária . O critério de preferência para a resolução dos conflitos 

advém, casuisticam ente, segundo o modo através do qual se formou o 

ato e, secundariam ente, segundo os princípios éticos juríd icos que a 

ela prestam -se a dar inspiração no grupo social em que é produzido. 

C ontraditoriam ente, pelo voluntarism o, concebidas as suas 

finalidades, bem como, concebidas as suas próprias lim itações ante o 

desacordo teórico em torno da vontade juríd ica, vontade declarada e 

vontade real, inexistindo possibilidade de um a teoria geral, a resposta  

sistêm ica à ineficácia é a negação do valor primeiro que levou à sua  

criação.

Em term os m ais claros, o consentim ento é o 

meio pelo qual a ideologia dom inante -  cap ita lista  - justificou  a 

obrigatoriedade do contrato e, pela coação do estado, deu certeza ao 

credor que o devedor cum priria seu dever. A autonom ia da vontade é a 

mola m estra  do indivíduo livre e capaz. Este indivíduo, dotado de

160 CABRAL DE MONCADA, Luís. Lições de Direito Civil, p. 587.

126



vontade própria, possui a certeza da transm issão  de bens através da 

prom essa assum ida. E ntretanto , as lim itações do sistem a são 

evidentes seja pelo reconhecim ento que está  fundado em m eras 

presunções de lei, seja porque há  de se recorrer a im perativos éticos 

para  a solução dos casos havidos como irresolvíveis pela postu ra  

puram ente teórica. Para a resolução dos problem as, parte-se dos fatos 

à teoria, não da teoria aos fatos. Em term os finais, a certeza do 

contrato acaba sendo buscada em princípios éticos verificados na 

sociedade que lhes dá guarida.

Ainda que estribada num a e s tru tu ra  

tipicam ente individualista, a in terpretação e resolução dos casos de 

divergência entre a vontade real e a declarada tem por an teparo  último 

exatam ente a ética e a sociedade em que o negócio é concluído, o que 

não apenas é contraditório como, tam bém , sintom ático das lim itações 

sistêm icas a que este entendim ento está  inserido. O que, obviamente, 

não é um  acaso.

De outro lado, ta is lim itações sistêm icas 

surgem  graças às propriedades do negócio jurídico e do movimento 

teórico criado que deu ensejo ao desenvolvimento do que se conformou 

nos vícios do consentim ento. As possibilidade de argüição de nulidade 

do negócio jurídico estão cen tradas na incapacidade do indivíduo, não 

em dados contextuais da sociedade na  qual ele es tá  inserido. Isto é 

relevante pois dem onstra que causas es tran h as  ao homem, advindas 

ou criadas em sociedade, não condizem com o desfazim ento, ou 

impedimento de execução, do ato negociai.
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Nessa medida, a teoria dos vícios do 

consentim ento era o meio efetivo de se obter a anulação de contratos. 

SILVIO RODRIGUES era enfático ao assinalar que não havia espaço 

para a lesão no direito comum, isso:

“porque, como a lei exigiu, para que se caracterizasse 

a iliceidade do negócio, prova de que a vítima da 

u su ra  nele consentiu em virtude de prem ente 

necessidade, inexperiência, ou leviandade, colocou-a 

muito perto do dolo, e bem vizinha da coação. Daí a 

desnecessidade de se recorrer à lesão para  promover 

o desfazimento do negócio, que poderá mais 

facilmente ser anulado em virtude de conter um  

daqueles vícios”.161

Ou seja, ou anula-se o contrato com base num  

dos vícios do consentim ento, ou, tendo livremente contratado, o pacto 

não seria sujeito de interferência.

As incongruências desse ponto de vista são 

visíveis na  própria obra do prof. SÍLVIO RODRIGUES, quando ele faz 

rem issão a um  julgado do Supremo Tribunal Federal162. Era o caso de 

escritura tida como perfeita, m ediante a qual um  lavrador analfabeto, 

instalado duran te 20 anos em terra  alheia, sem qualquer oposição, 

depois de desbastado a m ata, tendo posto a gleba a produzir,

161 RODRIGUES, Sílvio. Dos vícios do consentim ento, p. 8.
162 publicado na Revista dos Tribunais, vol. 182, p. 182 e ss.
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com pareceu em cartório e reconheceu o domínio do outro litigante, 

obrigando-se a desocupar a terra  no prazo de um  ano. Levada a questão 

em Juízo, declarou-se ludibriado, pois teria assinado o instrum ento 

acreditando tratar-se de um  reconhecim ento do seu direito sobre o 

imóvel, quando, ao contrário, estava entregando o bem a terceiro. Em 

prim eira e segunda instância, o au tor obteve ganho de causa. J á  em 

fase posterior, perante o Supremo, as decisões foram reform adas, 

quando negou-se a existência de erro. A fundam entação do tribunal 

esteve calcado na escusabilidade do erro, ou seja, se este resultou da 

culpa daquele que deduz o pedido nega-se a possibilidade de anulação 

do negócio jurídico.

Vê-se, pois, que, sendo o erro a  an te-sala  lógica 

do dolo, somente nos casos em que não houvesse culpa contratual o 

negócio poderia ser anulado. No dolo, em específico, além da prova da 

ignorância de um a situação acerca do fato ou do direito, a parte teria de 

provar o em buste e a fraude que a induziram  a realizar o negócio.

Nesse ponto, é im portante ressa ltar que, seguido 

o entendim ento do STF, nunca será possível anu lar um  contrato com 

base no erro. Sim, pois não há erro -  que pressupõe a ignorância acerca 

de um  fato ou errônea percepção sobre um  direito - sem culpa. Este é 

um  ponto intransponível desta categoria.

Em termos práticos, tam bém , o dolo sofre das 

m esm as dificuldades e limitações probatórias. Ou seja, a construção 

jurisprudencial brasileira em torno dos vícios do consentim ento, de 

certo modo, pautou-se por não aplicá-los em favor de um  elogio da 

superioridade do dogma da vontade.
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A reação foi tard ia e ainda dotada de pouca 

eficácia e coordenação. O surgim ento de métodos de defesa dos 

interesses dos cidadãos foi um a conseqüência natu ra l do crescimento 

do mercado e do consumo, influenciados que são pelos instrum entos de 

dominação econômica. Como exemplo, provavelmente o contrato 

bancário seja a maior vítima da aplicação do atual Código de Defesa do 

Consumidor. Nada mais justo , pois m uitas de suas c láusu las são 

concebidas de forma a fazer prevalecer apenas o in teresse da Instituição 

Financeira.

Sem nos apropriar de qualquer categoria 

atinente ao direito do trabalho, em que o contrato de trabalho sofre 

clara intervenção legislativa e judicante, as relações ju ríd icas com 

bancos, prim ordialm ente aquelas em que a Instituição Financeira é um 

mero prestador de serviços, é um  exemplo m ediante o qual produziu-se, 

ao fim do século XX, um a série de restrições ao livre direito de 

m anifestação de vontade nos contratos. Mais que nunca, o dogma da 

vontade jam ais esteve tão abalado desde que recepcionado com 

suprem acia pela Revolução Burguesa.

A despeito da força doutrinária carreada em 

torno dos vícios do consentim ento, um a linhagem da doutrina brasileira 

esteve incursa num a pequena rebelião contra a corrente dominante. 

Neste século, inicialmente com SPENCER VAMPRÉ e, após, com outros 

dois ju ris ta s  de escol, ANDRADE BRANDÃO e CAIO MÁRIO postaram -se 

contra o absolutism o do dogma da vontade na defesa da possibilidade 

de rescisão do contrato quando este tenha produzido um a lesão, ou
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seja, quando um a prestação torne-se por dem ais desproporcional ante 

os deveres contratados entre as partes.

Num mundo dominado pelo capitalism o e pelas 

operações econômicas transform adas por técnicas con tra tuais e know- 

how de algum as castas dom inantes, o institu to  da lesão surge como um  

dos meios ensejadores da outorga de equilíbrio ao vínculo jurídico. Pois, 

enquanto em França somente se caracteriza a grave desproporção na 

prestação quando envolvido na com pra e venda de imóveis e partilha, 

no Brasil o tem a assum iu ou tras proporções, despregado das suas 

limitações de origem. Em verdade, a necessidade da prática do justo  

preço foi o mote inicial para a tratativa do discurso da eqüidade, boa-fé 

e equilíbrio dos deveres assum idos.

Interessante perceber que ao largo de sua 

proposição inicial, de influência em inentem ente cristã, o discurso em 

torno da lesão retom a fôlego acom panhado de um  reavivamento da 

postu ra aristotélica do princípio de ju stiça  distributiva. A lesão ainda é 

categoria inserida tim idam ente no anteprojeto do Código Civil brasileiro, 

enquanto a legislação extravagante já  desbordou o campo do tem a em 

direção a um a teoria da eqüidade contratual. E sta é a conseqüência da 

repressão às práticas comerciais abusivas, m ais em específico no que 

diz respeito à nulidade das cláusulas que importem em exagerada 

desvantagem, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade, cf. 

CDC, art. 51, IV, qualificando-se de exagerada a vantagem 

excessivamente onerosa para o consum idor, CDC, art. 51, § I o, III.

As justificativas para restrição ao uso do

institu to  da lesão ante os conceitos formulados no corpo da teoria dos
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vícios do consentim ento, em especial o erro e o dolo, pois dado estes a 

lesão seria m era conseqüência de sua  aferição, não mais se justificam , 

tendo-se em conta especialmente o fato das relações civis e m ercantis 

terem a tal ponto se objetivado que praticam ente tornou-se impossível a 

anulação de um  negócio jurídico com base no erro ou dolo.

O contrato inserido nas relações em m assa (ou 

em série) é tam bém  revisitado pois a construção clássica, cen trada no 

individualismo lógico (dogma da vontade) não é eficaz isoladam ente163 

para configurar adequadam ente sua finalidade, que é dependente do 

meio. Ou seja, a vontade (enquanto ente lógico) é lim itada a um  ato 

negociai único que não pode ser, na sociedade de consum o, valorado 

única e univocamente.

A vontade, logicamente considerada, além de 

m era ficção legal que, aplicada, há de ser devidamente aferida no caso 

concreto, ou seja, na qualidade de m anifestação produtora de efeitos 

legais, dem onstra a inadequação conceituai dos vícios do consentim ento 

à questão e pode, ao máximo, redundar na discussão se a lesão 

provocaria um  defeito não dogmático, m as estru tu ra l, no negócio 

jurídico. Tal defeito não é dogmático pois a lesão não está  propriam ente 

inserida no contexto lógico-conceitual de vontade produtora de efeitos 

legais. É estru tu ra l porque o negócio jurídico não pode, nem deve, ser 

interpretado fora do meio em que é produzido. Portanto, a vontade não 

é um  fator unidim ensional determ inante. Ao contrário, o negócio é 

multiforme afetado pela realidade dos fatos e o direito busca, com sua

163 GOMES, O rlando. T ransform ação  G erais do Direito da O brigações, p. 178.
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realidade lógica, abarcar as situação da vida que lhe pareçam

relevantes.

Isso porque, segundo a doutrina da relação

jurídica, o substra to  do direito subjetivo, ou seja, o in teresse subjacente 

ao negócio está além e fora dele. O conceito de direito subjetivo e, por 

conseqüência, de relação jurídica, é por dem ais estreito para nele 

conceber o interesse sub jacen te164. Somente em situações excepcionais, 

MANUEL DE ANDRADE situa o caso do abuso de direito, para  a ordem 

juríd ica seria pertinente a aferição do interesse, isto quando a

desconformidade entre o exercício do direito subjetivo e sua  causa 

subjacente fosse particularm ente grave e escandalosa165. Ou seja, há 

um a escolha ética e sua recepção no ordenam ento jurídico.

Ressalte-se que rescindir o contrato por lesão 

nada mais é, em verdade, que um a conseqüência do respeito aos 

deveres laterais das obrigações (v.g., o princípio da informação), bem 

como às bases da relação negociai166 e ao princípio da boa-fé. 

Conclusão lógica, portanto, aferir que o negócio formulado pela partes é 

submetido a interesses superiores de direito e que, em virtude disto, é 

possível constru ir um a teoria da eqüidade na relação contratual,

abandonando-se o prism a da repressão à u su ra , ao sabor da cu ltu ra  

cristã, de caráter nitidam ente moral e em favor do equilíbrio das 

prestações devidas, de feição evidentemente objetiva e menos

164 ANDRADE, Manuel A. Domingues de. Teoria Geral da Relação Ju ríd ica , vol. I, p. 
8 .

165 ANDRADE, Manuel A. Domingues de. Obra citada, vol. I, p. 9.
166 ALMEIDA COSTA, Mário Júlio. Direito das Obrigações, p. 257, entendim ento 
radicado em OERTMANN.
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repressiva. Salvo melhor juízo, isto é algo que continua em aberto na 

nossa doutrina.

Noutro ponto, o sistem a jurídico brasileiro, 

concebido à base do BGB concebe, o que me parece absolutam ente 

lógico, as m esm as imperfeições -  se é que desta forma posso reportar- 

me à sua  e s tru tu ra  - dogmáticas.

Exemplo bastan te  pertinente é a teoria da “lesão 

positiva do contrato” desenvolvida por HERMANN STAUB, que, para ele 

jun tam ente com a teoria da culpa in contráhendo fora um a descoberta 

bastan te  in teressante e desenvolvida após a publicação do BGB, é 

concebida exatam ente tendo em conta as lacunas dogm áticas do código 

alemão. Neste sentido, o BGB, § 280, tra ta  da obrigação do devedor de 

indenizar o credor cuja prestação ele impossibilite enquanto, no § 286, 

há previsão de indenizar o credor pela m ora causada  pelo outro 

contratante. A lacuna é apontada quando verifica-se não haver no BGB 

nenhum a prescrição que caracterize a violação ao direito do credor em 

caso de actuação positiva, ou seja, ao fazer algo que estaria  obrigado a 

omitir ou efetuando um a conduta devida, m as de forma imperfeita. O 

quê, para STAUB, deveria ser integrado norm ativam ente pela aplicação 

analógica do § 326 do BGB ao tra ta r este do regime da m ora.167

A solução de tal enigma estaria  em dar opção à 

parte leal a faculdade da escolha de três situações: a. m anter o contrato 

e exigir um a indenização para cada violação singular, b. exigir um a 

indenização geral pelo incum prim ento do contrato ou c. rescindi-lo.

167 MENEZES CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e. Da boa fé no direito civil, pp. 
594 e 595.
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Como não poderia deixar de ser, à doutrina -  ERNST ZITELMANN e 

HEINRICH LEHMANN - serviu-se da incongruência sistêm ica da 

construção staubiana, para quem não havia superação ao duo mora- 

impossibilidade do dever de prestar. Conclui HEINRICH STOLL, que à 

categoria da violação positiva do contrato faltaria qualquer espécie de 

unidade e a proteção que seria digna de guardar, no tocante ao 

pressuposto inadimplemento do devedor, claram ente poderia ser 

resguardada por meio dos deveres do contrato, a ser interpretado e 

complementado segundo a boa fé, que tu te laria a obtenção efetiva do 

vim visado pela prestação.

Não posso deixar de citar expressam ente 

MENEZES CORDEIRO nesse ponto:

“Num primeiro tempo, pretendeu reconduzir-se a 

violação positiva do contrato -  portanto as violações 

que extravasassem o duo mora-impossibilidade -  ao 

domínio da responsabilidade delitual. A saída não 

prova: a natureza fragmentária do Direito delitual 

alemão deixa numerosas hipóteses sem cobertura, 

enquanto a proximidade clara -  quando não um a pura 

integração -  com as violações contratais, num  sistema 

que distinga as responsabilidades delitual e 

obrigacional, recomenda um a regulação de acordo com 

esta última. Ensaiou-se, pois, um a subsunção dos 

casos de violação positiva do contrato no § 276 BGB,

pelo qual o devedor responde por dolo ou negligência.
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Como o próprio STAUB havia feito notar, este preceito 

definitório não constitui a norma que, um a vez violada, 

gera responsabilidade; orienta, apenas, a formação dos 

juízos de valor legais correspondentes a violações

operadas noutras latitudes”.

Essa, sem dúvida, é um a excelente prova,

concebida pela doutrina alemã, e referendada pelo seu entendim ento

jurisprudencial, das limitações sistêm icas concernentes ao uso da 

construção clássica dos defeitos dos negócios jurídicos à lesão e a 

ou tras entidades similares. Isto é deveras especial, pois a nossa

concepção juríd ica é dem asiado afetada pela doutrina alemã.

Para finalizar este ponto da crítica, é preciso 

reparar que a lesão tra ta  de um  tem a particular e que a falta de 

liberdade no consentim ento pode não provir de quaisquer pessoas. 

Exatam ente este é o motivo que permite a intervenção judicial de forma 

am pla do legislador franco-italiano, permitindo-o anu lar ou reduzir a 

obrigação segundo as circunstâncias concretas.168

168 MORIXE, Horacio. C ontribucion  al estúd io  de la  lesion, p. 154.
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Capítulo 5. A legislação extravagante.

Seção 5.1. A amplificação da estrutura normativa.

Como salientado nos capítu los anteriores, 

houve um  m udança na e s tru tu ra  do conceito de lesão do período 

antigo em relação às ordenações. A lesão rom ana esteve estribada em 

lastro tipicam ente objetivo. Atingindo-se o patam ar previsto em lei, a 

venda era passível de anulação. Ou seja, contrato de com pra e venda 

perfeito, coisa entregue, pagam ento que não ia além da m etade do 

valor do bem.

J á  a construção portuguesa abrangia qualquer 

bem móvel ou de raiz, enquanto  a rom ana não era tão clara a respeito, 

lim itando-se à venda im obiliária - fundum, podendo ser estendida a 

qualquer coisa - res. Portanto, as antigas ordenações portuguesas 

m antiveram  e am pliaram  a aplicabilidade da lesão.

Com o surgim ento dos Códigos, estribados nos 

movimentos políticos burgueses, ideologicamente su sten tados nos 

preceitos de liberdade individual, política e econômica, o contrato, 

afinado com estas doutrinas, foi reconstruído, laboriosa e 

percucientem ente, como molde privado das operações econômicas.

Então, nada m ais n a tu ra l que os ju r is ta s  do 

século 18 e 19 estivessem  afinados com a excelência do indivíduo e a 

im possibilidade de terceiros, m orm ente entes públicos, poderem  afetar
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os rum os das obrigações con tra tadas. Auferia-se o bem com um por 

meio da liberdade de movimentos econômicos da parte do particular. 

Efetivamente, o indivíduo era expressão m áxim a e m edida de todas as 

co isas.169

Com o aum ento do intervencionism o estata l, a 

porta de en trada  da lesão e in stitu tos afins, abre-se o debate sobre a 

crise do direito. RIPERT, com seu cará ter moldado na  estabilidade 

política novecentista, critica a legislação in tervencionista do novo 

século que afeta a am plitude negociai e a liberdade con tra tual nos 

m ais diversos ram os de atividade.

O século XIX m arca o período de expansão do 

capitalism o. A civilização desenvolve-se em torno das novas m áquinas 

e técnicas de produção. O progresso m aterial e econômico é tomado de 

grande im pulso. G raças a estas conquistas, da ciência e da economia, 

surge um a concepção p au tad a  pela vida em torno do capital. O 

pequeno comércio, que era a tradição rem anescente do período 

medieval, é tomado de roldão pelas grandes em presas.

BUZAID, citando M artin & M aus, sa lien ta  que

169 Parece-nos altam ente curioso que estes princípios tenham  sido desenvolvidos 
concom itantem ente ao regime de servidão. Como é consabido, no período medieval, 

o que atualm ente denom inaríam os de classe economicamente m ais baixa era 
equivalente ao que então era denominado de servos da gleba. Os quais, em verdade, 
situavam -se dentro de um regime de escravidão, pois dependiam  e estavam  
vinculados ao senhor das te rras em que viviam. Como qualquer outro regime, para 
serem cidadãos livres precisavam  com prar as respectivas cartas  de alforria. Tal 
sistem a vigeu na Rússia, por exemplo, até 1860. De outro lado, os regimes 
medievais eram  altam ente com unitários. De dentro do movimento com unitário 
medieval surge, com OCCAM, o sentido de direito subjetivo e, com isto, o conceito
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“antes, não havendo m uita concorrência, nem  falta 

de locais, era fácil a composição dos in teresses entre 

proprietários e com erciantes, mesmo porque a 

m udança do estabelecim ento, quando a divergência 

era insuperável, poderia fazer-se quiçá para  ponto 

da m esm a ru a  e sem pre no mesmo bairro. Com o

desenvolvimento da grande indústria , o

aperfeiçoam ento das m áquinas, a concentração dos 

capitais e o aum ento vertiginoso da produção, houve 

necessidade prem ente de colocar as m ercadorias, o 

que intensificou o comércio, agravou a concorrência 

e tornou m ais raros os lugares destinados à 

atividade m ercantil”.170

D enota-se que o contrato conforme cristalizado 

em seus princípios no século XIX, m anteve su as feições e sua

es tru tu ra , continuando a dar o suporte legal que o vínculo exigia.

Tanto que em um  século inteiro pouco ou nenhum a tu rbu lênc ia  sofreu 

com a realidade dos fatos. O princípio da igualdade ju ríd ica  era um  

dogma testificador dos rigores da lei.

T am anha certeza no sistem a e no indivíduo não 

poderiam , por evidente, jam ais conceber o in stitu to  da lesão. Não

de liberdade e igualdade que se proliferaram  somente muito depois, com a revolução 
francesa.
170 BUZAID, Alfredo. Da ação renovatória. Volume I. p .65.
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obstante isto, no cerne do impulso cap ita lista  estava não apenas a 

gestão de novas técnicas de produção (industrialism o), m as tam bém , 

em harm onia com a nova coqueluche, novas técnicas de adm inistração 

de tempo e do capital.

E ntretanto , os fatos, no século XIX, pregavam a 

favor dos princípios atualm ente tidos por clássicos do contrato. A 

plenitude negociai e organizacional novecentista favorecia as partes e 

su a  “ lei negociai”. Findo o prazo de vigência do contrato , cada parte 

no livre exercício de seus direitos d iscu tia com boa fé as condições 

para o reatam ento da relação ju ríd ica  ou a assunção  definitiva do 

rompim ento.

O móvel transform ador das forças econômicas 

que se erguiam  desestabiliza a e s tru tu ra  con tra tual, m uito bem 

afinada à cu ltu ra  daquele período tem poral. O capitalism o fortalecido, 

concentrando as forças econômicas, distorce o equilíbrio da realidade 

anterior e dá a um a parte a força econômica que desequilibra a 

igualdade juríd ica.

Exemplo da relativização do princípio da 

liberdade con tra tual e da intervenção no âm bito negociai, concebida 

essa  nova realidade capitalista, ao findar o contrato  de locação, o 

lojista era exposto a um  estado de m anifesta inferioridade negociai, o 

que o levava à ru ína  caso não conseguisse m anter o seu 

estabelecim ento no local em que se encontrava. A fastar-se daquele 

local significava d istanciar-se  de sua  clientela e, na m aioria dos casos, 

dim inuir o faturam ento e incorporar os custos com a m udança que
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envolviam, entre ou tras, despesas com a publicidade e com a nova 

instalação.

Tendo em conta o prejuízo certo, as condições 

para a m anutenção do contrato to rnaram -se econom icam ente 

elevadas. Como as grandes em presas podiam su s ten ta r  um  aluguel 

elevado e concorrentes pouco escrupulosos buscavam  valer-se da 

situação de dependência econômica do locatário, as p ropostas mais 

vantajosas ao locador colhiam os frutos dos anos de lab u ta  e esforço 

desenvolvidos pelo criador do fundo de comércio.

No Brasil, com a crise de habitações n as  duas 

prim eiras décadas do século XX, e premido pelos órgãos de classe, o 

Estado viu-se obrigado a proteger os locatários através de atos 

norm ativos tipicam ente intervencionistas na  esfera privada.

As lim itações ao direito de con tra ta r são 

decorrência n atu ra l, seja do intervencionism o, seja da desigualdade 

econômica. No que respeita  às locações, em especial ao fundo de 

comércio, o pequeno com erciante desdobrava-se em ingentes esforços 

com o fito de desenvolver seus negócios. Ao térm ino do contrato  de 

locação, o locatário via-se nas mãos da potestade do senhorio que 

exigia pesadas som as para  renovar o contrato findado. Ao atribu ir um  

valor ao fundo de comércio e possibilitar a renovação do contrato, a 

legislação não apenas favoreceu ao em preendedor e não ao 

proprietário, m as, tam bém , restringiu  um  dos dogmas do liberalismo 

con tra tual clássico: a liberdade de contratar.

Nesse sentido, o florescim ento do

intervencionism o estata l, an tes de ser um a espécie de crise do sistem a,
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é um a evolução que visa superar situações advindas de um a nova 

ordem econômica. A intervenção é o método criado pelos ju r is ta s , não 

para  rever os conceitos sobre os quais estribava-se o contrato, m as 

para compor o conflito de in teresses em que ocorria a preponderância 

do m ais forte sobre o m ais fraco. E sta é a regra que confirma a 

insuficiência sistêm ica dos vícios do consentim ento p ara  um a larga 

margem de questões que estão postas além e independentes do 

indivíduo.

O direito de uso da propriedade, jus utendi, 

fruendi e t  abutedi, antes ilimitado, cede terreno às im posições da sua  

função social171, o quê não deixa de ser algo contraditório, pois é 

exatam ente o grande comércio e a grande in d ú stria  que auxiliam  na 

superação do dogma do liberalismo econômico.

Seguindo os ares de seu tempo, o fundo de 

comércio, expressão em pregada prim eiram ente pela Lei fiscal francesa 

de 28 de fevereiro de 1872, regulam entada em F rança pela Lei de 17 

de m arço de 1909, cria um  novo direito de propriedade. Em favor do 

com erciante desenvolveu-se um  instrum ento  de crédito pela 

caracterização do fundo em torno do direito de locação, clientela e 

freguesia. Conseqüentem ente, cristalizava-se o desejo em balado em 

várias décadas pela repressão à concorrência desleal.

Legislação francesa que ainda desenvolveu 

ou tras três fases. A prim eira, de 5 de dezembro de 1911, o projeto de 

THALAMAS proibia a instalação no local vago um  comércio sim ilar ao

171 BUZAID, Alfredo. Da ação renovatória, p. 67.
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que an tes estava instalado segundo prazo fixado pelo sindicato ou 

tribunal do comércio. Para escapar a es ta  prescrição o proprietário 

deveria pagar o valor do fundo, estim ado em perícia, obrigando-se o 

antigo locatário a não exercer seu comércio num  perím etro a ser 

determ inado. A segunda, em 19 de dezembro de 1912, apresen tado  por 

LAUCHE um  projeto de proteção da propriedade com ercial que fez 

expressa rem issão ao termo “direito à renovação de locação de imóvel 

de fins com erciais”. Finalm ente, a terceira, em conseqüência do 

agravam ento das condições econômicas, em 30 de ju n h o  de 1926, 

surge a prim eira lei francesa que tra ta  do direito de renovação.

Exatam ente num  período conturbado pela 

prim eira guerra m undial, paralisação das construções, aum ento de 

dem anda por prédios com erciais é que há necessidade da intervenção 

nas relações con tra tuais de foro em inentem ente privado.

As desigualdades econôm icas, num  capitalism o 

m arcado por forças nitidam ente m atizadas, a concentração do capital 

nas m ãos de poucos, contraposta  ao conjunto da população sem 

qualquer poder de negociação, retirou força ético-política do conceito 

de igualdade juríd ica. Atendendo ao conflito advindo do binômio 

igualdade form al-desigualdade econômica, a intervenção estata l 

som ente se fez am pliar desde o início do século XIX.

No Brasil, o Decreto Legislativo n. 4.403, de 22 

de dezembro de 1921, visou a perm anência dos locatários de prédios 

u rbanos, em baraçando su a  desocupação. Além disso, fixou os preços 

segundo a razão direta da necessidade da habitação, sujeitando o
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aum ento do aluguel a um a notificação prévia, com prazo de dois anos 

de antecedência, tendo-se em conta o aum ento do imposto p red ia l.172

Esse diploma, a despeito da intervenção estatal, 

m an tinha postu ra  de equilíbrio, pois respeitavam -se os clássicos 

princípios do contrato. Situação que, pau latinam ente, veio a ser 

abortada pelos Decretos n. 4.624, de 1922; n. 4.840, de 1924; n. 

4.975, de 1925; n. 5.177, de 1926 e 5.617, de 1928.

Em 1934 é editada a denom inada “Lei de 

Luvas”, Decreto n .24.150. Segundo BUZAID173, a edição deste ato 

norm ativo revela o antagonism o de in teresses entre o direito novo e o 

antigo. Os dogmas do individualismo liberal, calcados na  liberdade de 

con tra tar e no cará ter absoluto da propriedade, são abalados pela 

intervenção do legislador no domínio econômico, substitu indo-se  o 

contrato enquanto  livre m anifestação de vontade pelo am paro aos m ais 

desfavorecidos econômica e jurid icam ente. Como denom ina BUZAID, 

surge o contrato imposto pela legislação que p assa  a om brear com o 

princípio da liberdade da contratação, bem como, tam bém , ao es ta tu ir 

restrições ao uso do direito de propriedade, lim itado pelo bem estar 

social. Neste sentido, um  dos in stitu tos que m ais se ressen tiu  da 

interferência esta ta l foi a relação juríd ica  locatícia, pois o esta tu to  

assegurava a continuidade do locador no prédio e restring ia o direito 

de retom ada do proprietário.

Em term os expressos, o vínculo de locação é 

um  dos m elhores exemplos da superação do individualism o liberal

172 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Lesão nos co n tra to s , p. 123-124.

i72 BUZAID, Alfredo. Da ação renovatória , p. 3.
144



novecentista que, no âm bito do contrato, desenvolveu os princípios da 

liberdade de contratar e o do caráter absoluto da propriedade. Pois, 

com a legislação extravagante, desenvolvida noutros países e no Brasil, 

chegam os ao contrato imposto (direito de renovação da locação) e 

lim itação do uso da propriedade a su a  função social.

Não é, como se denota, um a anom alia a 

intervenção esta ta l no âm bito m ais íntimo do contrato  na  m edida em 

que o faça em favor exatam ente da eqüidade, ju s tiça  e boa fé que há  de 

sem pre viger na vida em sociedade. Revisar os term os e condições 

con tra tadas, na  m edida em que ocorre a lesão, não é m edida 

extravagante. Se o tempo é sábio e o senhor da razão, as motivações 

para a perenidade de um  institu to  tão antigo como a lesão som ente 

confirmam a propriedade da su a  aplicação na  m edida do contínuo 

retorno das su as prescrições.

Mais que isso, a proteção ao desequilíbrio 

econômico provocado em contrato aplica-se às m ais variadas situações 

fáticas, sendo a lesão talvez a m ais central delas, m as não a única, 

como se vê.

Há de se consignar, por fim, que a lesão insere- 

se nesse contexto revisionista e intervencionista.

Seção 5.2. Negócio usurário, usura e lesão. O pensamento 

de Orlando Gomes e sua crítica.
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Não sem acerbas críticas, conforme se viu 

previam ente no Capítulo 4, o institu to  da lesão é recebido pela 

dou trina brasileira. ORLANDO GOMES174 considerou inadm issível a 

d istensão conceituai havida em torno da lesão, em específico quando 

parte da dou trina  buscou situá-lo no âm bito dos contra tos usu rários. 

Na su a  opinião, a d istensão d esn a tu ra ria  a função específica desse 

instrum ento  jurídico.

A estru tu ração  lógica do pensam ento de 

ORLANDO GOMES é desenvolvida com propriedade. Segundo o 

professor baiano, profana-se o institu to  da lesão pois seu conceito não 

pode ser diverso do qual lhe apontaram  os rom anos. Nesta perspectiva, 

o fundam ento está, em essência, calcado num  desequilíbrio de 

prestações, como puro fato, considerado em si mesmo, sem levar em 

conta a m aneira pela qual se produz. Tornar subjetivo o velho rótulo 

com um a idéia ainda que não inteiram ente nova, deslocando seu eixo 

para  elem entos calcados na  exploração da necessidade, leviandade, 

inexperiência, penúria  e imbecilidade de um  contraen te pelo outro, 

apenas reaviva nova figura de forma delitual, a u su ra .

Tudo isso por se haver dissem inado a idéia de 

proteção aos fracos que im pregnou a filosofia de revisão dos conceitos 

juríd icos tradicionais. A refusão do novo método transform a a antiga 

inspiração do ente criado pelo direito romano. Ante forças reacionárias 

que teriam  estancado su a  evolução, a solução de continuidade para  a 

existência, ou reavivamento, do institu to  foi o seu desvio de rota:

174 GOMES, O rlando. Revista Forense, Setem bro, 1951, p. 42.
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“Nessa contra-m archa para  o pretérito , quando 

não são conduzidos a im passes, fazem obra de 

adaptação, m as, como a vida não se dobra aos 

conceitos, o resultado é o desenvolvim ento tão 

violento e desm arcado da institu ição  ou regra 

exum ada que, com pletam ente desfeiteadas, se 

reduzem  a espectros incômodos, apenas 

indentificáveis pelo nom e”.175

Concludentem ente, aquilo que m odernam ente 

tem sido cham ado de lesão em praticam ente nada se confunde com a 

figura advinda do texto interpolado de DEOCLECIANO. A crítica está  

calcada na  alteração do eixo pela idéia nova aplicada sobre um  velho 

rótulo, inicialm ente restrita  aos contratos de m útuo feneratício, o 

conceito vai sendo dilatado, perpassando  pela u su ra  formal, até chegar 

à u su ra  m aterial. E ntretanto , essa generalização não corresponderia a 

seus contornos primitivos. Apesar de haver um a afinidade entre u su ra  

e lesão, haveria entre elas traços diferenciais conclusivos.

O conceito de u su ra  formal seria m uito m ais 

amplo, pois abarcaria  situações oriundas do contrato  a ten ta tó rias dos 

bons costum es e eqüidade, como cuidou dispor o legislador do Código 

alemão, § 138176. Ao contrário, a lesão seria m uito m ais restrita ,

175 GOMES, Orlando. Revista Forense, 1951, p. 42.
176 Volkmar, RF, abril de 1941. O § 138 do BGB é traduzido da seguinte forma: É 
especialm ente nulo o ato jurídico pelo qual alguém, explorando a desgraça, a
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mesmo quando aplicada além dos lim ites do contrato  de com pra e 

venda. Em essência, esta  p restar-se-ia  a aferir a desproporção entre 

prestações de um  contrato com utativo que tendencialm ente deveriam 

ser equivalentes. Desproporção puram ente econômica e que bastaria , 

per si, para  conduzir à suplem entação do preço ou à rescisão do 

contrato legitim adas, ta is conseqüências, num a ordem  ética, a inda que 

em grau m enor que em relação à u su ra .

E ntretan to , a u su ra , mesmo restritivam ente, 

existiria em contratos aleatórios e un ila terais, o que, evidentem ente, 

não é cabível no âm bito da lesão. Exatam ente no m útuo feneratício 

que os princípios relativos à u su ra  teriam  m aior e m ais constante 

aplicação, ou seja, num  contrato unilateral, visto que som ente um a 

das partes satisfaz prestações, não havendo, por suposto, cabim ento 

para a lesão que está  calcada, precipuam ente, no desequilíbrio das 

prestações.

Tampouco à u su ra  m aterial corresponderia a 

lesão, confusão nascida com o § 138 do Código Civil alemão. Com 

fundam ento neste preceito, a dou trina opinou pelo revisionismo. A 

lesão p assa  a ser encarada em prism a subjetivista, pois e s tru tu ra  o 

institu to  quando predom inam  fatores que resu ltam  na  exploração da 

inexperiência, leviandade ou da necessidade de um  con tra tan te  por 

outro.

leviandade ou a inexperiência de outro faz com que êste prom eta ou dê, para  si ou 
para  um terceiro, em troca de um a prestação, vantagens patrim oniais que excedem 
o valor desta  prestação, de tal m aneira que, segundo as c ircunstâncias, as 
vantagens estejam  em discordância anorm al com ela.
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Segundo essa  ordem de idéias, a imperfeição 

analógica criada em torno da superposição entre prescrição - § 138 do 

BGB -  e conceito -  lesão -  é dem onstrada, prim eiram ente, pela forma 

como se dá a gênese daquela. A prescrição cuida das condições em que 

há  lesão. Assim, se ocorre um a desproporção excessiva entre as 

prestações, resu ltan te  da exploração de um a parte pela ou tra , tipifica- 

se a espécie an tevista no Código alemão. E n tretan to , havida a 

excessiva desproporção, m as, inexistindo a exploração da contraparte, 

o contrato é inatacável. Ou seja, a lei conteria um  freio ético, 

reprim indo o abuso da inexperiência alheia, vítima da esperteza ou da 

falta de escrúpulo de outrem .

As razões da existência desse freio ético à u su ra  

tem origem na legislação penal correspondente à lei de 24 de maio de 

1880, que incorporou ao Código Penal o art. 302 ao rein troduzir um a 

lim itação à u su ra  no contrato de m útuo. Como inexistia previsão de 

taxa máxima, a punição ao ato u su rário  tom ou como parâm etro  a 

desproporção advinda da exploração do m utuário  pelo m utuan te . 

Posteriorm ente, em 19 de junho  de 1893, nova lei de repressão a 

u su ra  foi prom ulgada, am pliando sua  aplicação a todos os contratos, 

desde que ela adviesse de atos hab ituais ou profissionais. De 

conseqüência, tan to  a u su ra  pecuniária como a real foram inseridas 

no Código Penal alemão e, resu ltan te  disto, houve su a  transposição 

aos preceitos civis, constitu ídos no § 138 e respectivas alíneas, 

excetuando-se a caracterização de habitualidade e profissionalidade, 

incom patíveis com a disciplina civilista.
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Portanto, o preceito tedesco - § 138 -  teria 

origem penal, inexistindo nele qualquer espécie de vestígio do direito 

romano, tam pouco existindo entre o rescrito bizantino e o preceito 

alemão parentesco algum. A genuína fonte penal não lhe deixaria 

escapar, inclusive, a função que resguarda. Vista como m era questão 

con tra tual, estar-se-ia  calcado num  interesse individual. E ntretanto , 

legitim ada por um  interesse social, o contrato u su rário  legitima a 

declaração de nulidade do ato dado ser imoral su a  m anutenção pelo 

direito. Este contrato não fica na dependência da m anifestação de 

vontade daquele que lhe sofre as conseqüências.

Inclusive, toponim icam ente, o § 138 está

inserido no Livro I o, que contém a parte geral do BGB. Fato que

consagraria a divergência entre o preceito alemão e o conceito de lesão, 

pois não seria justificável sua  colocação naquela ordem, caso se 

tra ta sse  do rescrito romano.

Em term os es tru tu ra is , o preceito guardaria,

dada a redação conferida às alíneas prim eira e segunda, íntim a

vinculação aos bons costum es. Na alínea seguinte ao § 138 diz-se que 

é nulo o ato jurídico porque alguém, explorando a necessidade, 

leviandade ou inexperiência obtém, em proveito próprio ou de outrem , 

vantagem  patrim onial que exceda o valor da prestação  e tom ando-se 

em conta as circunstâncias do negócio, esteja em excessiva 

desproporção à contraprestação . Na segunda alínea prevê-se um  caso 

especial de atentado aos bons costum es e que, dadas suas 

características, encerra o afastam ento à idéia de lesão ao indicar que a
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sanção visa a repressão de atos que não contém estreiteza algum a com 

o institu to  romano.

Talvez um  dos m aiores críticos, no Brasil, à 

lesão, a dou trina  de ORLANDO GOMES tem endereço certo e, não sem 

deixar de nom iná-los, cita expressam ente seus opositores, CAIO 

MÁRIO, ADERBAL GONÇALVES e BASILEU GARCIA.

Dentro dos lim ites que coloca o problem a, sem 

dúvida, seu posicionam ento é quase isento de críticas. E ntretan to , se é 

que algum a crítica pode lhe ser endereçada, resta  claro que o nobre 

professor dem onstrou não apenas visualizar a questão  sob prism a 

doutrinário  restrito  de forma a descaracterizá-lo indevidam ente, além 

de ideologizá-lo.

Exemplo da postu ra  ideológica:

“Nos ju r is ta s  novos, não é a intangibilidade da

vontade de con tra tar que os preocupa, acostum ados

que estão a defender os aten tados que sofrem, desde

algum tempo, em holocausto às novas idéias. O que

m ais os atra i é o in terêsse de coibir os a ten tados ao

patrim ônio, provenientes da exploração de quem  se

aproveita das circunstâncias para  obter vantagens

que a reação an ti-cap ita lista  generalizada considera

imorais, e quer to rnar ilícitas. O que os seduz,

principalm ente, é a necessidade incontestável de dar

expressão juríd ica  à regra m oral que condena tôda

forma de especulação, hoje reforçada por um a
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vigorosa seiva que, à falta de m elhor denom inação, 

se poderia qualificar de populista”.177

Na m edida em que o m undo já  não m ais está  

concebido entre duas superpotências, na m edida em que term os como 

“direita” e “esquerda” perdem  tom e significado, na  m edida em que a 

ética tom a novo fôlego para  além do m aniqueísm o, a revisão ao 

conteúdo ideológico exposto acim a é inevitável.

Evidente que não se tra ta  de m era reação anti- 

capitalista, pois independente do socialismo ou capitalism o, mesmo 

independente de postu ras ideológicas, a intervenção do Estado na 

atividade norm ativa fez-se necessário por um  imperativo social, de um  

lado, e por um a limitação da perspectiva liberal-individualista, de 

outro. Se o mercado se au to -a ju stasse  adequadam ente seria inútil a 

intervenção do estado, m as isto não condiz com a realidade. Ressalte- 

se, a intervenção do estado na  atividade norm ativa coincide 

exatam ente com o florescimento do capitalism o. Ou seja, são 

exatam ente as grandes forças econômicas que precisam  ser ordenadas 

e controladas sob pena de desequilibrar as finanças de m ercados 

transnacionais.

Noutro ponto, por questões históricas, o 

alicerce histórico que precede a lesão, no que pertine aos rom anos, 

escola dos glosadores e su a  influência no direito canônico, re tira  de 

pau ta  qualquer possibilidade de crítica ideologizada.

177 GOMES, O rlando. R evista Forense, 1951, p. 45.
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Inobstante isso, tam bém , inobstan te a lógica da 

sua  crítica, acercar-se apenas do § 138 do BGB para  explicitar a falta 

precisão dos doutrinadores favoráveis à inserção da lesão em nosso 

ordenam ento jurídico é tra ta r  a questão sob um  prism a claram ente 

lim itado e fora do seu norte.

Nesse aspecto, o fundam ento m aior da lesão é 

an tes a principiologia do contrato e a equivalência das prestações que 

apenas um a prescrição norm ativa inserida em um  código. Decalcar 

seu juízo tendo por base unicam ente este detalhe legal não resolve o 

assun to . Além disto, mesmo assum indo a negativa etimológica sob o 

ponto de vista dogmático, isto não significa a rejeição do tem a pelos 

alem ães.

ORLANDO GOMES am para-se na  dou trina  de 

ENNECERUS, KIPP e WOLF para  argüir que, em gênero, os au tores 

alem ães estudam  o § 138 pelo prism a da u su ra  m aterial ou real e não 

à conta da lesão. M enciona expressam ente os ju r is ta s  citados acima, 

segundo os quais (sic) no direito romano, o vendedor podia exigir a 

rescisão da compra e venda se  o preço não alcançava a metade do valor 

real da coisa e também o comprador. Estas regras não passaram  ao 

Código Civil.178

VICENTE RÁO assum e posição próxim a à de 

ORLANDO GOMES. Aquele professor declara que a lesão sobrevive no 

Código alemão, no seu § 138, ainda que de forma alterada, pois não se 

pede unicam ente a desproporção das prestações objetivam ente

178 GOMES, O rlando. R evista Forense, 1951, p. 45.
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consideradas, m as exige-se, tam bém , a prova do estado de necessidade 

do prejudicado e da má-fé da ou tra  parte. Preceito que teria 

abandonado a figura rom ana e criado, em substitu ição , a figura do 

aproveitam ento ilícito, ou da exploração da inferioridade econôm ica da 

parte prejudicada. Além disto, o conceito adotado por esse  

anteprojeto179, que tão profundam ente se afasta  do velho instituto da  

lesão, penetra, de modo mais incisivo, no problema do conflito entre os 

elementos volitivos e a declaração180. Segundo VICENTE RÁO, houve 

um a amplificação do conceito de u su ra  que acabou por abarcar a 

lesão. E ntretanto , o que não deixa de ser curioso, ao iniciar a 

exposição de seu entendim ento com respeito ao direito com parado181, 

argúi que aquela foi a forma através da qual a lesão sobreviveu nas 

legislações m odernas.

A despeito de entendim ento desses doutos 

m estres, a resolução da questão na  perspectiva germ ânica está  m ais 

voltada ao paradigm a normativo que à conceituação rom ana. Em 

term os sociológicos, é evidente que a postu ra  alem ã é tipicam ente 

subjetivista e racionalizada, enquanto  a rom ânica é pragm ática e 

objetiva.

WESTERMANN182, à m oda de ENNECERUS, 

KIPP e WOLF, tam bém  tra ta  o § 138, alínea 2 sob a  vista da u su ra .

179 Refere-se Código de Obrigações elaborado por Philadelpho de Azevedo, Orozimbo 
Nonato e H ahnem ann G uim arães e que contém redação sim ilar ao a tu a l projeto do 
Código Civil:
180 RÁO, Vicente. Ato Jurídico, p. 221.
181 RÁO, Vicente. Ato Jurídico, p. 218, nota de rodapé 18.
182 WESTERMANN, Harm Peter. Código Civil Alemão -  Direito das Obrigações, p. 49.
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E ntretanto , de certo modo resolvendo o dilema, parte  do contrato 

recíproco ou sinalagm ático para  tra ta r  do equilíbrio da perm uta. 

Assim, a perm uta dom inaria os contratos de com pra e venda, locação, 

arrendam ento, obra e serviço, contrato de trabalho  e a gestão 

rem unerada de negócio, v.g. O contrato bilateral, em prol da realização 

da autonom ia privada, destina-se a propiciar a ju s tiça  através de um  

equilíbrio entre prestação e a contraprestação . O sentido subjetivo do 

posicionam ento tedesco que busca o equilíbrio da prestação e 

contraprestação  orienta para  a apreciação subjetiva das partes no que 

respeita ao valor das prestações prom etidas, e não para  qualquer 

equivalência a ser ap u rad a  objetivamente. Somente sob os 

pressupostos da usura, estritos e não dependentes unicamente das  

condições de valor (§ 138, al. 2), é inválido um contato celebrado 

livremente, mas eivado de fa lta  de equivalência183.

Ainda, WESTERMANN salien ta  que o m ais 

estreito entrelaçam ento que o Direito das Obrigações conhece é o 

concernente às obrigações con tra tuais , em que se tem  por fim 

exatam ente a perm uta. A institu ição  de um a relação obrigacional não 

se despega - ao contrário -  do seu desdobram ento e das c ircunstâncias 

do caso. Por isso, as causas legais de nulidade (§§ 306, 134, 138) 

apanham o contrato todo. Importante é tão-somente a observação de 

que, no contrato sinalagmático, o destino de uma obrigação prestacional 

nunca deve ser determinado sem  um olhar sobre a contraprestação 

convencionada.184

183 WESTERMANN, Harm Peter. Idem, p. 49.
184 WESTERMANN, Harm Peter. Idem, p. 50.
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VOLKMAR185 desenvolve seu raciocínio num a 

perspectiva diversa e parte da possibilidade de revisão dos contratos 

pelo juiz. As guerras e a inflação desm ontaram  a estabilidade 

econômica da Alemanha. Então, desde a década de 30, novas questões 

tem surgido e levam os ju r is ta s  a perquirir sobre quais são as 

condições que autorizam  um  tribunal a modificar o conteúdo de um  

contrato de tal sorte que o su b stitu a  por um  novo.

A única prescrição norm ativa contida no Código 

Civil alemão em 1900, naquele sentido, consistia  no seu § 343, 

segundo o qual o ju iz pode reduzir a um a som a conveniente caso a 

c láusu la  penal fosse desproporcional em relação ao dano.

Antes do surgim ento da inflação e a 

desvalorização da moeda, os princípios invocados p ara  o adim plem ento 

de um a obrigação eram  o pacta sunt servanda e o marco igual a 

marco. Em princípio, o pagam ento em moeda desvalorizada era 

considerado um a prestação jurid icam ente conforme o contrato 

primitivo e a contraprestação devia ser efetuada segundo o preço 

ajustado apesar da desvalorização. Ante a elevada e con tínua inflação, 

produzia-se, m orm ente nos contratos de trato  sucessivo e execução 

pro traída no tempo, um a situação in justa. As c ircunstânc ias 

existentes no momento da celebração do contrato e que lhe serviram  

de base sofrem profunda alteração desequilibrando a execução n a tu ra l 

do contrato. Os tribunais conceberam  impossível a extensão destes 

casos à c láusu la  rebus sic  stantibus.

185 VOLKMAR, R evista Forense, abril, 1941.
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Várias foram as formas de recom por o equilíbrio 

con tra tual destruído em razão de um a situação anôm ala. O primeiro 

caso, a guerra im pediu a execução e cum prim ento regular das 

prestações assum idas pelas partes. Com base no BGB, arts . 242 e 

325, a m ag istra tu ra  modificou o conteúdo dos contra tos para  

considerar que a boa fé deve presidir a execução das obrigações do 

devedor e esta  m esm a boa fé deve reger tam bém  o direito do credor à 

execução. Por isto, a execução de um  contrato não pode ser 

considerada devida, nem exigida, quando houver modificação total das 

c ircunstâncias e a prestação con tra tual torne-se com pletam ente 

d istin ta  daquela que as partes haviam  prim itivam ente pensado e 

querido. Ainda, a im possibilidade da prestação era considerada um a 

das causas de liberação do devedor.

O segundo caso, em desenvolvimento ao

conceito formulado acima, a desvalorização da moeda. O princípio da

boa-fé, com substra to  normativo do BGB, tin h a  um  limite que era a

rescisão do contrato. E ntretanto , se a questão cingia-se a contrato de

execução sucessiva e diferida no tempo, o ju iz es ta ria  obrigado a

modificar as contraprestações, tendo-se em conta as novas

circunstâncias. Neste sentido, o dever maior de um  m agistrado não era

dar resposta  á dogm ática contida no Código, m as p ronunciar o direito

dando satisfação às necessidades da vida. As c ircunstâncias

inteiram ente novas impõem ao ju iz o dever de intervir nos contratos

existentes quando, à falta de intervenção, chegar-se-ia a soluções

contrárias à boa fé, ju s tiça  e eqüidade. Verificada a existência de um a

situação intolerável criada pela inflação, justifica-se não apenas a
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rescisão m as, em especial, a modificação de determ inadas c láusu las 

ou estipulações quando as partes estão de acordo em con tinuar a 

execução do contrato repartindo eqüitativam ente os prejuízos caso 

ocorram. Aplicados prelim inarm ente aos contra tos b ilaterais, tais 

disposições, foram, com o tempo, am pliadas tam bém  aos contratos 

un ila terais, especificam ente em razão de em préstim o de m arcos 

desvalorizados.

Assim, foi superado o entendim ento 

ju risp rudencial fundado no princípio de m arco igual a marco 

contando-se com o princípio da boa-fé, sendo este um  meio lim itador 

da aplicabilidade do pacta sunt servanda.

Nesse mesmo período tem poral, assegurou-se 

ao m agistrado o poder de modificar contratos cujo conteúdo fosse 

contrário aos bons costum es. Segundo este prism a, os bons costum es 

abarcariam  a situação da u su ra  e da lesão. O § 138 do BGB, ao tra ta r  

da lesão, deixa claro ser nulo o contrato quando alguém, obtendo 

vantagens patrim oniais anorm ais, aproveite-se da desgraça, 

leviandade ou inexperiência do outro. Q uestionou-se, então, quanto 

aos contratos sinalagm áticos, se a m era desproporção excessiva entre 

prestação e contraprestação seriam  suficientes para  inqu inar de 

imoral o contrato ou se, em razão a segunda alínea do § 138, o ato 

jurídico som ente seria nulo se ficasse consta tada  a exploração do 

outro. Em 13 de março de 1936 o Reichgericht decidiu que:

“Quando num  ato jurídico a prestação e a

c o n tra p re s ta ç ã o  são  m a n ife s ta m e n te

158



desproporcionais, m as faltam  o u tras condições de 

lesão (art. 138, § 2, BGB), êste ato é nulo em virtude 

do art. 138, § I o, se fica constatado, - além da 

desproporção das prestações, na  parte que se 

pretendem  tais vantagens exageradas (Gesinnug), 

que o ato, segundo seu conteúdo, seus motivos e 

seu fim, é contrário ao bom senso popular (gesunde 

Volksempfiden)”.

Segundo VOLKMAR186, num  contrato 

sinalagm ático, se um a parte obtém da ou tra  um a vantagem  

desproporcional em relação à obrigação, a nulidade se impõe mesmo 

quando não tenha existido exploração consciente da desgraça alheia 

ante a violação de um  bem jurídico, os bons costum es. Se a força das 

c ircunstâncias impeliu pela conclusão do negócio, que não seria 

firmado de modo desvantajoso em ou tras circunstâncias. Como se vê, 

é um  entendim ento com pletam ente diverso do exposto por ORLANDO 

GOMES.

Além disso, relevante sa lien tar, as d iscussões 

havidas em torno dos bons costum es surgem  coetaneam ente com o 

nacional-socialism o e, provavelmente, em razão dele. A questão, no 

tempo de seu estudo e publicação da obra de VOLKMAR, como se 

denota, tam pouco é despegada de forte ideologia. Além disso, a 

alteração da in terpretação do contrato, e a modificação do seu

iss VOLKMAR, Revista Forense, abril, 1941.
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conteúdo presentivo, ocorre lado a lado com a alteração das condições 

econôm icas do povo alemão. As guerras e a inflação ocorrem 

praticam ente num  mesmo período histórico.

Resta-nos aferir a questão já  com d istância  em 

relação aos fatos ora descritos e apreciar a ju steza  das colocações 

expostas. E ntretanto , o que é vital, a dem onstração dos fatos é n ítida 

no sentido da publicização da m atéria contra tual. É visível ter havido 

no século XIX um a am pliação do liberal e privado em relação ao 

público. D istensão cujos efeitos sentim os diariam ente e que, em 

reação, pau tou  posteriorm ente o reavivamento do in teresse social, 

p reponderante em relação ao bem privado. Em conseqüência, e 

independente do movimento ideológico de forças au to ritá rias  da 

prim eira m etade do século XX, o binômio público/privado concerne 

aos ju r is ta s  independentem ente da ideologia de estado dom inante. Há, 

ao mesmo tempo, necessidade de considerarm os, tam bém , a pressão 

econômica sobre os m ais variados entes que compõem um a sociedade. 

Não por outro motivo justifica-se o em bate concernente ao binômio 

público/privado e que há  de se p au ta r pela razoabilidade. Também, 

não é outro motivo que justifica a clara intervenção dos fatos e da 

economia sobre o direito.

A m udança é efetivam ente em blem ática, as 

crises p au tad as em diversas formas, habitação, locações com erciais, 

guerras e inflação influenciaram  sobrem aneira a composição dos 

contratos e, mesmo, su a  revisão judicial.

A influência externa -  o meio -  fez surg ir um a

interpretação im perativa sobre o padrão liberal de contratação. E ssa
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influência externa, anterior ou posterior à formação do vínculo 

jurídico, fixa as noções das diversas teorias criadas para  resolver o 

desequilíbrio contra tual. Com isto, revigora-se a principiologia do 

contrato, em detrim ento de um a dogm ática rasa . Por suposto, u tilizar 

o princípio do pacta sunt servanda para exigir o cum prim ento de um  

contrato e desconsiderar as situações fáticas ligadas à  questão é não 

apenas tom ar partido irresponsável da dogm ática superficial m as, 

tam bém , es ta r em abso lu ta  d issonância com o que há  de m ais 

contem porâneo no que toca aos contratos.

Inobstante isso, a dou trina  de HARM 

WESTERMANN, VOLKMAR e HARRY WESTERMANN opõe-se ao 

entendim ento de ORLANDO GOMES. O ponto de vista de ORLANDO 

GOMES é estritam ente conceituai e linear. A resposta  à questão da 

lesão, em foro germânico, não o foi. Mesmo a sim ples in terpretação 

gram atical da alínea 2a, do § 138, diz-nos que há  nulidade caso 

incidente o fato sobre esta  hipótese de lei. A nulidade pode ser 

genérica ou específica. Específica caso os fatos ajustem -se fielmente ao 

que dispõe a segunda alínea que diz:

“É especialmente nulo o ato jurídico pelo qual 

alguém, explorando a desgraça, a leviandade ou a 

inexperiência de outro faz com que este prometa ou dê, 

para si ou para terceiro, em troca de um a prestação, 

vantagens patrimoniais que excedam o valor desta 

prestação, de tal maneira que, segundo as
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circunstâncias, as vantagens estejam em discordância 

anormal com ela”.

Genérica, por violação aos bons costum es, 

quando há a vantagem  patrim onial excessiva, m as não o 

aproveitam ento indevido, denom inado de dolo de aproveitam ento por 

CAIO MÁRIO.

Ainda que a lesão na m odalidade rom ânica 

tenha  sido rejeitada na  Alem anha, houve, o que é evidente, a  recepção 

de institu to  análogo em seu Código Civil. Som ente os fatos, 

eventualm ente pau tados por desequilíbrios econômicos e sociais, é que 

vão im prim ir m aior ou m enor rejeição à lesão tendo em conta, 

especificam ente, que, na dou trina alemã, há um a tendência à não 

perscru tação  do íntimo in teresse da parte na conclusão de um  negócio. 

O que não significa o abandono da resolução de problem as havidos no 

contrato, advindos de situações anôm alas que possam  influenciar a 

contratação  ou de alteração do estado das coisas. Ao contrário , há um  

respeito muito grande ao equilíbrio na perm uta.

Para MORIXE, confirmando esse entendim ento, 

dem onstrando-se que o entendim ento de ORLANDO GOMES não foi 

devidamente recepcionado pela doutrina, o art. 138 abandonou a lesão 

enquanto  expressão objetiva de um  vício do consentim ento, não tendo 

deixado de ter em conta a falta de equivalência nas prestações. Tal 

desequilíbrio estaria  intim am ente ligado com a conduta da ou tra  parte, 

pois:
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“La inequivalencia de las prestaciones -  como 

expresión objetiva dei hecho -  juega su papel en el 

acto. Pero su importância es secundaria y -  esto es 

fundamental -  no está fijada numérica y precisamente.

La desproporción debe ser chante de acuerdo a 

las c ircunstancias de la causa; lo que im porta decir 

que ella puede ser oscilante. Más de u n a  vez, se 

dará el caso de que u n a  lesión m aterialm ente mayor 

que outra, sea m enos chacante que ésta. Todo 

dependerá de las c ircunstanc ias dei caso, de la 

mayor o m enor explotación, de la m enos o m ás 

in tensa  perfidia p uesta  en acción por el explotador.

Ambos os elemento tienen su  valor, pero lo 

subjetivo prim a sobre lo objetivo”.187

Na perspectiva portuguesa, o que o prof. 

ORLANDO GOMES denom ina de u su ra  m aterial é concebido como 

negócio u su rário  e tido por distinto de u su ra .

O art. 282 do Código Civil português contém 

redação188 bastan te  próxima do art. 138 do BGB e provavelmente nele

187 MORIXE, Horacio. Contribución al estúdio de la lesión, p. 101.
188 Código Civil Português, art. 282: É anulável, por u su ra , o negócio jurídico, 
quando alguém, explorando a situação de necessidade, inexperiência, ligeireza, 
dependência, estado m ental ou fraqueza de carácter de outrem , obtiver deste, para 
si ou para  terceiro, a prom essa ou a concessão de benefícios excessivos ou 
injustificados.
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se inspira. Os doutrinadores portugueses ora atribuem  seu conteúdo 

ao institu to  da lesão, ora o inserem  no âm bito do negócio usurário .

Salienta MOTA PINTO189 que o Código 

português de 1867 rom peu com a tradição, deixando de considerar a 

lesão, considerada grave desequilíbrio entre as prestações nos 

contratos onerosos com utativos, um  motivo autônom o de invalidade 

dos negócios jurídicos. A lesão im plicaria na anulabilidade do negócio 

quando envolvesse erro, dolo ou coação. O Código a tu a l m anteria  a 

proscrição da lesão sob a designação de u su ra . Desenvolvida a noção 

do binômio exploração de um a parte e excessiva vantagem  de outro o 

problem a não seria encarado sob a perspectiva individualista do 

Código de Napoleão, m as à luz de valorações sociais, im peran tes em 

nosso tempo, ensejando, segundo juízos de eqüidade, a requerim ento 

do lesado ou da parte contrária, alternativa para  a modificação do 

conteúdo do negócio (art. 283).

Segundo esse mesmo entendim ento, inserindo o 

in stitu to  da lesão no bojo de negócio usurário , ALMEIDA COSTA190 

argúi que, no direito português, são três os elem entos do conceito de 

u su ra : a) a situação de inferioridade do declarante; b) a obtenção de 

benefícios excessivos ou injustificados; c) a intenção ou consciência do 

u su rário  de explorar a referida situação de inferioridade. Ademais, 

diferencia entre os caracteres deste com portam ento negociai o 

decorrente de taxa de ju ro s e c láusu la  penal lesiva ou em percentual 

excessivo, os quais não corresponderiam  ao negócio usu rário .

189 MOTA PINTO, Carlos Alberto. Teoria Geral do Direito Civil, p. 501.
190 ALMEIDA COSTA, Mário Júlio. Direito das Obrigações, 579.
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Conseqüentem ente, a inda que não se possa 

argüir tra ta r-se  de lesão propriam ente dita, é visível que, no interior do 

amplo conceito de u su ra  foi inserido o institu to  da lesão, o que não 

significa que dele não se possa ap a rta r nem, tam pouco, que ele não 

exista ou não tenha sido recepcionado nos ordenam entos ora em 

questão. O que se verifica é que, em bora a lesão (no sentido objetivo 

que lhe é dado pelos romanos) não esteja claram ente inserida nestes 

códigos, ela subjaz e dá susten to  à noção de negócio usu rário , seja 

ante os portugueses, seja an te os alem ães.

Seção 5.3. O dolo de aproveitamento e a declaração de 

vontade no contrato.

Na dou trina  nacional, CAIO MÁRIO191, 

apoiando-se no entendim ento de DE PAGE, su s ten ta  o conceito de 

lesão es tá  estribado em dois elem entos, um  objetivo, outro subjetivo. O 

primeiro elemento -  objetivo -  es tá  caracterizado na  obtenção de lucro 

patrim onial excedente de um  quinto do valor corrente ou justo . A 

questão es tá  cen trada no ju sto  preço. A ju s tiça  do valor a ten ta  a 

critérios casuísticos, pois não dependeria de um  padrão a priori, pois 

as c ircunstânc ias particu lares de cada caso dependem  das utilidades 

m anufaturadas da taxa de remuneração dos fa tores produtivos que 

entram no custo marginal, e, em parte, da escala de produção como um

191 PEREIRA, Caio Mário. Lesão nos co n tra to s , p. 164.

165



todo. O segundo elemento -  subjetivo -  consiste no abuso  da prem ente 

necessidade, inexperiência ou leviandade da ou tra  parte.

Para CAIO MÁRIO, seria esta  a base da teoria 

da lesão, não bastando que um  contrato seja prejudicial, é preciso que, 

além da vantagem  excessiva obtida por um  con tra tan te , aufira-se a 

particu lar situação que levou o outro a celebrar o contrato  de forma 

tão desfavorável.

Em virtude disso, verifica-se que o con tra tan te  

beneficiado praticou um  ato consciente de aproveitam ento das 

condições desfavoráveis do lesado. A necessidade de que tra ta  a lei não 

significa m iséria, ou de condições de m iserabilidade, m as respeita 

an tes à necessidade contratual. Independente de fortuna, o indivíduo 

pode ser dado a precisar de dinheiro urgentem ente e ver-se obrigado a 

alienar um  bem imóvel.

A necessidade con tra tual não depende das 

condições econôm ico-financeira do lesado, m as do fato dele não poder 

deixar de efetuar o negócio ante um  fato prem ente.

O posicionam ento de CAIO MÁRIO influenciou 

diretam ente na  redação do a tual projeto do Código Civil brasileiro, em 

específico no que pertine ao art. 157, um  com posto dual, com 

elem entos objetivos e subjetivos, que não se con ten ta apenas com a 

existência do dano e de ser ele o resultado da necessidade, da 

inexperiência do dano, requer, tam bém , que o contrato  resu lte  de um  

dos con tra tan tes ter abusado deste estado.
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É da opinião de CAIO MÁRIO192 que a u su ra  

pecuniária tem seu ilícito calcado na  excessiva cobrança de ju ros, 

superiores à taxa de lei, enquanto a u su ra  real exigiria a concorrência 

do abuso por parte do au to r do dano. Nesta perspectiva, a u su ra  real 

seria a representação penal do institu to  da lesão. Na m edida em que é 

nulo o ato jurídico quando seja ilícito seu objeto (CCb, art. 145), 

teríam os a nulidade dos contratos à conta do abuso  da prem ente 

necessidade, inexperiência ou leviandade da o u tra  ao obter lucro 

patrim onial excedente de um quinto do valor corrente ou justo . De 

conseqüência, a lesão, sob as vestes da u su ra  real, produziria a 

nulidade do ato, não su a  anulabilidade ou rescindibilidade.

D ireta ou indiretam ente, a bem da verdade, 

essa  dou trina  dual esta  em basada no § 138 do BGB, conforme 

confirma MORIXE.193

Seção 5.4. Alteração do prisma e amplitude conceituai, o 

justo preço e o fundamento da lesão.

O que im pressiona no estudo da lesão é que 

este in stitu to  é repleto de dualidades.

A razão dos fatos transm udou  a objetividade 

rom ânica da lesão. No medievo prevaleceu a repressão  à u su ra . Com o 

racionalism o, desenvolvendo o contrato à base do consentim ento, a

192 PEREIRA, Caio Mário. Lesão nos contratos, p. 167.
193 MORIXE, Horacio. Contribución al estúdio de la lesión, p. 48.
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lesão foi incorporada aos ordenam entos de m últip la forma. Os 

germânicos, v.g., carrearam -na da feição penal para, como meio de 

m anutenção dos bons costum es, inserir no ordenam ento civil sobre a 

lesão o elemento necessidade configurando o que se denom inou de 

u su ra  real. O cam inho foi tortuoso porque to rtuosa  é a realidade.

Ao largo disso, na m edida e nos lim ites 

econômicos em que se desenvolveu, o contrato estribado na  autonom ia 

da vontade sofre o choque da nova realidade cap ita lista  e impõe as 

diversas formas de contratação em que não há, em gênero, nenhum a 

d iscussão em torno das suas cláusu las. A sociedade de m assa, a 

cu ltu ra  desenvolvida em torno dela, os novos fatos sócio-econômicos 

surgidos com o capitalism o, a partir da m etade do século XXIII, além 

das guerras e instabilidade econômica, trouxeram  ao direito vários 

problem as que dem andaram  profunda reflexão p ara  verem -se 

resolvidos.

Ao contrário da lesão, o contrato  tom ou o 

cam inho da objetivação, em bora no seu contexto não deixassem  de ser 

in tro je tadas diversas questões, senão fundam entais à teoria da lesão, 

ao m enos extrem am ente análogas a ela.

O cerne objetivo da lesão sem pre esteve calcado 

no ju sto  preço194 que inevitavelmente implicava na  realização de um  

princípio de justiça . O princípio de ju s tiça  jam ais há  de ser 

abandonado, en tre tan to , a teoria do ju sto  preço pode, atualm ente, 

parecer um  absurdo aos olhos da economia. Em geral o ju sto  preço era

194 m atéria abordada no capítulo 1° segundo a doutrina de SPENCER VAMPRÉ.
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obtido tendo-se em conta a com m unis aestim atio . E sta estim ativa 

comum, en tre tan to , podia não ser obtida de forma inequívoca. A falta 

de transparência  negociai, o monopólio ou ou tras p ráticas abusivas 

podiam resu lta r num a estim ativa im posta un ila teralm ente. Nestes 

casos o soberano ou o bom príncipe poderiam  im por lim ites ao 

negócio, realizando ou substitu indo  o valor estim ado entre as partes:

“Havia regras definindo o ju s to  preço, ou seja, 

um a espécie de tabela de valores de alguns bens. 

Cândido Mendes m enciona, por exemplo um  decreto 

de 17 de ju lho  de 1778 definindo o ju s to  preço de 

fazendas frugífera, calculado sobre os rendim entos 

de 20 anos, tiradas as despesas. A regra, diz ele, é a 

da rescisão dos contratos com utativos em casos de 

lesão enorme e enorm íssim a”. 195

E ssa sensibilidade com relação ao ju s to  preço 

era pertinente, como salienta LIMA LOPES196, num a sociedade estável, 

hierarquizada, estam ental, em que a riqueza não circulava como 

ocorre no período capita lista  porque o bem por excelência, no período 

pré-capitalista , era o imóvel. E sta  oposição tem poral 

capitalism o/pré-capitalism o - opõe um  duplo binômio: ju s tiça  do 

soberano/im obilidade e vontade individual/m obilidade.

195 LIMA LOPES, José Reinaldo de. O direito na h istória, p. 394 e 395.
196 LIMA LOPES, José Reinaldo de. O direito na história, p. 395.
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A sociedade cap ita lista  teve necessidade, para 

generalizar o exercício da perm uta - em term os m ais expressos, 

m assificá-la - de reprim ir os constrangim entos aos atos negociais em 

m assa. A suprem acia da vontade, nesse contexto, é a justificação 

racional da objetivação negociai que não visa unicam ente a 

maximização dos lucros, m as, em especial, a objetivação dos atos 

negociais com a finalidade de realizá-los cotidianam ente e na  maior 

velocidade possível. O lucro e su a  maximização seriam  obtidos com o 

aum ento das trocas.

O preço, em especial, o ju s to  preço, no interior 

da sociedade m ercantil, perde com pletam ente o sentido e torna-se 

instrum ento  arcaico de com bate à livre m anifestação da vontade. Nem 

por isso, en tre tan to , à falta de ju sto  preço tarifado, a teoria da lesão 

torna-se h istórica e econom icam ente inoportuna, pois a inda que a 

lesão seja vista como um  vício do consentim ento, à prim eira vista, em 

um a segunda acepção, o ato negociai deve ser vislum brado segundo o 

equilíbrio da perm uta, desenvolvendo-se, então, em torno da noção da 

equivalência que nos contratos se exige197, pois os desequilíbrios 

proporcionados pelas novas técnicas de contratação  som ente 

aum entaram .

Exatam ente essas novas técnicas e 

instrum entos que dão ensejo no Brasil, de forma am pla, ao direito do 

consum idor, que traz em nossa  visão dogm ática p átria  um  conceito

197 POTHIER, Obligations, n. 33; TROPLONG, Vente, v. 11/286 e PLANIOL, Traité 

Elém entaire, v. II, n. 1.076.
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bastan te  amplo de consum idor e, tam bém  por isto, um  amplo espectro 

de repressão às práticas con tra tuais  abusivas. Como se verá a seguir.
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Capítulo 6. A reação intervencionista com Código de Defesa 

do Consumidor e segundo a civilistica moderna.

Seção 6.1. Os atos e a contratação em massa.

É próprio da sociedade cap ita lista  a atividade 

altam ente industrializada, o que concebe não apenas a m ultiplicação 

dos bens e maximização dos lucros, m as tam bém , a dom inação dos 

instrum entos da técnica cap ita lista  que foram diretam ente 

influenciados pela “cu ltu ra  de m assa”.198

Com isso, o fato cap ita lista  contradiz o 

postulado da igualdade ab s tra ta  entre as partes dado199, não apenas o 

desequilíbrio econômico elevado entre elas, m as, em especial, a 

imposição de cláusu las con tra tuais inseridas no contexto particu lar 

independentem ente de qualquer espécie de debate ou diálogo. O 

resultado é a imposição do conteúdo negociai propriam ente dito. Este 

novo contexto reduz violentam ente a participação da vontade dos 

contraen tes na definição da e s tru tu ra  co n tra tu a l.200

O exercício do poder econômico, reduzindo a 

feição subjetiva dos contratos pela objetividade im posta (cláusulas 

gerais de contratação) dem onstra que a represen tação  m ental e 

psíquica do sujeito em relação ao contrato é subord inada e derivada do

198 Para o entendim ento do termo, veja-se ADORNO, Theodor. Textos Escolhidos,
i"  BECKER, Anelise. Teoria Geral da Lesão, p. 64 e ss.
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instrum ento  ao qual está  vinculada, além de vinculada a um a prática 

de consum o program ada pelos grandes organism os econômicos, m ulti 

e transnacionais.

Isso foi palco de am pla exploração por parte de 

quem  tin h a  possibilidade de m elhor exercer o poder econômico, bem 

como, das m ais diversas in justiças que deram  ensejo à intervenção 

jud ic iária  na m atéria de conteúdo explicitam ente negociai201. É de todo 

evidente, se um a das partes impõe quase todo o conteúdo negociai, 

seja pelos contratos por adesão, seja pelo desenvolvimento das 

cláusu las gerais de contratação, a possibilidade de su a  revisão é mero 

contraponto judicial da m anifestação de vontade desequilibrada ou 

previam ente inferida pelo m ercado. Há quase um a inexistência 

dialógica do conteúdo contra tual, pois se não há  debate, se não há 

diálogo em torno das c láusu las inseridas no instrum ento  do contrato, 

ou neste como um  todo, faz-se necessária  a intervenção judicial para  

conter os abusos típicos daí decorrentes.

A célula que concebe a gênese da m oderna 

teoria do contrato, sin tetizada na  “liberdade de con tra tar, baseada na 

soberania da vontade individual dos con traen tes” tornou-se sim ulacro, 

não é m ais que um a ficção, erodida por influência econômica e 

exigências sociais202.

A sensação de sapiência trazida com o 

cientificismo e o capitalism o foi engolfada pela sociedade de consumo.

2°° ROPPO, Enzo. O contrato, p. 297.
201 CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha Menezes. Boa-fé no direito civil, p. 651 e
ss.
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O homem livre, ciente de suas capacidades e lim itações, foi consum ido 

pelo industrialism o global, movimento coletivo advindo por detrás das 

som bras do capital em que indivíduos são transform ados em 

consum idores e fornecedores de bens e produtos. Modelo calcado na 

m assificação das relações econômicas. Este novo contexto é difuso e 

bastan te  diferenciado do modelo novecentista, em que os valores 

sociais são em inentem ente pessoais, em que usualm en te  as partes 

conhecem -se um as às ou tras e as c láusu las con tra tuais  são debatidas 

com largueza de espírito e espaço tem poral. Na fase do capitalism o 

pós-industria l é tecnicam ente impossível reconhecer e d iscern ir com 

clareza os partidários do movimento econômico e, bem por isso, das 

pessoas que nele estão inseridas. Em menor escala, sabem os quem é o 

livreiro de quem  recebem os o jornal, m as, em escala tipicam ente 

industria l, se o in teressado firm ar um a a ss in a tu ra  anua l terem os 

m uitas dificuldades em reconhecer diretam ente os p restadores de 

serviços, seja de entrega do jornal, seja de produção das notícias lá 

contidas, seja do in teresse ideológico condutor da su a  e s tru tu ra  

jornalística.

Não houve, como é perceptível, m udança no 

conceito da obrigação segundo os moldes es tru tu rad o s  pelo 

liberalismo, m udaram , isto sim, as condições sociais e econôm icas da 

sua  formulação, ou seja, seu uso. A produção em grande escala 

pressupõe não apenas o industrialism o, m as o consum erism o. Um não 

existe sem o outro, seja no que pertine aos in teresses econômicos em

202 ROPPO, Enzo. O con tra to , p. 295 e 296.
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produzir e m aximizar o lucro, seja no que pertine à sociedade, ávida 

em receber novidades e produtos, fato que transform a tanto  o 

consum idor quanto o capital num  ente anônim o, conceitos abstra tos 

de um  ser hum ano e de um a sociedade.203

Esse é um  grande paradoxo ético-político 

contido na  m odernidade. O anonim ato é não apenas moeda que 

justifica a violação aos seres hum anos como, tam bém , é m edida de 

sua  proteção. O genocídio, a busca pela com pleta derrisão do inimigo, 

a am pla perseguição política e racial encam pada pela dou trinas 

to ta litárias resu ltou  num  núm ero de m ortos. Para m uitos, apenas um  

núm ero. N unca antes, na  história da hum anidade, as guerras foram 

utilizadas para  destru ir por completo o inimigo. Antes dela, havia um a 

ética do guerreiro que apenas buscava fazer concordar o inimigo, pela 

força, com a su a  opinião de vencedor. No século XX houve um a 

inversão deste valor e a ética que preponderou foi a da com pleta 

destruição do inimigo. Este valor foi possível graças aos artefatos 

desenvolvidos para  m atar a distância. Os m ísseis, as balas de fuzis, 

bom bas atôm icas destru íam  o inimigo sem que o au to r tivesse ciência 

real -  no sentido de vívida, coetânea - das conseqüências do ato. A 

morte tornou-se, assim , um  ente abstra to , tão d istan te  

conceitualm ente quanto a d istância  espacial garan tida  pelo técnica 

concebida no artefato. D istância que tornava anônim o o agredido, 

incinerado em cam pos de concentração, longe do conhecim ento da

203 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos e. Práticas comerciais, in Código 
brasileiro de defesa do consum idor, p. 137 e ss.

175



“sociedade”204. De outro lado, o anonim ato, tam bém  é meio de proteção 

do indivíduo, dos in teresses do estado e do m ercado. A perda do 

anonim ato significa em m uitos casos a perda da su a  privacidade e do 

exercício dos direitos individuais que lhe são inerentes. Ou seja, o 

anonim ato é um a regra da sociedade m oderna, seja pela via da 

agressão, seja pela via da proteção. Para o prim eiro caso, a agressão, 

foram desenvolvidos os direitos hum anos, para  o segundo, proteção, 

um a vasta  série de instrum entos juríd icos foram construídos.

Tratem os esses instrum en tos juríd icos em 

com paração paradigm ática. Na Antigüidade rom ana não havia um  

conceito de contrato enquanto  am pla e geral categoria negociai, era, 

então, o concertam ento de vários tipos que continham  específicos 

in teresses passíveis de convenção. O desprendim ento econômico do 

feudalism o deu ensejo a profundas m udanças e s tru tu ra is  e 

econôm icas na  vida em sociedade. Então, calcado no consentim ento, 

inicia-se a teorização do contrato como a m edida de todas as relações 

ju ríd icas. J á  na fase pós-industrial, o contrato é um  meio relevante de 

transferência de riquezas e, an te as incertezas da m odernidade, acaba 

sofrendo lim itações diversas ao seu uso. Como foi desenvolvido um a 

conceituação ab s tra ta  para  resolução das relações ju ríd icas como um  

todo tendo por base o contrato, a inda que isto não ten h a  sido 

devidam ente resolvida pela dou trina  clássica, pois algum as espécies de 

relações ju ríd icas não poderiam  ser enquadradas n es ta  m oldura, a

204 HOBSBAWM. Eric. Era dos extremos.
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resposta  às lim itações da e s tru tu ra  som ente poderia ser feitas, 

seguindo este mesmo esquem a, de forma ab s tra ta  e conceituai.

Esse é o motivo que impede um a livre conexão 

entre o antigo institu to  da lesão e -  linearm ente - su a  visualização 

contem porânea. A proposição antiga, rom ana, era um a resposta  a um  

tipo con tra tual específico. A abstração  conceituai, seus pressupostos 

ideológicos, tam bém , as condições econômicas em que o m undo 

industria l se es tru tu ro u , im pediram  o uso do ju sto  preço como m edida 

de resolução e de colm atação do desequilíbrio na  prestação. 

Prim eiram ente, havia a necessidade de garan tir a certeza do tráfego 

jurídico e aos negócios form ulados pelo comércio. Secundariam ente, 

foi extrem am ente difícil superar o dogma da racionalidade do homem e 

de su a  capacidade negociai. Ju n tam en te  a es ta  nova feição 

contem porânea, adere a sociedade de consum o, quando uso dos 

instrum entos juríd icos foi levado ao paroxismo. Os operadores 

jurídicos buscaram  resolver o problem a de forma in tra-paradigm ática. 

Ou seja, não houve um a m udança no modelo proposto, m as 

sim plesm ente um a readequação em razão de um a nova proposição 

fática. Uma espécie de capitalism o hum anizado.

A resposta  obtida pelos ju r is ta s  às 

incongruências sistêm icas foi am pliar a relevância de um a série de 

conceitos indeterm inados que visavam proteger o anônimo 

consum idor205 ou não com norm ativa e eficaz regulação dos in teresses. 

Sobre esta  base renovam -se as esperanças na boa-fé, na  repressão  ao

205 O termo é utilizado em dualidade metafórica, seja no prism a do direito do 
consum idor, seja no prism a do cidadão comum que “consom e” bens cu lturais.
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abuso de direito, cresce o direito do consum idor, intervém -se, 

m ediante revisão judicial, no conteúdo do contrato.

Ao lado disto, várias teorias foram constru ídas 

para retom ar o contrato como meio de adequado de circulação de 

bens. Sob prism a interno do contrato, d iscute-se acerca da vontade e 

da prestação. Aquela deu ensejo às teorias da pressuposição, cessação 

do m útuo consenso, da base do negócio. Esta, tendo em vista a 

prestação, deu conta das teorias que acercam -se do enriquecim ento 

sem causa, im possibilidade econômica, do equilíbrio das prestações, 

do desaparecim ento da cau sa  da obrigação.206

É necessário, pois, buscar as respostas 

análogas e assem elhadas à lesão existentes no direito a tual 

ressaltando-se a intervenção de um  corpo dogmático novo, o Código de 

Defesa do Consum idor, que incorpora e consolida todo esse novo 

movimento com am plas repercussões na ordem civilista.

Seção 6.2. Restrições ao ato de contratar ante o abuso de 

direito.

A doutrina  do abuso de direito parece não ter 

surgido no direito rom ano, m as som ente a p a rtir  do influxo do 

liberalism o cap ita lista  da segunda m etade dos novecentos em reação 

havida ao surgim ento dos códigos e das contradições principiológicas

2°6 D outrina desenvolvida por SILVA Fo., Artur M arques da. Contornos a tuais da 
teoria dos contratos, p. 120 a 158.
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form uladas com esta  e s tru tu ra  ideológica. O movimento contrário ao 

individualism o liberal, centrado na  idéia da relevância do social, esteve 

atento  à problem ática das relações entre indivíduos e estes com a 

sociedade. A propriedade industria l constitu iu  um a nova m atriz em 

relação à antiga propriedade fundiária, em progressiva dissolução. Ao 

mesmo tempo, o indivíduo foi integrado, formal e individualm ente, em 

novos ordenam entos e sociedades, sob os quais proclam ava-se a 

igualdade de todos perante a lei, flagrantem ente desm entida pela 

realidade. O abuso de direito é a consagração ju risp rudencia l e 

legislativa da contenção do livre e absoluto exercício de um  direito 

subjetivo devidam ente reconhecido, ou seja, é um a revaloração ética 

do exercício dos direitos subjetivos.207

É ínsito à noção de lesão o abuso de direito, em 

especial a lesão verificada em seu prism a subjetivo, atinen te à 

exploração de um  estado de necessidade de um a parte pela outra. 

Neste sentido, a dou trina portuguesa reconhece com profundidade o 

abuso de direito como um a forma de impor lim itações ao exercício de 

direitos.

Prescreve o Código Civil português, art. 334:

“É ilegítimo o exercício de um direito, quando o 

titular exceda manifestamente os limites impostos pela

207 SÁ, F ernando  A ugusto C unha  de. Abuso de Direito, pp. pp. 47 e ss.
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boa-fé, pelos bons costumes ou pelo fim  social ou 

econômico desse direito”.

O projeto do Código Civil brasileiro segue a 

m esm a linha prescritiva, os arts. 187 e 188, no título III, Dos atos 

ilícitos, determ inam  que:

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um  

direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os 

limites impostos pelo seu fim  econômico ou social, pela 

boa-fé ou pelos bons costumes”.

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I -  Os praticados em legítima defesa ou no exercício 

regular de um direito reconhecidos;

II -  a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a 

lesão a pessoa, a fim  de remover perigo iminente.

Parágrafo único. Neste último caso, o ato será 

legítimo somente quando as circunstâncias o tomarem  

absolutamente necessário, não excedendo os limites do 

indispensável para a remoção do perigo”.

Como se denota, a e s tru tu ra  e o entendim ento

dogmático acerca do abuso de direito é basicam ente o mesmo, no

Código Civil português e no brasileiro, havendo um  contraponto  dual

para su a  aplicação: a remoção do perigo, objetivo (deterioração ou
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destruição da coisa alheia) e /o u  subjetivo (legítima defesa), e o 

exercício regular de um  direito.

No caso brasileiro, sob o ângulo da lesão, a 

ocorrência do exercício de um  direito m anifestado além dos limites 

im postos pelo seu fim econômico, social, boa-fé ou bons costum es 

produz um a reação juríd ica que discrim ina o ato como ilícito e, 

portanto , segundo essa  linha dogmática, inquina-o de nulo (art. 166, 

inc. II).

O abuso de direito consiste no exercício 

ilegítimo de direito que assim  se configura por ser excessivo, 

u ltrapassando-se  os lim ites im postos pela boa-fé, bons costum es ou 

pelo fim social ou econômico do direito. Este limite é destinado àqueles 

que atuam , ativa ou passivam ente, por ação ou om issão, segundo o 

direito. E ntretan to , apesar de agirem segundo o direito, o fazem de 

m aneira ilegítima, o que to rna o ato apenado de ilícito. No sentido 

dado pelo projeto brasileiro, há  um  tênue traço distintivo entre o 

exercício regular de um  direito e o exercício abusivo. Um é lícito, o 

outro ilícito, m as, entre um  e outro, a recepção dogm ática é bastan te  

diversa, cabendo a um  a validade e a este a pena de nulidade. O ato 

abusivo opõe-se à noção do ato formalm ente ilegal ou con tra  o direito, 

pois o abuso é algo que ocorre no exercício de um  direito .208

Segundo essa  linha de argum entação, o direito 

concebe lim itações de legalidade in tra-sistem áticas. Alguns atos estão 

form alm ente concebidos como não recepcionados de legalidade pelo

208 SÁ, F ernando  A ugusto C unha  de. Abuso de direito, pp. 103 e ss.
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direito, são os atos form alm ente contra o direito. O utros, é o caso do 

abuso do direito, apropriam -se do direito e, dado o abuso, são

declarados por ele ilegais. Daí a concepção de lim itações do direito e de

seu uso. Equivale a saber se é do direito que se ab u sa  ou do seu uso. 

A dou trina  de PESSOA JORGE209 responde bem a es ta  questão:

“Este Autor refere os lim ites do direito aos

implicados pela própria definição do direito

subjectivo, isto é, aos “decorrentes das faculdades e 

ou tras situações ju ríd icas cujo conjunto in tegra o 

conteúdo do direito, desenhado pela lei ou pelo 

negócio” e os lim ites de exercício do direito -  que 

designa por lim itações ao exercício do direito -  aos 

decorrentes de instruções ou “directrizes sobre o 

modo como pode agir o respectivo titu la r” e que dão 

o “tom ” ou definem o “espírito” com que certo direito 

ou os direitos em geral devem ser exercidos; neste 

primeiro caso, tra ta -se  de lim itações específicas ao 

exercício de um  direito em concreto, que m ais 

rigorosam ente devem considerar-se “ainda como 

lim ites ao próprio direto” e no segundo lim itações 

genéricas, “aplicáveis ao exercício de todo e 

qualquer direito”, com a dupla função de “orientar 

os respectivos titu lares na  determ inação hic et

209 Ensaio sobre os pressupostos da responsabilidade civil apud SÁ, Fernando 
Augusto Cunha de. Abuso de direito, pp. 110 e 111.
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nunc dos actos que lhes é lícito p ra ticar” e de 

“constitu ir válvulas de segurança con tra  a aplicação 

rígida e cega dos esquem as abstrac to s da lei”, das 

quais a regra relativa ao abuso do direito é 

ap resen tada com exemplo”.

E ssa é a confirmação tão alm ejada pelos 

defensores da inclusão da lesão no ordenam ento jurídico pois, por

definição, a noção de direito subjetivo já  contém  não apenas a

definição dos direitos a que um a pessoa faz ju s , m as, por isto mesmo, 

tam bém , as lim itações aos exercícios destes direitos. É um a 

conseqüência, de extremo rigor lógico, derivar o abuso  de direito do 

cerne do direito subjetivo. É a perspectiva individual contida pelo 

contexto social no qual o exercício de um  direito se insere.

A noção de abuso de direito, na  doutrina 

portuguesa, advém do anteprojeto do Código Civil de VAZ SERRA, que 

desenvolve-a sob amplo espectro, em oito preceitos (ora expostos 

apenas em seu caput):

“Art. 1°. Abuso de direito. Acto intencionalm ente 

causador de danos, contrário aos bons costum es. 

Art. 2°. Aplicações.

Art. 3o. Acto clam orosam ente ofensivo da 

consciência ju ríd ica  dom inante. Acto contrário  ao 

fim do direito.

Art. 4o. Indem nização no caso de dedução judicial de 

pretensão ou oposição infundada.

183



Art. 5o. Indem nização no caso de queixa, denúncia 

ou acusação crim inal, testem unho, condenação

penal, detenção.

Art. 6o. Indem nização no caso de conselhos,

recom endações, informações.

Art. 7o. Indem nização no caso de publicação 

Art. 8o. Aquisição ou exercício contrário  à boa-fé”.

VAZ SERRA tra ta  de forma am pla o abuso de 

direito. Limitamo-nos, en tre tan to , a sa lien tar o que de particu lar nos é 

relevante, Em especial, in teressam -nos os arts. I o, 2o, 3o e 8o.

Com respeito ao art. I o preside a sensibilidade 

discrim inante da consciência ju ríd ica  dom inante na  coletividade social 

e que é havido como questão de direito a ser apreciada, no caso 

concreto, pelo Juiz. A consciência social dom inante é a que se

depreende do ordenam ento jurídico como um  todo e de sua

interpretação. No que concerne ao art. 2o, tra tando  das aplicações dos 

atos abusivos, explicita que há abuso de direito quando o ato é 

praticado com o fim exclusivo de prejudicar outrem . Como o § 138 do 

BGB, o art. 3o em questão determ ina que há abuso de direito quando, 

despido da intenção m encionada no art. I o, houver clam orosa ofensa à 

consciência ju ríd ica  dom inante na coletividade pois os direitos não 

podem ser exercidos para  fim diverso daquele que a lei lhes outorga 

eficácia. Por fim, o art. 8o, salienta que, caso o exercício de um  direito 

seja contrário à boa-fé, pode-se-lhe opor a exceção à aquisição ou
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exercício deste direito. Se o devedor fizer valer o exercício deste direito 

em exceção, é possível deduzir a réplica de ofensa à boa-fé.

A idéia de abuso tem em seu cerne a percepção 

da função in strum en ta l dos bens jurídicos, a boa-fé e os bons 

costum es e, por isto mesmo, abrange, em sua  am pla conceituação, o 

institu to  da lesão dado que é de seu conceito, de forma am pliada ou 

dim inuída, a perspectiva em inentem ente ética da contenção do uso 

abusivo dos meios propiciados pelo direito.

A questão é basicam ente política. Num plano 

absolu tam ente aético, desconsiderar-se-ia a noção de abuso, suas 

conseqüências e ramificações não teriam  qualquer u tilidade nem, 

tam pouco, seria um a forma de lim itar o livre exercício de um  direito 

subjetivo. É um a escolha social inserir a repressão  a condutas 

abusivas no corpo do ordenam ento jurídico, da m esm a forma que, 

tam bém  com respeito à lesão, é um a escolha social su a  integração a 

este mesmo ordenam ento.

Exatam ente segundo esse sentido do alcance 

social do direito e do ordenam ento jurídico como um  todo JOSSERAND 

insere a lesão no contexto do abuso de direito. No en tan to , como 

assinala  MORIXE, seguindo a um a definição es trita  de abuso  de direito 

-  exercício de um  direito que não represen ta  vantagem  algum a para 

seu titu la r e que persegue, exclusivam ente, um  propósito nocivo -  a 

lesão não deveria es tar recepcionada inserida no contexto do abuso de
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direito, m orm ente nos casos em que a definição de lesão fosse objetiva 

(caso do legislador francês).210

Nesse aspecto, a crítica de MORIXE não nos é 

válida, pois o abuso de direito, em solo brasileiro e português segue a 

um  conceito bastan te  diferenciado do m estre argentino. Prevalece, em 

nosso caso, o entendim ento de JOSSERAND, pois, como inversam ente 

diz aquele:

“A lo sumo, la lesión, como resultado de un 

abuso dei derecho de contratar, quizás pudiera ser  

considerada como tal, en las legislaciones finalistas a 

critério funcional”.

Ora, o critério funcional, no caso brasileiro, 

está  inserido no conceito de abuso de direito.

Seção 6.3. A boa-fé.

A boa-fé concebe um a variada gam a de bens 

ju ríd icos-cu ltu rais, resguarda-se em princípios e norm as que se 

espraiam  e atendem  à ordem ju ríd ica  sob forma de m ultíplice prism a.

Para MENEZES CORDEIRO, as figuras de ponta  

da civilística estão-lhe associadas: a culpa na formação dos contratos, o

210 JOSSERAND apud MORIXE, Horacio. Contribución al estúdio de la lesión, p. 184 

e 185.
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abuso do direito, a modificação das obrigações por alteração das  

circunstâncias e a complexidade do conteúdo obrigacionai.211

A crise dogmática, ou seja, o divórcio entre a 

dogm ática teoria do direito e su a  prática levaram  a expedientes de 

preenchim ento das lacunas sistêm icas. Os paradoxos surgidos com 

essa  falta de integração, entre realidade norm ativa e realidade fática, 

foram preenchidos pelas grandes figuras advindas da boa fé objetiva. 

Assim, as teorias que dão ensejo à culpa na  formação dos contratos, a 

violação positiva do contrato ou a eficácia ju ríd ica  da alteração das 

c ircunstânc ias são o resultado da reflexão que visava colm atar as 

lacunas norm ativas existentes nas codificações.212

A redução dogm ática é, pois, apenas um  dos 

problem as encetados pelo m etadiscurso jurídico que busca  dar 

unidade a um  tem a amplo e complexo como a boa fé. Por este mesmo 

motivo, dada sua  complexidade dogm ática irredutível a um  conceito 

estim ado aprioristicam ente, é o recurso maior de fuga ao discurso 

dogmático comum, já  torcido pela realidade fática, sendo, v.g., o 

argum ento fundam ental para  um  juízo de valor equilibrado buscando

211 CORDEIRO, Antônio Manuel da Rocha e Menezes. Da boa fé no direito civil, p. 

17.
212 CORDEIRO, Antônio Manuel da Rocha e Menezes. Ob. cit., p. 43 e 44. Em 

especial, p. 44, nota de rodapé: “Recorde-se o fundam ento da filosofia  da linguagem: 
o discurso pode incidir sobre o objecto -  linguagem -  ou sobre a própria linguagem em  
si -  metalinguagem. A confusão entre as duas é comum no Direito -  c f  FRITJOF 
HAFT, Jusistische Rhetorik (1978), 66-67. No caso da boa fé , este  fenôm eno traduz-se  
em desenvolvimentos metalinguísticos, a ssen tes na palavra “boa f é ” e não no objecto 
desta, indeterminável em termos apriorísticos. Gera-se, desse  modo, todo um  
metadiscurso, com transposições operosas de boa fé  para a justiça, a equidade, a
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superar as contradições e in justiças econômicas produzidas pelas 

m ais graves alterações sócio-econômicas, como é o caso das guerras, 

inflação, corrigindo leis e acordos in justos ou inconvenientes.213

Nisso, assem elha-se a um  ponto da lesão, dado 

que, nesta , segundo a crítica de ORLANDO GOMES, haveria profunda 

d issonância entre o antigo institu to  rom ano e su a  m oderna 

configuração. Com respeito à boa fé ocorre o mesmo, pois em seu 

aspecto primitivo concebia, em term os externos, o exercício do poderio 

m ilitar rom ano que implicava na subm issão dos povos vencidos, os 

quais concordavam  em assen tir na  com pleta sujeição ao poder 

vencedor. Em term os internos, respeitava à regulam entação dos usos 

sociais da clientela, um a classe socialm ente estra tificada entre o 

cidadão livre su i iuris e o escravo.214 Ou seja, há  m ais distinções entre 

a fides rom ana antiga e ao boa fé m oderna que entre a antiga lesão em 

com paração à su a  perspectiva atual. Fato que som ente esclarece que 

todos os in stitu tos juríd icos devem m uito à su a  inserção cu ltu ra l e às 

influências políticas de seu tempo.

Ao m enos em m atrizes opostas am plas, a 

dou trina  tem distinguido a boa-fé objetiva da boa-fé subjetiva. E sta 

seria um  estado, aplicável em várias seções do direito, em especial no 

que concerne à m atéria possessória, su sten tad a  em dados internos, 

fundam entalm ente psicológicos, é a boa-fé enquanto  estado, crença na 

licitude ou adequação do ato. Aquela, a objetiva, constitu ir-se-ia  num

Ética ou ideias similares, que apresenta como soluções reais meras composições de 
linguagem, as chamadas soluções lingüísticas’’.
213 CORDEIRO, Antônio Manuel da Rocha e Menezes. Ob. cit., p. 46 e 47.
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princípio de direito que impõe um  agir com correção e lealdade nas 

relações ju ríd icas. Endereça-se esta  a elem entos externos que 

determ inam  o dever de agir, as norm as de conduta, a adequação ao 

padrão social recom endável para  realização de um  negócio, e tc .215

Com respeito à forma como este trabalho  vem 

sendo conduzido, estribado num a tríade paradigm ática calcada em 

três tem pos, antigüidade, medievo e m odernidade, a boa-fé segue esta  

m esm a perspectiva. Na antigüidade já  havia um a oposição entre o que 

se denom inava de fides bona e bona fides. D urante a Idade Média, o 

direito canônico praticam ente suprim iu a feição objetiva da boa-fé 

ligando-a a ausência  de pecado. Com a vitória dos ideais burgueses e a 

suprem acia do princípio da autonom ia da vontade nos contratos, 

m anteve-se a ascensão da boa-fé subjetiva, sendo, a  objetiva, 

lentam ente reconstru ída pelos códigos e pelos in teresses que não eram  

m eram ente dogmáticos ou positivistas.

A redescoberta da boa-fé ocorre, não por acaso, 

ao mesmo tempo em que a noção do “direito ju s to ” é retom ada. Dado 

que ela é um  princípio ético-jurídico que se p resta  a a tu a r  sobre o 

ordenam ento jurídico como um  todo, im plicando, em relação aos 

sujeitos de direito, o “dever de agir conforme”, com correção e lealdade.

Há, pois, na  boa-fé objetiva, h á  um  duplo 

sentido, 1. o agir conforme e 2. a imposição do agir. No que concerne 

ao primeiro item, neste há de se decalcar a perspectiva ética do

214 CORDEIRO, Antônio M anuel da Rocha e Menezes. Ob. cit., p. 59.
215 MARTINS, Flávio Alves. A boa-fé objetiva e sua  formalização no direito das 
obrigações brasileiro, p. 3.
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ordenam ento e da sociedade. O que significa: qual a resposta  o 

ordenam ento jurídico e a sociedade pretendem  no que concerne ao 

a tu a r de acordo com a lei? Se a resposta  é lim itada e linearizada, a 

tendência é conceberm os um a e s tru tu ra  ético-social estritam ente 

norm ativista ou dogmatizada. De outro lado, se a resposta  tende à 

amplificação, com fuga às lim itações éticas p lanas (de oposição 

binária, tipificada no bem contra mal, ou, noutro  exemplo, certo contra 

o errado), com inserção contextuai do justo , a resposta  àquele 

questionam ento faz com que incorporem os a boa-fé plenam ente, como 

anteparo maior de nossas instituições.

A lesão, inserida que está  no contexto da boa fé, 

sofre com questões conceituais bastan te  análogas. É-lhe im putada, 

como esclarece a dou trina de ORLANDO GOMES, citada em capítulo 

anterior, à m oderna lesão, um  fundam ento conceituai diverso da lesão 

rom ana. Ora, o mesmo ocorre com a antiga boa fé, que oferece apenas 

um a base lingüística e conceituai da boa fé ora recepcionada em 

nossos códigos. Como afirmado nos parágrafos anteriores, em conta da 

dou trina de MENEZES CORDEIRO, a complexidade conceituai da boa 

fé e su a  revisão dogm ática m etalingüística dem onstram  claram ente 

que, da boa fé rom ana em si sobrou som ente o nome, o 

desenvolvimento de an teparos éticos (derivados da noção do justo) 

concebem as razões da m anutenção da base lingüística su sten tad a  

para sa lvaguardar as in justiças som ente verificáveis a posteriori.

A lesão, tendo em conta a am pla perspectiva

principiológica da boa-fé, desenvolve-se no seu bojo e com ela em

conjunto pois am bas estão in trinsecam ente en c lau su rad as na  noção

190



do justo . Em term os básicos, estam os a tra ta r  de um a escolha da 

nossa  cu ltu ra  e de nossa sociedade. A inserção da lesão no âm bito da 

boa-fé, e desta  no contexto do ordenam ento, tra ta , nada  m ais, nada 

m enos, da recepção de um a m atriz paradigm ática. Neste ponto, posso 

colocar ou tra  pergunta: qual espécie de ju sto  nossa  sociedade pretende 

para  si?

Essa questão não apenas define o sentido e a 

inserção da boa-fé, como, tam bém , define a razão ou não da 

perm anência da lesão em nosso ordenam ento. É a escolha de algum as 

necessidades éticas de um a sociedade. Assim, a lesão som ente haverá 

de perm anecer em nosso ordenam ento se o debate em torno do ju sto  

não seja posto em perspectiva dogm ática ou norm ativ ista pura , m as 

enquanto anteparo  ético con tra tual inserido em um a categoria positiva 

de agir. O agir conforme, o agir com lealdade, o agir com correção.

Sem ter a exata noção do que escrevia, FLÁVIO 

MARTINS216 acerta  a m atéria de fundo:

“Levando-se em conta a boa-fé, cada pessoa, 

então, deve ajustar sua própria conduta ao arquétipo da 

conduta social reclamada pela idéia imperante. O 

ordenamento jurídico exige esse comportamento entre os 

sujeitos nas relações jurídicas, não apenas para uma 

boa convivência social, como também objetivando limitar 

uma possível conduta desonesta de uma das partes”.

216 A boa-fé objetiva e sua  formalização no direito das obrigações brasileiro, p. 9.
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Portanto, a escolha da sociedade não é apenas 

a escolha do seu ordenam ento, m as tam bém , a do arquético de 

conduta social e, por suposto, contra tual.

Uma das grandes dificuldades que resu lta  da 

m anifestação da boa-fé e sua  aplicação nas m ais diversas m odalidades 

ju ríd icas está  exatam ente na  su a  redução dogm ática, ou seja na 

transposição  m eram ente principiológica e a apreensão deste fenômeno 

dentro das m ais variadas regras de conduta graças a intervenção da 

ju risp rudênc ia  alem ã.217

Segundo MENEZES CORDEIRO, o dever de 

a tu a r segundo a boa-fé in tegra a existência de um a regra de conduta 

no que concerne ao controle do conteúdo dos contratos. Tal problem a 

rem ete aos lim ites de atuação judicial, m ediante correção, supressão  

ou modificação daquilo que, inserido no contrato, foi posteriorm ente 

considerado in justo .218

Trata-se, portanto , de um a ponderação 

teleológica, em que os atos concretos de autonom ia vedam os objetivos 

que lhes são prejudiciais. A boa fé não se con ten ta  apenas com a 

a titude metodológica formal, m as busca a concretização m aterial dos 

escopos visados pelo ordenam ento jurídico:

217 CORDEIRO, Antônio Manuel da Rocha e Menezes. Da boa fé no direito civil, p. 

632.
218 Novamente, o entendim ento de ORLANDO GOMES é superado pela perspectiva 
da apreciação do justo  conteúdo negociai que nada mais é senão a reinserção da 
lesão na sistem ática ora vigente.
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“Este aspecto releva no domínio dos deveres 

acessórios219, em boa parte destinados a promover a 

realização m aterial das condu tas devidas, sem 

fru sta r o fim do credor e sem agravar a vinculação 

do devedor”.220

A boa fé enquanto regra de condu ta  impõe um a 

ordem supletiva que autoriza a intervenção au torizada por um a ordem 

integral de ju s tiça  contratual:

“A ju risp rudênc ia  recolhida em local oportuno 

m ostrou a existência, a cargo da parte  experiente e 

sabedora e perante o con tra tan te  débil, de deveres 

particu lares de inform ação, seja in contrahendo, 

seja na  pendência contra tual, seja post pactum  

finitum . Há, aqui, um  vector claro no sentido dum a 

ju s tiça  com utativa, pois a violação de ta is deveres

219 Deveres acessórios são ora recebidos segundo a seguinte definição, CORDEIRO, 

Antonio Manuel da Rocha e Menezes. Da boa fé no direito civil, p. 588: “SIBER 
defende o vínculo obrigacional como um “organism o”: a obrigação abrangeria um a 
m ultiplicidade de pretensões, presentes ou possíveis, para  o futuro, estando o todo 
unificado em função do conjunto orgânico formado pela relação global”. Os quais 
concebem os deveres concernentes à lealdade, colaboração, devida informação e 
proteção dos in teresses envolvidos no contrato. Também, envolve a lesão positiva em 
contrato ante a culpa in contrahendo”.
220 CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e Menezes. Da boa fé no direito civil, p. 

649.
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resu lta  clara em con jun tu ras de in justiça  objectiva a 

que se tenha  chegado”.221

Exatam ente um a regra de conduta inserida na 

boa fé é que dá ensejo ao controle do conteúdo dos contra tos pelo Juiz, 

pois verificou-se, em um  primeiro m omento, o funcionam ento livre da 

autonom ia privada conduzia a potenciais in justiças, como é o caso do 

contrato de trabalho e evocou o direito segundo um  im anente sentido 

social da ju rid ic idade.222

Seção 6.4. Perspectiva difusa de lesão. A onerosidade 

excessiva e as cláusulas surpresa.

Alguns au to res tem concebido a lesão dentro 

daquilo que se convencionou denom inar de onerosidade excessiva. 

E ntretan to , esta  reporta-se à feição oposta de um  mesmo pressuposto  

lógico, o desequilíbrio da prestação. Uma, a lesão, é an terior à 

contratação. O utra, c láusu la  “reb u s”, posterior.

A regra desenvolvida pelo direito é a  que impõe, 

dada a necessidade de segurança e garan tia  do cum prim ento das 

obrigações, a  prevalência da força im perativa dos contratos. Assim, a 

estabilidade das convenções é o meio de preservar aquela segurança 

ante a livre e autônom a m anifestação de vontade. Como é dem onstrado

221 CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e Menezes. Da boa fé no direito civil, p.
651.
222
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neste trabalho , a autonom ia da vontade sofre variados desvios e 

restrições. Um destes desvios é o relacionado à teoria desenvolvida em 

torno da c láusu la  “rebus sic s tan tib u s”, a qual respeita  à p rática e 

dou trina  medievais desenvolvidos em torno do seguinte brocardo223:

“contractus qui habent tractum  successivum et 

dependentiam de futuro rebus sic stantibus

intelliguntur”.

Assim, nos contratos de longa duração,

considera-se suben tend ida a c láusu la  pela qual som ente vale aquilo 

que entre as partes foi acordado se o estado das coisas que havia ao 

tempo da contratação foi m antido. Caso haja  um a significativa

m udança no estado das coisas, resu ltando  um a prestação  por dem ais 

gravoso e excessivo, é cabível o pedido de su a  resolução. A teoria da 

imprevisão apropria-se desta  idéia concebendo, en tre tan to , para  haver 

possibilidade de resolução do contrato, não b as ta  a  apenas um a 

profunda modificação da situação de fato, é-lhe necessário  que o fato 

em questão, gerador do desequilíbrio, não fosse previsível ao tempo ao 

tempo da realização do contrato. Caso a prestação  torne-se

excessivam ente onerosa, seja qual for o nível do gravame econômico, 

entende a dou trina não haver fundam ento para  o pedido de resolução 

ou revisão do negócio se há  razoável possibilidade de previsão do fato 

tido por extraordinário ou excepcional.224

223 COSTA, Mário Júlio  de Almeida. Direito das obrigações, p. 255.
224 COSTA, Mário Júlio  de Almeida. Direito das obrigações, p. 255.
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As lacunas da teoria da imprevisão, foram 

preenchidas, graças a WINDSCHEID, pela teoria da pressuposição  e a 

OERTMANN com sua  teoria da base do negócio. Em bora WINDSCHEID 

não faça expressa rem issão à c láusu la  rebus, a pressuposição  assen ta- 

se nas seguintes bases: toda declaração de vontade negociai é 

concebida segundo a convicção que m anter-se-á o estado das coisas 

anteriores e posteriores à formação do vínculo jurídico, de tal modo 

que o acordo som ente há de se presum ir válido e eficaz, portanto , não 

concluído em ou tras hipóteses fáticas, segundo a m anutenção da 

estabilidade do substra to  que ocasionou su a  realização. Como tais, as 

condições fáticas, a inda que não interiorizadas form alm ente no 

contrato, tem -se nas im plicitam ente reconhecida, ou pressupostas. 

D enom ina-se de pressuposição  (“V oraussetzung”) a c ircunstânc ia  que, 

presum e-se, esteja p ressuposta  ou situação fática tida por integrante 

ao estado de espírito do pressuponente.

MANUEL DE ANDRADE225 tece críticas à 

dou trina de WINDSCHEID, pois denega-se aplicabilidade ao princípio 

da estabilidade do contrato violando-se seriam ente a segurança do 

comércio jurídico. Nestas condições, a teoria da base do negócio surge 

como o expediente a resolver a lacuna havida entre a  teoria da  

imprevisão e os erros como m anifestação de vício da vontade. Para 

OERTMANN, o desaparecim ento da base do negócio perm itiria à parte 

prejudicada a tacar a estabilidade negociai, pois a existência do negócio 

está  diretam ente vinculada ao seu substra to , à su a  base, portanto . É,

225 ANDRADE, M anuel de. Teoria G eral da Relação Ju ríd ic a , vol. II, p. 406.
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em verdade, um a revisão à teoria da pressuposição  exposta a novos 

requisitos que não abalam  a segurança dos con tra to s.226

Como não poderia ser diferente, a base do 

negócio sofre conceituação diversa em acordo com a diversidade de 

au tores que a abordam . Enquanto  OERTMANN argúi ser base negociai 

a sua  representação, reconhecida e não im pugnada pela o u tra  parte, 

ou com um a todos os in tegrantes da relação e seus intervenientes, 

enquanto circunstância  tida por fundam ental na  formação do contrato.

KARL LARENZ desenreda o conceito de base 

negociai em quatro pontos: a. Base negociai subjetiva, respeita  à 

representação m ental desenvolvida pelos sujeitos no que tange à 

formação do vínculo negociai; b. Base negociai objetiva, conjunto de 

c ircunstâncias havidas no contrato e que, dado su a  teleologia, devem 

perm anecer e que em seu bojo pressupõe b l .  D estruição da 

equivalência das prestações -  v.g., ru ína  da moeda, alterações 

legislativas, eventos políticos, etc - e b2. Inatingibilidade do fim 

justificador da conclusão do contrato -  v.g., em term os históricos, os 

coronation seat cases, em que um a parte in teressava-se por assis tir  a 

coroação de Eduardo VII, em 1901, a passagem  do cortejo e o desfile 

naval, o que não ocorreu graças a um a súb ita  doença do rei. Levado o 

caso ao tribunal, foi considerada legítima a recusa  dos locatários na 

satisfação da verba vinculada à prestação.

Todos essas m atrizes principiológicas, atinente 

ao dirigismo con tra tual e que possibilitou a readequação do modelo

226 COSTA, Mário Jú lio  de Almeida. Direito d as  O brigações, p. 257.
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con tra tual clássico, os lim ites à principiologia calcada na  autonom ia 

da vontade, os deveres acessórios do contrato que surgem  graças à 

boa-fé, a c láusu la  rebus e as teorias daí derivadas concebem um  

im pulso teórico convergente no qual a lesão se insere como um  dos 

m uitos instrum entos postos à disposição das partes e operadores do 

direito como m edida da aferição do justo .

Há, por suposto, um a afinidade teórica entre a 

lesão, teoria da base negociai e deveres la terais e acessórios contidos 

no contrato. Todo esse movimento revisionista está  centrado, se posto 

em am pla perspectiva, sem o cará ter de unidade conceituai, e inserido 

no contexto de um  princípio de equivalência.

Por fim, a riqueza das construções ju ríd icas em 

torno do tem a com portam  um a m iríade de soluções e teorias que 

acabam  por desbordar os lim ites im postos por um a m onografia de 

d issertação de m estrado e, efetivamente, com portam  um a tese de 

doutorado.

Há de ser dito, a respeito, que as h istó rias não 

com portam  início ou fim, nós é que necessitam os resolvê-las com um  

ponto final.
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Conclusões

1. filosoficamente, a teoria da equivalência das prestações já  está  

concebida em Aristóteles, segundo o princípio da ju s tiç a  com utativa.

2. O direito rom ano concebia a lesão de forma objetiva. Ou seja, 

desconsiderava a existência de um  dolo de aproveitam ento ou de um a 

situação de necessidade para  su a  configuração.

3. Segundo o prism a do direito antigo, o consentim ento situava-se fora 

do conceito de lesão e neste não se im iscuiu.

4. H istoricam ente, o princípio da segurança dos contra tos restringe o 

âm bito de aplicação da lesão.

5. J á  no direito rom ano adm itia-se a intervenção judicial como forma 

de estabelecim ento da ju s tiça  contratual.

6. A abstração  conceituai (ato jurídico perfeito, direito abstra to  de 

ação) tem servido a um a função ideológica que concerne à 

intangibilidade negociai, infirm ando a noção de ju s tiç a  e restringindo- 

a a questões de orbe em inentem ente formais.

7. A lesão integra a tradição ju ríd ica  nacional, seja por via rom ana, 

seja por via das. ordenações.
199



8. O in teresse ideológico de superação da lesão não afeta a vontade 

negociai, tendo em conta que esta  é m era ficção de lei. Mais 

precisam ente, esta  é um a construção lógica, constru ída em razão de 

um  poder ideológico dom inante, h istoricam ente situado, e que não 

possui efetivos vínculos com a realidade dos fatos.

9. A intervenção do estado ocorre, no contrato, na  m edida em que há 

coação do devedor ao adim plem ento. Portanto, não se ju stifica  su a  não 

intervenção apenas a título de resguardo de in teresse ideológico 

vo luntarista  num  período em que a decadência dos quadran tes 

ideologizados já  se encontra devidam ente caracterizado.

10. Em term os objetivos, a lesão não é defeito do ato negociai nem, 

tam pouco, está  ad s trita  à verificação de dolo ou culpa na  formação do 

contrato.

11. A lesão insere-se no movimento que pretende revisar os dogmas 

clássicos do contrato.

12. A lesão insere-se no contexto do abuso de direito.

13. A lesão insere-se no contexto da violação à boa fé con tra tual.
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14. Os negócios u su rário s concebem, em seu bojo, a lesão, ora 

incorporada de um  elemento subjetivo, denom inado de “dolo de 

aproveitam ento”.
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