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Simulação: a jurisprudência do ST J que 
permanece influente no novo Código Civil 

1. Introdução 

o novo Código Civil, vigente desde 11 de 
janeiro de 2003, não se desgarrou, por intei
ro, do seu antecessor. 

Essa a diretriz fundamental - embora não 
a única - seguida pela "Comissão Revisora e 
Elaboradora do Código Civil": 

"a) Preservação do Código vigente sem
pre que possível, não só pelos seus méritos 
intrínsecos, mas também pelo acervo de 
doutrina e da jurisprudência que em razão 
dele se constituiu".l 

O objetivo do presente trabalho - restrito 
ao instituto da simulação - reside, pois, na 
recuperação da jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça - STJ, 2 que, acumulada sob 
a égide do Código de 1916, permanece in
fluente na vigência da Codificação de 2002. 

2. Trabalhos preparatórios e o texto do 
atual Código Civil 

O Código Civil de 1916 tratava do instituto 
da simulação na "Seção IV" (depois do erro 

O) Miguel Reale. Visão geral do novo Código Ci
vil. Novo Código Civil brasileiro. 3. ed. São Pau
lo: RT, 2003. p. 11. 

m E do Supremo Tribunal Federal- STF, ao tem
po em que lhe competia a interpretação do 
Direito Federal. 

ou ignorância, do dolo e da coação, e antes 
da fraude contra credores) do "Capítulo II" 
("Dos defeitos dos atos jurídicos") do "Título 
I" ("Dos atos jurídicos") do "Livro IH" ("Dos 
fatos jurídicos"), nestes precisos termos: 

"Art. 102. Haverá simulação nos atos jurí
dicos em geral: 

I - quando aparentarem conferir ou trans
mitir direitos a pessoas diversas das a quem 
realmente se conferem, ou transmitem; 

II - quando contiverem declaração, con
fissão, condição, ou cláusula não verdadeira; 

IH - quando os instrumentos particulares 
forem antedatados, ou pós-datados. 

Art. 103. A simulação não se considerará 
defeito em qualquer dos casos do artigo an
tecedente, quando não houver intenção de 
prejudicar a terceiros, ou de violar disposi
ção de lei. 

Art. 104. Tendo havido intuito de prejudi
car a terceiros ou infringir preceito de lei, nada 
poderão alegar, ou requerer os contraentes em 
juízo quanto à simulação do ato, em litígio de 
um contra o outro, ou contra terceiros. 

Art. 105. Poderão demandar a nulidade dos 
atos simulados os terceiros lesados pela simu
lação, ou os representantes do poder públi
co, a bem da lei, ou da Fazenda". 

Em Exposição de Motivos Complementar, 
de 1973, José Carlos Moreira Alves esclare
cia a origem da mudança - revisão resultan-
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te de crítica feita ao Anteprojeto divulgado 
em 1972, verbis: 

"19. Substancial alteração se fez no trata
mento do instituto da simulação. Entendeu a 
Comissão Revisora que deveria ser acolhida 
a crítica no sentido de que a simulação deve
ria acarretar a nulidade do negócio jurídico 
simulado (que não é querido pelas partes), 
subsistindo o dissimulado, se válido for na 
substância e na forma. Ressalvam-se, porém, 
no atual art. 156, os direitos de terceiros de 
boa-fé em face dos contraentes do negócio 
jurídico simulado". 3 

O texto revisto, entre outros "pontos capi
tais", distinguiu a Parte Geral do Anteprojeto 
submetido ao então Ministro da Justiça, con
forme o seguinte destaque do Supervisor da 
"Comissão Revisora e Elaboradora do Códi
go Civil", na Exposição de Motivos datada de 
16.01.1975: 

"o) Relevante alteração se fez no tocante 
ao instituto da simulação, que passa a acarre
tar a nulidade do negócio jurídico simulado, 
subsistindo o dissimulado, se válido for na 
substância e na forma".4 

Já a supressão da Seção IV (Da simulação) 
do Capítulo IV (Dos defeitos do negócio jurí
dico) - com o seu deslocamento para o Capí
tulo V (Da invalidade do negócio jurídico) -
ocorreu em 1975, quando do encaminhamen
to do Projeto ao Congresso NacionaP 

Portanto, o que está no texto do atual Có
digo Civil- com referência ao tema da simu
lação - corresponde, historicamente, aos res
pectivos trabalhos preparatórios, verbis: 

"Art. 167. É nulo o negócio jurídico simu
lado, mas subsistirá o que se dissimulou, se 
válido for na substância e na forma. 

§ 1.0 Haverá simulação nos negócios jurí
dicos quando: 

m A parte geral do projeto de Código Civil brasi
leiro. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 89. 

(4) Novo Código Civil - Exposição de motivos e 
texto sancionado. Brasília: Senado Federal, 
2002. p. 40. 

(5) José Carlos Moreira Alves. Ob. cit., p. 94. 

I - aparentarem conferir ou transmitir di
reitos a pessoas diversas daquelas às quais 
realmente se conferem, ou transmitem; 

II - contiverem declaração, confissão, con
dição ou cláusulas não verdadeiras; 

lU - os instrumentos particulares forem 
antedatados, ou pós-datados. 

§ 2.° Ressalvam-se os direitos de terceiros 
de boa-fé em face dos contraentes do negó
cio jurídico simulado". 

3. Traços de diferenciação entre o trata
mento de 1916 e o de 2002 

Em primeiro passo, a questão é saber da 
subsistência - após o advento do novo Códi
go Civil (Lei 10.406, de 10.01.2002) - dos dis
positivos da Codificação anterior, que cuida
vam do instituto da simulação como causa de 
anulabilidade. 

O próprio autor da Parte Geral do Antepro
jeto - José Carlos Moreira Alves -, em traba
lho comparativo com o Código Civil portu
guês de 1967, versou, precisamente, o alcan
ce da reformulação de 1973, verbis: 

"A simulação, seja a relativa, seja a absoluta, 
acarreta a nulidade do negócio simulado. Se 
relativa, subsistirá o negócio dissimulado, se 
válido for na substância e na forma. Não mais 
se distingue a simulação inocente da fraudu
lenta; ambas conduzem ao mesmo resultado: 
nulidade do negócio simulado, e subsistência 
do dissimulado, se for o caso (. . .) Enfim, o Pro
jeto, ressalvando os direitos de terceiros de boa
fé em face dos contraentes do negócio jurídi
co simulado, admite, como decorrência mes
ma da nulidade, que a simulação possa ser 
invocada pelos simuladores em litígio de um 
contra o outro, ao contrário do que reza o art. 
104 da Codificação atual. Também para o Có
digo Civil português de 1967 o negócio simu
lado é nulo, subsistindo o negócio dissimula
do se válido na substância e na forma; a distin
ção entre simulação inocente e fraudulenta -
que se entrevê no art. 242.°, n. 1, infine- não 
produz qualquer efeito prático, pois a conse-
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qüência, em ambos os casos, é a mesma; e, não 
obstante os simuladores Cainda que a simula
ção seja fraudulenta) possam argüir entre si a 
nulidade do negócio simulado, essa argüição 
não pode ser feita, por quem simulou, contra 
terceiros de boa-fé, entendida esta como 'ig
norância da simulação ao tempo em que fo
ram constituídos os respectivos direitos"'. 6 

Os civilistas que já lançaram obras doutri
nárias têm identificado os traços de diferen
ciação entre o tratamento de 1916 e o de 2002. 

Maria Helena Diniz faz estas declarações 
sobre a divergência que se estabelece entre 
os textos confrontados: 

"Como se pode ver o Código Civil alterou, 
substancialmente, o enfoque desse instituto, 
sem, contudo, desnaturar seus fundamentos 
básicos, ao retirar a simulação do capítulo 
alusivo aos defeitos do ato negociaI, incluin
do-a no atinente à invalidade do negócio por 
entender que é causa de nulidade e não de 
anulabilidade, como pretendia o Código Ci
vil de 1916 C .. ') Assim sendo, a simulação acar
retará nulidade do negócio simulado. Mas, em 
caso de simulação relativa, o negócio dissi
mulado poderá subsistir se for válido na subs
tância e na forma. Não mais distingue o Códi
go Civil, a simulação inocente e maliciosa, 
porque ambas produzem o mesmo resultado, 
que é a nulidade do negócio simulado e a 
subsistência do dissimulado. pelo Código caiu 
por terra o art. 104 do Código Civil de 1916, 
que dizia que em caso de intenção de preju
dicar a terceiros, ou infringir preceito legal, 
nada poderão alegar, ou requerer os contra
entes em juízo quanto à simulação do negó
cio, em litígio de um contra o outro, ou con
tra terceiros, pois os simuladores poderão 
alegar simulação um contra o outro". 7 

O "quadro comparativo" que se segue é de 
autoria de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo 
Pamplona Filho: 

«(;) Ob. cit., p. 113-114. 

(7) Curso de direito civil brasileiro. vol. 1 - Teoria 
geral do direito civil. 18. ed. São Paulo: Sarai
va, 2002. p. 412. 

Simulação - jurisprudência do ST J 

"Código Civil de 1916 

Simulação Carts. 102 a 105) 

1. Causa de anulabilidade do negócio ju
rídico; 

2. Em caso de simulação absoluta ou rela
tiva anula-se todo o ato; 

3. Resguardam-se os efeitos da simulação 
inocente; 

4. Proíbe-se a alegação da simulação em 
juízo pelos simuladores. 

Novo Código Civil 

Simulação Cart. 167) 

1. Causa de nulidade do negócio jurídico; 

2. Em caso de simulação relativa, resguar
dam-se os efeitos do ato dissimulado, se váli
do for na substância e na forma; 

3. Não se resguardam os efeitos da simula
ção inocente, já que a lei não distingue; 

4. Admite-se a alegação da simulação em 
juízo, mesmo pelos próprios simuladores, res
guardados os direitos do terceiro de boa-fé".8 

Ainda podem ser colacionadas as incisivas 
afirmações de Sílvio de Salvo Venosa: 

"Essa lei coloca a simulação como causa de 
nulidade e não de anulabilidade, ao contrá
rio do sistema anterior C ... ) 

Pelo novo Código, não há distinção expres
sa entre simulação relativa e absoluta, haven
do em ambos os casos a nulidade do negócio 
simulado (...) Enfaticamente, essa lei diz va
ler o negócio dissimulado na simulação rela
tiva, se válido for na substância e na forma (. .. ) 

Não há a tradicional distinção entre simu
lação maliciosa e simulação inocente, em ra
zão desse novo enfoque. 

Não havendo a restrição do alto 104 do Có
digo antigo, mormente porque se trata de caso 
de nulidade, os simuladores podem alegar a 
simulação um contra o outro, ainda porque a 
nulidade pode ser declarada de ofício C ... )".9 

(K) Novo curso de direito civil- Parte geral, São 
Paulo: Saraiva, 2002. vol. I, p. 384. 

(9) Direito civil- Parte geral. 3. ed. São Paulo: Atlas, 
vol. I, p. 485-486. 
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A tendência observada em 197310 veio a 
consolidar-se - e no que diz com o grau de 
invalidade, a subsistência do negócio dissimu
lado,11 a perda de relevo da distinção entre 
simulação inocente e fraudulenta, e a possi
bilidade de a simulação ser invocada pelos 
simuladores - constituem pontos assentes na 
nova doutrina, afirmados sem discussão. 

No que resta - a possibilidade de a simula
ção ser invocada pelos simuladores -, proce
de, também, a ressalva de Pablo Stolze Gagli
ano e Rodolfo Pamplona Filho, já que ela não 
pode ser feita contra terceiros de boa-fé. 

4. Alcance da recuperação dos julgados 
doSTJ 

Investigado, objetivamente, o que foi aco
lhido pelo atual Código (como era preciso 
prioritariamente), do campo de realização do 
presente trabalho ficam excluídos, de plano, 
os padrões jurisprudenciais que versaram os 
arts. 103 e 104 da Codificação de 1916 - in
subsistentes, sem dúvida, na nova Lei Civil 
brasileira. 

Em outras palavras - e apenas na esfera 
civil,12 a dinâmica da recuperação dos julga-

(lO) Que encerra "importante elemento interpreta
tivo" -José Carlos Moreira Alves, ob. cit., p. VII. 

(ll) Na simulação "relativa", que "provoca sempre 
um conflito entre dois negócios diferentes: o 
negócio simulado, aparente, mas não efetivo, 
porque não desejado pelas partes (declaração 
sem intenção), e o negócio dissimulado, que 
embora não aparente, é o real e desejado pe
las partes (oculto detrás da declaração)". "C.) 
O problema da simulação relativa resolve-se 
pela análise do negócio oculto. Se este vale 
nenhuma nulidade haverá; se não vale, a nuli
dade recai sobre todo o negócio (isto é, tanto 
sobre o aparente como o oculto)." Humberto 
Theodoro Júnior. Comentários ao novo Códi
go Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2003. vaI. III, 
t. I, p. 482 e 485. 

(l2) Na técnica do recurso especial, a inviabilidade 
do reexame da prova - para verificar a existên
cia da simulação - certamente não será desa
fio. Essa jurisprudência começa com o REsp 

dos do Superior Tribunal de Justiça (e do 
Supremo Tribunal Federal) permitirá o conhe-

3.404-PR, relator o Min. Barros Monteiro, 4. a 

Turma, unânime, em 30.10.1990. Seguem-se 
diversos julgados a respeito: REsp 13.365-GO, 
relator o Min. Nilson Naves, 3. a Turma, em 
12.05.1992 ("O acórdão teve por verificada a 
simulação do exame da prova realizada, pin
çando, ainda, na sua própria expressão, indí
cios e presunções, os quais considerou na sua 
conclusão c...) Ora, posição diferente da do 
aresto impugnado estaria requerendo deste 
Tribunal amplo reexame da prova, o que não 
lhe é permitido fazer (...)", RST] 43, p. 327-328); 
REsp 162.071-RJ, relator o Min. Ruy Rosado de 
Aguiar, 4. a Turma, unânime, em 20.10.1998; 
REsp 75.081-MG, relator o Min. Barros Montei
ro, 4." Turma, unânime, em 27.10.1998; Ag 
237.772-MG-AgRg, relator o Min. Carlos Alberto 
Menezes Direito, 3." Turma, unânime, em 
25.10.1999; REsp 162.032-RS, relator o Min. 
Waldemar Zveiter, 3." Turma, unânime, em 
26.10.1999 ("III - Inviável, in casu, aferir a 
possibilidade de ter havido simulação, se para 
tanto, torna-se necessário incursionar-se pelo 
campo fático-probatório dos autos", RST] 1301 
265); REsp 226.283-RJ, relator o Min. Barros 
Monteiro, 4. a Turma, vencido o Min. Ruy Ro
sado de Aguiar, em 23.05.2001; e AG 432-986-
MG-AgRg, relator o Min. Carlos Albelto Mene
zesDireito, 3." Turma, unânime, em28.05.2002. 
A orientação contrária, no entanto, prevaleceu 
na técnica do recurso extraordinário, em ve
tustos precedentes: RE 43.513-SP, relator o Min. 
VillasBoas, 2. a Turma, unânime, em22.12.1959; 
RE 57.420-GB, relator o Min. Villas Boas, 2." 
Turma, por maioria, em 07.05.1965 ("A colen
da Segunda Câmara Cível não teve, porém, a 
mesma percepção, e o seu erro, data venia, 
procede de haver degradado a meras conjec
turas dados exatos que no critério abstrato da 
lei, são indícios, indícios veementes, da frau
de que contaminou e tornou inoperantes os 
atos praticados", RT]32/706); e RE 70.568-GB, 
relator o Min. Barros Monteiro, I." Turma, unâ
nime, em 1.°.10.1970 ("No caso dos autos, pois, 
à vista da natureza do negócio, a verossimilhan
ça dos fatos e até, mesmo, a reputação das 
partes, não há senão que se concluir que, na 
espécie, a razão está com a sentença de primeira 
instância, a cujo prolator não escaparam aque
las circunstâncias, além de outras, que, com 
proficiência desenvolveu. E, deixando de en-
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cimento dos que (a) confrontaram a simula
ção com outros institutos jurídicos - falsida-

dossá-las e ignorando que, em casos como os 
dos autos, não se pode exigir prova direta, 
ofendeu a decisão recorrida o critério legal de 
valorização da prova, negando, por essa for
ma, vigência ao art. 252 do C. Pr. Civil", RTJ56/ 
68). Já na vigência do Código de Processo Ci
vil de 1973, também não sofrerá variação o 
acórdão do STP que, apesar da inexistência de 
preceito processual expresso, admitiu os indí
cios e circunstâncias como meio de prova da 
simulação - RE 87.804-1-GO, relator o Min. 
Décio Miranda, 2. a Turma, unânime, em 
07.03.1980 ("Os atos de má-fé, em geral, po
dem ser provados por indícios e circunstâncias, 
meio de grande utilidade e aplicação no des
linde de questões presas às argüições de simu
lação, dolo e fraude", Ementário 1.167-1, p. 
224). No STJ, o tema do cerceamento de defe
sa, caracterizado pelo julgamento antecipado 
da lide - obstando a prova da simulação -, não 
renderá debates: REsp 5.706-ES, relator o Min. 
Eduardo Ribeiro, 3. a Turma, unânime, em 
19.02.1991; REsp 21.231-ES, relator o Min. Nil
sonNaves, 3. a Turma, unânime, em 09.06.1992 
("Caso em que o devedor pretendia provar a 
simulação, mas ocorrera o julgamento anteci
pado da lide, impedindo a realização da pro
va. Cerceamento de defesa caracterizado"); 
REsp 184.293-ES, relator o Min. Carlos Alberto 
Menezes Direito, 3." Turma, unânime, em 
10.08.1999 ("1. Se a parte alega nos embargos 
à execução que houve simulação no negócio 
jurídico que originou o título, impõe-se a dila
ção probatória, sob pena de cerceamento de 
defesa"); REsp 184.439-ES, relator o Min. Nil
sonNaves, 3." Turma, unânime, em 02.03.2000; 
REsp 256.101-SP, relator o Min. Waldemar Zvei
ter, 3.a Turma, unânime, em09.11.2000; eREsp 
345.618-MS, relator o Min. Carlos Alberto Me
nezes Direito, 3. a Turma, unânime, em 
19.02.2002 ("1. Para que a Corte possa exami
nar as conseqüências possíveis da existência 
da simulação, a prova de sua configuração nas 
instâncias ordinárias é imperativa"). Por fim
e ainda no campo processual -, está consoli
dado, em precedentes sobre a simulação, o en
tendimento de que, no recurso especial, deve 
a parte veicular a ofensa ao art. 535, II, do CPC 
e não insistir na violação dos preceitos legais 
relativos ao mérito da demanda - se o Tribu
nal a quo, a despeito da oposição de embar-

Simulação - jurisprudência do 5T J 

de, negócio fiduciário e pacto comissório 
(como instrumento para a fraude da lei); (b) 
cuidaram da venda de ascendente a descen
dente por interposta pessoa - Código Civil de 
1916, arts. 1.132 e 102; (c) examinaram o sta
tus de "terceiro lesado" - a que se referia o 
art. 105 da Codificação decaída; e (d) enfren
taram o tema da prescrição - na venda de 
ascendente a descendente, por interposta 
pessoa (Código Civil anterior, art. 178, § 9.°, 
v, b) -, tudo, frise-se, de modo que questione 
a medida de sua repercussão na aplicação do 
atual Código Civil. 

5. Confronto com outros institutos jurídi
cos 

A distinção entre a simulação e a falsidade 
foi assentada pela 3.a Turma do ST], no julga
mento do REsp 95.364-PR.13 

Na ementa do acórdão, escreveu o relator, 
Min. Eduardo Ribeiro: "Simulação. Poderá 
levar à anulação do ato e não à declaração de 
sua falsidade". 

E, no seu voto, assim balizou o campo de 
controvérsia em sede de "declaração de falsi
dade documental": 

"Tem razão o recorrente, entretanto, quan
do sustenta a impropriedade do pedido de
claratório. A hipótese é induvidosamente de 
simulação. A inicial o reconhece e, explici
tando que não poderia pedir a anulação, por 
força do disposto no art. 104 do Código Ci
vil, esclarece que, por isso, optara por de
mandar a declaração de falsidade. Ora, o caso 
se enquadra no item II do art. 102 daquele 
Código. Expõe-se ao pedido de anulação, de 
caráter constitutivo, e não à declaração de 
falsidade" . 

gos de declaração, persiste na omissão apon
tada pelos embargantes: REsp 42.942-PR, rela
tor o Min. Cesar Asfor Rocha, 4. a Turma, unâ
nime, em 16.04.1996 e REsp 254.064-SP, rela
tora a Min. Nancy Andrighi, 3." Turma, unâni
me, em 15.10.2002. 

(13) Unânime, em 12.05.1998. 
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Figura em texto clássico de]osé Beleza dos 
Santos que há, realmente, fronteira nítida entre 
os conceitos extremados pelo STJ: 

"A simulação é um vício de formação dos 
atos jurídicos, a falsidade é um defeito da pro
va documental; a primeira supõe uma diver
gência intencional entre a vontade real e a 
declaração, a segunda uma falta de confor
midade entre as declarações feitas quando o 
instrumento se lavrou e as que no documen
to se exararam ( ... ). 

A simulação afetando a constituição do ato 
jurídico, atinge-o antes que o documento 
onde ele deve constar exista ainda; quando 
esse documento é redigido já deve se supor a 
simulação realizada. A falsidade só pode exis
tir quando o documento se lavra, porque é 
sobre esse documento que ela incide. A pro
va da simulação exige uma indagação sobre 
a vontade real das partes, sobre a sua verda
deira intenção quando efetuaram o ato jurí
dico; a demonstração da falsidade requer 
apenas uma investigação determinada a veri
ficar se o documento traduz o que de fato se 
declarou ou passou quando ele se redigiu e 
que dele deve constar independentemente da 
intenção dos pactuantes" .14 

Atualizada a consideração que constou da 
ementa do julgado - a simulação, hoje, po
derá levar à nulidade do ato, jamais à decla
ração de sua falsidade -, o precedente "con
tinuará" influente na vigência do Código Ci
vil de 2002. 

De outro lado, coube à 4. a Turma distan
ciar a simulação do negócio fiduciário - nos 
Recursos especiais 57.991-SP e 155.242-R]}5 

(111 A sinzulação em direito civil. São Paulo: Le
jus, 1999. p. 74-75. No mesmo sentido: Cus
tódio da Piedade U. Miranda. A simulação no 
direito civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
1980. p. 77-78. 

(Jó) Unânimes, em 19.08.1997 e 15.02.1999, R5T] 
102/248 e 135/405, respectivamente. No pri
meiro, com o apoio abalizado de José Carlos 
Moreira Alves (Da alienação fiduciária em 
garantia. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979. 
p. 19) e Álvaro Villaça Azevedo (Contratos 

ambos relatados pelo Min. Sálvio de Figuei
redo Teixeira. 

A ementa do acórdão proferido no REsp 
155.242-R] bem revela o tratamento jurídico 
dado à matéria: 

"Direito Civil- Negócio fiduciário - Simu
lação - Compra e venda de imóvel, com pro
messa de devolução - Pagamento de parte do 
financiamento pelo vendedor - Enriqueci
mento sem causa - Negócio real e não apa
rente - Arts. 102, 103, 104 do CC - Valores 
jurídicos - Hermenêutica - Recurso provido. 

I - O negócio fiduciário, embora sem re
gramento determinado no direito positivo, se 
insere dentro da liberdade de contratar pró
pria do direito privado e se caracteriza pela 
entrega de um bem, geralmente em garantia, 
com a condição, verbi gratia, de ser devolvi
do posteriormente. 

II - Na lição de Francesco Ferrara, 'o negó
cio fiduciário, como querido realmente, pro
duz todos os efeitos ordinários, ainda que 
entre si os contratantes assumam a obrigação 
pessoal de usar dos efeitos obtidos unicamen
te para o fim entre eles estabelecido' (A simu
lação dos negócios jurídicos. São Paulo: Sa
raiva, 1939. p. 76). 

III - No negócio simulado há uma distân
cia entre a vontade real e a vontade mani
festada, ao contrário do negócio fiduciário, 
no qual a vontade declarada corresponde à 
realidade" . 

Os dados concretos apontados neste segun
do precedente foram os seguintes: 

nominados ou atípicos e negócio fiduciário. 3. 
ed. Cejup, 1988. p. 135); no segundo, com o 
de Pontes de Miranda (Tratado de direito pri
vado, 2. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954, t. IV, 
§ 469, p. 377-378), Eduardo Espínola (Manual 
do Código Civil brasileiro. Parte primeira. Rio 
de Janeiro: 1923, voI. III, n. 112, p. 473-474),]. 
M. Carvalho Santos (Código Civil brasileiro in
te/pretado. 8. ed. Rio-São Paulo: Freitas Bastos, 
1961, voI. II, n. 14, p. 385-386) e Francesco Fer
rara (A simulação nos negócios jurídicos. Trad. 
A. Bossa. São Paulo: Saraiva, 1939. p. 76-77). 
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"No caso, a venda do apartamento efetivou
se, vale dizer, o compradortornou-se proprie
tário e também devedor hipotecário da insti
tuição financiadora. O vendedor, por sua vez, 
recebeu o preço real e devolveu parte do di
nheiro, correspondente ao Fundo de Garan
tia, liberado da conta do recorrido por oca
sião do financiamento. Em outras palavras, 
o negócio não se limitou à aparência, porém 
se efetivou e gerou efeitos no mundo jurídi
co, transmitindo-se o direito para atingir fi
nalidade econômica, qual seja, investir nas 
obras do restaurante. 

( ... ) 

Como se vê, a compra e venda se concreti
zou, o preço foi pago e recebido, a posse do 
imóvel se transferiu, o financiamento imobi
liário cumpriu finalidade de aquisição do 
apartamento. Ou seja, transmitiu-se o direi
to, com vistas à obtenção de uma finalidade 
econômica. E a fidúcia está presente na pro
messa de devolução do bem assim que o au
tor estivesse em melhor condição econômica. 

( ... ) 

Tudo considerado, tenho que na espécie 
o fim buscado entre as partes não invalida o 
ajuste entre elas firmado, no particular, relati
vo à compra e venda, que não se caracteri
zou como negócio aparente, fictício, mas real, 
tornando-se legítima a pretensão de ressarci
mento das quantias pagas, uma vez quebra
da a fidúcia, o que ocorreu pela negativa em 
devolver-se o apartamento".16 

(J6) RST] 135/408-410-411. Cabe registrar que essa 
orientação - distinguindo o negócio fiduciá
rio da simulação - já havia sido consagrada em 
antigo julgamento proferido pelo Supremo 
Tribunal Federal: RE 71.616-SP, de 11.12.1973 
(quase trinta anos passados). Entre as razões 
que constituíram a estrutura de seu voto, o Min. 
Rodrigues Alckmin, relator, reproduziu a fun
damentação da Corte Estadual, calcada em Otto 
de Souza Lima ("Na literatura jurídica brasilei
ra, quem melhor estudou o negócio fiduciá
rio, desde suas origens e até a época contem
porânea ( ... )" "Não há estabelecer confusão 
entre negócio fiduciário e simulação fraudu
lenta. Ambos institutos se distinguem perfei-

Simulação - jurisprudência do ST J 

A diversidade substancial entre a simula
ção e o negócio fiduciário firmado pela 4. a 

Turma ainda prevalece - agora sob a égide 
do Código Civil de 2002 -, como, de resto, a 
marca, suficientemente, a nova doutrinaY 

Finalmente - na parte inicial do cotejo en
tre a simulação e os outros institutos jurídi
cos -, há a registrar as soluções jurispruden
ciais estimuladas pelo seu emprego como ins
trumento de fraude da lei. 

Sobre o tema - para contornar o vedado 
pacto comissório - consultem-se os Recursos 
Especiais 2.216-SP18 e 21.681-SP,19 ambos da 
3. a Turma20 do STJ, assim ementados: 

tamente, caracterizados que estão os seus pres
supostos na lei, na doutrina e na jurisprudên
cia c...) a doutrina e a jurisprudência sempre 
consideraram válido e perfeitamente legal o 
negócio fiduciário, não tendo procedência a 
alegação de tratar-se de negócio nulo por ví
cio de simulação c...)" - Ementário 953-1, p. 
304/305-307). Adiante, em argumentação pró
pria, foi muito claro: "c...) não encontro con
trovertida, nos tribunais, a questão de serem 
idênticos ato simulado e negócio indireto ou 
negócio fiduciário. A controvérsia pode esta
belecer-se a respeito de casos, como visto. De 
casos em que, pretendendo-se a existência de 
negócio fiduciário, os julgadores, pelo exame 
dos fatos, ínfirmem a existência de simulação 
- em que há a desconformidade intencional 
entre a vontade declarada e a vontade real. Mas 
julgados ou linha jurisprudencial que adversem 
estas considerações do acórdão recorrido, afir
mando constituir, o negócio fiduciário, por si, 
ato viciado de simulação não se indicam c...)" 
(Ementário citado, p. 308). 

(17) Maria Helena Diniz. Ob. cit., p. 407; Paulo 
Nader. Curso de direito civil - Parte geral. Rio 
de Janeiro: Forense, 2003. p. 510; Humberto 
Theodoro Júnior. Ob. cit., p. 479-480. 

(18) Relator o Min. Nilson Naves, unânime, em 
28.05.1991. 

(19) Relator o Min. Eduardo Ribeiro, unânime., em 
29.06.1992. 

(20) A 4. a Turma, ao que parece, ainda não se de
frontou com o mérito da questão. No REsp 
42.884-0-SP (unânime, em 06.06.1995), o seu 
conhecimento foi obstado pela incidência das 
Súmulas 5 e 7. Em seu voto, anotou o relator, 
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"Empréstimo de dinheiro garantido por 
imóvel. Simulação. Pacto comissório. É nulo 
o negócio simulado, que permite ao credor 
ficar com o objeto de garantia, no caso da 
dívida não ser paga no vencimento. 2. Em 
decorrência dos motivos, e relevantes, da 
nulidade, o pacto comissório não se limita aos 
casos expressamente previstos no art. 765 do 
Código Civil. Hipótese de sua aplicação em 
venda e compra (escritura e compromisso). 
Recurso especial conhecido e provido". 

"Pacto comissório - simulação - Código 
Civil, art. 765. 

Havendo pacto comissório, disfarçado por 
simulação, não se pode deixar de proclamar 
a nulidade, não pelo vício da simulação, mas 
em virtude de aquela avença não ser tolerada 
pelo direito. 

Recurso especial conhecido e provido." 

No mais recente, o Min. Eduardo Ribeiro se 
reportou à jurisprudência fixada pela Turma 
(REsp 2.216-SP) e ao voto que então proferira: 

"A outra questão é um pouco mais comple
xa. Usou-se de um artifício para contornar 
proibição legal relativa ao empréstimo, que 
não poderia ser efetuado, em vista das pes
soas envolvidas. Para que se possa reconhe
cer a existência do pacto comissório, neces
sário se admita seja alegada a simulação o que, 
em princípio, parece contrariar o disposto no 
art. 104 do Código Civil. 

A vedação de fazer empréstimos, como o 
de que se cogita, tem como destinatário o 

Min. Ruy Rosado de Aguiar: "Ora, as circuns
tâncias do ato simulado e do pacto comissório 
muitas vezes apresentam semelhanças, poden
do estar presente em um, como em outro, uma 
declaração inverídica. O negócio com pacto 
comissório se distingue porque é feito em pre
juízo do devedor, autorizado o credor hipote
cário a ficar com o objeto da garantia. Se o Tri
bunal a quo, interpretando os fatos e o contra
to, concluiu que se concretizam tal negócio, 
porque presentes as suas características essen
ciais, não há como continuar a perquirir sobre 
a natureza do defeito, a fim de agora lhe atri
buir o rótulo de simulação". 

estabelecimento bancário. Seus dirigentes 
devem abster-se de efetuá-los. Ora, a proi
bição do pacto comissório visa, a toda evi
dência, proteger o mutuário. Seria iníquo 
inpedi-Io de alegar a simulação, feita para 
encobrir ato ilícito do mutuante. O respeito 
aparente ao disposto no art. 104 do Código 
Civil importaria manifesto desrespeito a nor
ma de ordem pública, que é a do art. 765 do 
mesmo Código. 

Dentro desse quadro, tenho como admis
sível alegar-se a simulação, sem contrariar o 
objetivo a que visa atingir o questionado art. 
104 que, diga-se de passagem, consagra nor
ma que a doutrina considera superada. Frau
dulenta ou não a simulação - esta a atual ten
dência - há que se admitir possa qualquer 
dos partícipes pretender a declaração da ver
dadeira natureza do ato, ressalvando-se ape
nas terceiros de boa-fé. Essa a sistemática do 
Anteprojeto do Código Civil. Enquanto não 
ocorre a mudança legislativa, não se impe
de sejam introduzidos temperamentos, espe
cialmente quando esteja em causa a salva
guarda de outra norma de ordem pública, 
como acentuado".21 

(21) A questão é antiga: no RE 88.442-R], o Min. 
Moreira Alves, relator (1. a Turma, unânime, em 
13.12.1977), havia demonstrado que "é pelo 
menos razoável - e isso porque se estriba em 
forte corrente doutrinária - a tese de que, quan
do a simulação é utilizada como instrumento 
para fraudar lei imperativa, prepondera a frau
de à lei, não só no que diz respeito à sanção 
(nulidade), mas também no que concerne ao 
prazo de prescrição, que deixa de ser o aludi
do no art. 178, § 4.°, V, b, do Código Civil" (da 
ementa do acórdão - RI]86/903). Em seu voto, 
depois de invocar a opinião de Serpa Lopes 
(Curso de direito civil. 3. ed. vol. I, p. 451), 
concluiu: "Para essa corrente doutrinária - o 
que afasta a negativa de vigência pretendida 
pelo recorrente - a simulação, ainda quando 
relativa, pode ser instrumento para fraude à lei, 
e, nesse caso, prevalece a sanção desta, que é 
a nulidade, especialmente quando o preceito 
fraudado a impõe - como é o caso do art. 765 
do Código Civil- para a hipótese de contrarie
dade frontal" (RI] 86/910). 
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Já o outro lance da questão relativa ao 
emprego da simulação como instrumento 
para a fraude da lei - o da sanção de nulidade 
não-imposta pelo preceito fraudado (diferen
temente, portanto, da expressa previsão do 
art. 765 do CC/1916 - pacto comissório) -, foi 
decidido por ambas as Turmas de Direito Pri
vado da COlte. 

Ainda em julgamento no âmbito da tercei
ra (após demorada discussão, com sucessivos 
pedidos de vista), prevaleceu a sanção de 
nulidade, em relação ao art. 258, parágrafo 
único, lI, do CC/1916. 22 

O conteúdo do acórdão - proferido no 
REsp 260.462-PR23 - está assim resumido em 
sua ementa: 

"(. .. ) Direito civil. Regime de separação de 
bens. Sexagenário. Art. 258, inciso lI, do Có
digo Civil. Doação de imóvel ao cônjuge. Vio
lação de norma de ordem pública. Nulidade. 
Simulação de compra e venda. Contrato dis
simulado de doação. Vício social. Art. 104 do 
Código Civil. Legitimidade do doador, sexa
genário, em virtude de disposição legal de 
natureza protetiva. Falta de capacidade ativa 
para proceder à doação. Ausência de requisi
to de validade do ato jurídico. 

( ... ) - Viola o art. 258, inciso lI, do Código 
Civil a disposição patrimonial gratuita (simu
lação de contrato de compra e venda, enco
brindo doação) que importe comunicação de 
bens não adquiridos por esforço comum, in
dependente da natureza do negócio jurídi
co que importou em alteração na titularida
de do bem, porque é obrigatório, no casa
mento de maior de sessenta anos, o regime 
obrigatório de separação quanto aos bens 
entre os cônjuges. 

(22) "Art. 258. c...) 

Parágrafo único: É, porém, obrigatório o da se
paração de bens do casamento: 

( ... ) 

II - do maior de 60 (sessenta) e da maior de 50 
(cinqüenta) anos." 

(2j) Relatora a Ministra Nancy Andrighi, não conhe
cido, unânime, em 17.04.2001. 

Simulação - jurisprudência do ST J 

- Tratando-se de ato simulado malicioso, 
com infração de ordem pública, de natureza 
protetiva de uma das partes, esta - que pre
tendeu contornar a norma protetiva, instituí
da em seu favor, buscando renunciar o favor 
legal por via transversa - tem legitimidade para 
requerer sua declaração de nulidade. 

- Há possibilidade jurídica no pedido de 
supressão da doação, ainda que esta não te
nha sido feita por escritura pública, porque 
a causa de pedir é a invalidade do negócio 
jurídico que importou em transferência gra
tuita de bem imóvel, e, em conseqüência, de 
todos os atos que o compõem, violadores do 
regime obrigatório de separação de bens do 
sexagenário. O fundamento jurídico da nu
lidade do contrato que importou em dispo
sição patrimonial é o distanciamento, a bur
la, a contrariedade do regime do art. 258, lI, 
do Código Civil". 

O voto da relatora, Min. Nancy Andrighi, 
mostrou, sob vários ângulos, a nulidade da 
"doação", verbis: 

"Na separação obrigatória de bens, não se 
admite a escritura antenupcial, conforme é a 
ressalva da primeira parte do alto 312 do CC, 
daí a conclusão lógica de que a doação de bens 
pelo sexagenário encontra óbice no art. 312, 
porque retirada a opção dos nubentes, aos 
quais é imposto o regime de separação, em 
caráter obrigatório. 

Muito embora o autor tenha registrado es
critura pública na qual conste a ré, ora recor
rente como co-adquirente, o que se preten
de é a anulação do negócio jurídico que im
portou em transferência gratuita de bem imó
vel, porque violador do regime obrigatório de 
separação de bens do sexagenário. O funda
mento jurídico da nulidade do ato jurídico que 
importou em disposição patrimonial é o dis
tanciamento, a burla, a contrariedade do re
gime do art. 258, lI, do Código Civil. 

Sob a ótica do art. 258, lI, do Código Civil, 
não importa a forma de alienação, transferên
cia ou disposição patrimonial, sequer a clas
sificação do negócio jurídico que impOltou em 
alteração na titularidade do bem, porque é 
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obrigatório, no casamento do maior de ses
senta anos, o regime obrigatório de separa
ção quanto aos bens entre os cônjuges. 

Esta foi a norma jurídica violada pela ré, 
independente da roupagem jurídica do negó
cio que originou a transferência patrimonial 
indevida. O que se pretende é a devolução 
do bem imóvel ao patrimônio do autor, que 
seja promovida a sua recomposição, anulan
do-se todos os atos volitivos que importaram 
no acréscimo ilícito de um cônjuge com vio
lação da norma de ordem pública. 

O ato que importou a transferência gratui
ta de metade do imóvel é nulo de pleno di
reito, porque do sexagenário, que contraiu 
núpcias, o art. 258, II, do CC retira a capaci
dade ativa, em relação ao seu cônjuge, faltan
do um dos requisitos gerais para a validade 
dos atos jurídicos. 

(...) Reza o art. 104 do CC: 

'Art. 104. Tendo havido intuito de prejudi
car a terceiros, ou infringir preceito de lei, nada 
poderão alegar, ou requerer os contraentes em 
juízo quanto à simulação do ato, em litígio de 
um contra o outro, ou contra terceiros'. 

(...) Este artigo não tem aplicação na hipó
tese, porque não se trata de anulação de ato 
jurídico, mas de nulidade, porque patente a 
violação à norma de ordem pública, qual seja 
o art. 258, II, do cc. 

Em nota à obra de Orlando Gomes, sobre 
Introdução ao direito civil, consta: 

'Quando a simulação frauda lei de ordem 
pública, o caso deixa de ser de anulabilida
de, para se transformar em nulidade. A pro
pósito, decidiu o STF que 'quando a simula
ção é utilizada como instrumento para frau
dar lei imperativa, prepondera a fraude à lei, 
não só no que diz respeito à sanção (nulida
de), mas também no que concerne ao prazo 
de prescrição, que deixa de ser o aludido no 
art. 178, § 4.°, b, do Código Civil' (RE 88.442, 
ReI. Min. Moreira Alves, RlJ 86/903)'. 

Tratando-se de ato simulado malicioso, 
com infração de ordem pública, de natureza 
protetiva de uma das partes, esta - que pre-

tendeu contornar a norma protetiva, instituí
da em seu favor, buscando renunciar o favor 
legal por via transversa - tem legitimidade para 
requerer sua declaração de nulidade". 

A menção ao RE 88.442-Rj24 - na referida 
nota à obra atualizada de Orlando Gomes25 -
deu base para que os Ministros Ari pargendler 
e Carlos Alberto Menezes Direito, em votos
vista, acompanhassem a relatora, consolidan
do, assim, a tendência inaugurada no Supre
mo Tribunal Federal. 

O enfoque da 3. a Turma também foi o da 
quarta, nos casos conhecidos como "vaca 
papel": preponderou a nulidade do contrato 
de parceria pecuária, perfeitamente enquadra
do, à luz da violação à regra de ordem pública 
sobre a usura, no art. 1.0 do Dec. 22.626/33. 

Em tais circunstâncias, o Min. Cesar Asfor 
Rocha, ao proferir seu voto - como relator do 
REsp 196.319-MS26 -, deixou consignada a 
semelhança com o referido REsp 2.216-sp.27 

E, para o acórdão, redigiu a seguinte emen
ta: 

"Direito civil- Simulação ilícita - Nulidade 
alegada pela parte - Possibilidade. 

No aparente contrato de parceria pecuária 
que serve para encobrir empréstimo de di
nheiro, denominado 'vaca papel', com juros 
usurários, como retratado na hipótese, é pos
sível à parte que o celebrou (o comparsa do 
verdadeiro simulador) ter a iniciativa de ar
güir a sua anulação". 

A mesma tese está na ementa do REsp 
331.200-MS,28 relatado pelo Min. Ruy Rosado 
de Aguiar: 

(24) Considerado na nota 21, o precedente tratava 
de nulidade imposta pelo preceito fraudado -
o art. 765 do Código Civil de 1916. 

(2;) Introdução ao direito civil. 13. ed. Atualizada 
por Humberto Theodoro Júnior. Rio de Janei
ro: Forense, 1998. p. 430. 

(26) Unânime, em 27.06.2000, RST] 139/351. 

(27) Recuperado no item 5, o precedente cuidara 
de pacto comissório, imposta a nulidade pelo 
preceito fraudado - art. 765 do CC/1916. 

(2H) Unânime, em 09.04.2002. 
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"Simulação. Fraude à lei. 'Vaca papel'. 

O contratante prejudicado pelo negócio 
usurário denominado 'vaca papel' pode ale
gar o vício e pleitear a invalidade do ato pra
ticado com fraude à lei. Dec. 22.626/33 e 
MedProv 2172-32, de 23.08.2001. Precedente. 

Recurso conhecido e provido". 

Mas, com o diferencial da invocação da 
MedProv 2172-32, de 2001 -, parece que, na 
jurisprudência do STJ, não existe exemplar 
mais acabado de tratamento da questão -
nulidade não imposta ou imposta pelo pre
ceito fraudado: 

"2. A matéria também é conhecida desta 
Turma, onde se tem decidido em sentido di
verso, isto é, tratando-se do negócio usurário 
denominado de 'vaca papel' (o nome diz 
tudo), feito para encobrir a violação à lei, o 
contratante pode alegar em juízo o vício e 
pleitear a invalidade do ato: 

( ... ) 3. Sobre isso, já assim votei: 

'Cuida-se do conhecido 'vaca papel', con
trato onzenário através do qual o empresta
dor do dinheiro cobra juros acima do per
mitido na lei, simulando um contrato de 
parceria, com a obrigação de devolução em 
dobro de cabeças de gado após um certo 
tempo, e, em caso de mora, a obrigação de 
pagar os frutos da produção normal do re
banho. Isto é, uma obrigação em dinheiro 
foi transformada em dívida de valor, com 
ofensa ao disposto no art. 1.0 do Dec. 22.626/ 
33, e desvirtuado o contrato de parceria pe
cuária, previsto nos arts. 4.° e 5.° do Dec. 
59.566/66, sem nenhum risco para o empres
tador, ou seja, o contrato em exame violou 
duas vezes a legislação federal, sendo con
trato nulo porque realizado com fraude à lei' 
(REsp 196319-MS, 4. a Turma, voto-vista, DJ 
04.09.2000)'. 

4. Reconhecidos os fatos assim como ex
postos no v. acórdão, que confirmou igual 
versão manifestada na r. sentença, é de ser 
mantida a orientação já acolhida neste Tribu
nal: a invalidade do negócio não autoriza a 
propositura da ação de rescisão de contrato. 

Simulação - jurisprudência do ST J 

5. Além das disposições da lei de usura 
(Dec. 22.626/33), deve ser referida a MedProv 
2.172/32, de 23 de agosto de 2001, que decla
ra a nulidade de pleno direito dos contratos 
celebrados para encobrir estipulações usurá
rias desse teor e lança sobre o credor o ônus 
de provar a regularidade da operação sem
pre que houver verossimilhança dos fatos ale
gados. No caso, a simulação foi não apenas 
alegada, mas também reconhecida nas instân
cias ordinárias". 

Feita esta recuperação jurisprudencial, com 
o objetivo de tornar nítido que a orientação 
do Superior Tribunal de Justiça, no tema da 
coexistência29 da simulação com a fraude 
contra a lei, sempre esteve nOlteada pelo re
conhecimento de nulidade do negócio jurí
dico - independentemente de prevista, ou 
não, no preceito fraudado -, algumas consi
derações são cabíveis. 

A primeira: o instituto da simulação, como 
se viu, sofreu profunda modificação, especial
mente no que concerne ao grau de invalida
de do negócio simulado (aplicável, apenas, 
aos negócios simulados posteriores ao novo 
Código - art. 2.035), 

A segunda seria com respeito à importân
cia da questão: hoje - sob o império da atual 
Codificação -, perdeu muito, pois a simula
ção, que era de menor grau de invalidade (se 
assim se pode dizer), passou a acarretar a 
nulidade, admitindo-se, como decorrência 
dela mesma, a possibilidade de ser invocada 
pelos próprios simuladores (salvo contra ter
ceiros de boa-fé). 

Terceira: não se pode desconhecer que o 
Min. José Carlos Moreira Alves, paralelamen-

(29) "A fraude à lei deve distinguir-se da simulação, 
porque tem configurações jurídicas diversas. 
Uma e outra não representam situações que 
necessariamente se excluam, que não possam 
coexistir. Mas, se é certo que elas podem en
contrar-se simultaneamente no mesmo ato ju
rídico, também o é que, num grande número 
de casos, pode haver simulação sem fraude à 
lei, e fraude à lei sem que simulação exista". 
José Beleza dos Santos. Ob. cit., p. 79. 
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te ao precedente que estabelecera a prepon
derância da fraude contra a lei (RE 88.442-RJ), 
optara, na condição de autor da Parte Geral 
do Projeto, por considerá-la como causa au
tônoma - e, pois, destacável - de invalidade 
do negócio jurídico. 

Aliás, esse aspecto inovador mereceu, de 
sua parte, a seguinte observação - no estu
do sobre O negócio jurídico no projeto de 
Código Civil brasileiro: 

"Duas são as gradações de invalidade a que 
alude o Projeto: a nulidade e a anulabilidade. 

( ... ) 

Também não consta do Código Civil atual 
. o preceito do art. 167, VI, do Projeto, o qual 
reza: 'Quando tiver por objetivo fraudar lei 
imperativa'. Trata-se de negócio infraudem 
legis, a respeito de cuja sanção há três posi
ções defensáveis: a) o ato em fraude à lei é 
ineficaz, e, portanto, inoponível ao terceiro 
prejudicado; b) a ele se deve cominar a mes
ma sanção que a lei burlada pela fraude im
põe ao ato que a viola frontalmente; c) o ato 
fraudulento é nulo. O Projeto adota a terceira 
dessas soluções, e que - como salienta Alvi
no Lima ~ é a dominante".3o 

Quarta: no novo Código Civil, também a 
fraude contra a lei ganha nível superior de 
invalidade - no art. 166, VI, verbis: 

"Art. 166. É nulo o negócio jurídico quan
do: 

(...) 

VI - tiver por objetivo fraudar lei impera
tiva". 

De irrecusável importância ético-jurídica, 
a novidade encerra - e legitima - a distinção 
entre a fraude contra a lei e a simulação, 
aquela assim conceituada por José Beleza dos 
Santos: 

"Pode, porém, violar-se a lei por uma for
ma indireta, insidiosa, respeitando-se aparen
temente, mas iludindo-se na realidade os seus 
preceitos, não se atacando o seu texto, mas 

(30) Ob. cit., p. 120. 

falseando-se-Ihe o espírito, procurando obli
quamente um resultado que por meios dire
tos não se pode alcançar, porque expressa
mente o proíbe o texto legal que se procura 
iludir".31 

A quinta consideração: a correspondên
cia dos arts. 765 e 258, parágrafo único, II, 
do CC/1916 (Recursos Especiais 2.216-SP, 
21.681-SP e 260.462-PR) aos conteúdos dos 
atuais arts. 1.42832 e 1.641, n33 é atestada por 
Miguel Reale. 34 

Pois bem: destacadas, de um lado, as nu
lidades do negócio jurídico - "quando tiver 
por objetivo fraudar lei imperativa" (art. 166, 
VI) - e do negócio simulado (art. 167), e, de 
outro, continuando o pacto comissório a não 
ser tolerado pelo Código Civil de 2002 (art. 
1.428) e obrigatório, para a pessoa maior de 
60 anos, o regime da separação de bens (art. 
1.641), pode parecer delicado prever, não a 
direção da eventual nova jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça, mas, sim, a sua 
fundamentação - em confronto com o trata
mento que lhe era dado (Recursos Especiais 
2.216-SP, 21.681-SP e 260.462-PR). 

A sanção previsível, sem escapatória, será 
a mesma a que se chegou nos precedentes 
recuperados - nulidade; a dúvida que pode-

(31) Ob. cit., 79-80. Renan Lotufo, ao comentar o 
inciso VI do alto 166 da nova Codificação, assi
nala: "Refere-se, portanto, ao uso de meios 
indiretos para violar uma norma jurídica cogen
te de modo a obter resultado por ela proibido, 
ou ainda impedindo a realização do fim por ela 
imposto. Difere, pois, do ato contra a lei, pois 
é em fraude à lei". Código Civil comentado. São 
Paulo: Saraiva, 2003. vaI. 1, p. 461. Em verda
deiro rigor, parece, pois, que a fraude contra a 
lei é mais grave do que a ofensa à lei. 

(32) "Art. 1.428. É nula a cláusula que autoriza o 
credor pignoratício, anticrético ou hipotecário 
a ficar com o objeto da garantia, se a dívida não 
for paga no vencimento." 

em "Art. 1.641. É obrigatório o regime da separa
ção de bens no casamento: 

II da pessoa maior de 60 (sessenta) anos." 

(j4) Ob. cit., p. 397 e 460-461. 
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ria ocorrer, nos casos futuros, diz com a "pre
ponderância" da fraude contra a lei sobre a 
simulação - que era demenor grau de invali
dade -, utilizada como seu instrumento. 

A respeito do assunto, Humberto Theodo
ro Júnior faz interessantes observações: 

"É que a fraude à lei foi inserida, por sua 
própria natureza, entre os casos típicos de 
nulidade (art. 166, VI). Eliminou-se a compli
cação que o Código anterior suscitava quan
to à distinção entre simulação para burlar a 
lei e nulidade por fraude à lei. No Código atual, 
a simulação somente se refere aos atos ten
dentes a enganar terceiros, e a fraude à lei 
imperativa é, ela mesma, simples modalida
de da nulidade em geral, como prevê o art. 
166, em seu inciso VI. Tem-se, portanto de 
tipificar a simulação, fora do elenco do art. 166, 
apenas levando em conta a preocupação le
gal de punir, pelo mecanismo da invalidade, 
o ato simulado que não corresponde à ver
dadeira vontade dos declarantes e que passa 
a terceiros uma falsa noção de realidade jurí
dica por eles arquitetada". 35 

Autônomas e destacáveis as sanções - de 
nulidade - previstas para a fraude contra a lei 
e a simulação, parece que seria excesso a sua 
decretação amparada em duplo fundamen
to: bastará, ao contrário, que se funde no art. 
166, VI - individualmente considerado. 

É, pois, nestes exatos termos que se vislum
bra a margem de influência da visão do Su
perior Tribunal de Justiça - com a eliminação 
da "instrumentalidade" da simulação e a con
solidação da "preponderância" reservada à 
fraude contra a lei. 

Finalmente, também são oportunas algu
mas considerações a respeito da exegese que 
se conferiu ao art. 765 do CC/1916 - repro
duzido, ipsis litteris, no art. 1.428 da atual 
Codificação -, nos julgamentos dos citados 
Recursos Especiais 2.216-sp e 21.681-SP. 

Recorde-se que, consoante a jurisprudên
cia da 3. a Turma, "o pacto comissório não se 

O,) Ob. cit., p. 470. 

Simulação - jurisprudência do ST J 

limita aos casos expressamente previstos no 
art. 765 do CC". 

Entendimento não definitivamente firma
do por ambas as Turmas de Direito Privado 
do Superior Tribunal de Justiça, outra solu
ção - que vale rememorar - parece autorizar 
a rediscussão do tema. 

No RE 82.447-SP36 -que reforça a distinção 
entre a simulação e o negócio fiduciário -, é 
certo que o Min. Moreira Alves, relator para o 
acórdão, deliberou diferentemente: 

"Afastada, portanto, a ocorrência de usu
ra, o negócio fiduciário em causa - é indispu
tável que se trata de negócio desse tipo, e, não, 
de simulação - só poderia ser tido como nulo 
se a proibição do art. 765 do Código Civil se 
lhe aplicasse. 

A meu ver, porém, não há que aplicar-se 
esse dispositivo do Código Civil a outras hi
póteses que não as a que ele expressamente 
alude. Trata-se de norma proibitiva e que, 
portanto, deve ser interpretada estritamente. 
Somente se o princípio do art. 765 do Código 
Civil fosse aplicável, por analogia, a outros 
casos que não os nele previstos, é que, com 
base na fraude à lei, se poderia aplicar aos 
negócios fiduciários ou aos negócios indire
tos em sentido estrito. 

(. .. ) Que a norma do art. 765 do Código Civil 
não se estende a outras hipóteses que não os 
direitos reais a que alude, demonstra-o o art. 
66, § 6.°, da Lei 4.728/65, na redação dada pelo 
Dec.-lei 911/69. Esse artigo foi o dispositivo 
legal que criou, em nosso sistema jurídico, a 
alienação fiduciária, e, conseqüentemente, 
uma garantia real nova, a propriedade fidu
ciária. E, com relação a essa garantia real, o 
citado art. 66 sentiu a necessidade, não de 
estender simplesmente - como faz com rela
ção aos arts. 758, 762 e 802 do Código Civil (§ 

7.° do art. 66 na redação dada pelo Dec.-lei 
911/1969) - o art. 765 à propriedade fiduciá
ria, mas de declarar expressamente, tendo em 
vista a diferença de estrutura entre a proprie-

UG) 2. a Turma, provido, em08.06.1976,RZ782/869. 
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dade fiduciária e os direitos reais limitados de 
garantia, que 'é nula a cláusula que autoriza 
o proprietário fiduciário a ficar com a coisa 
alienada em garantia, se a dívida não for paga 
no seu vencimento"'.37 

Relativamente ao Código Civil de 2002, no 
Capítulo "Da Propriedade Fiduciária" - "dis
ciplinado consoante proposta feita pelo Prof. 
José Carlos Moreira Alves"38 -, encontra-se o 
art. 1.365, de plena correspondência exata
mente com o § 6.° do art. 66 da Lei 4.728/65 
(na redação do Dec.-lei 911/69) 

"Alt. 1.365. É nula a cláusula que autoriza 
o proprietário fiduciário a ficar com a coisa 
alienada em garantia, se a dívida não for paga 
no vencimento". 

Portanto, a inovação introduzida (sem cor
respondência no Código Civil de 1916) tem 
origem na própria posição contrária do Min. 
Moreira Alves (RE 82.447-SP), o que permite 
concluir que o art. 1.365 da Codificação de 
2002 revela a inaplicabilidade do art. 1.428-
reprodução, ipsis litteris, do art. 765 do Diplo
ma anterior - "a outras hipóteses que não as a 
que ele expressamente alude".39 

(37) R1] 82/888-891. 

(3H) Conforme explicitou Miguel Reale, Supervisor 
da "Comissão Elaboradora e Revisora do Có
digo Civil", na Exposição de Motivos de 1975, 
endereçada ao então Ministro da Justiça, ob. 
cit., p. 54. 

(39) Nessa perspectiva, acentua Humberto Theodo
ro Júnior: "Ê importante, todavia, evitar a in
terpretação analógica ou extensiva em maté
ria de fraude à lei. Ê preciso que, por via indi
reta, se chegue exatamente a contrariar algum 
mandamento de ordem pública. As normas que 
restringem direitos são sempre de interpreta
ção restrita. Não cabe ao intérprete alargar esse 
tipo de regulação. Ê preciso que a própria nor
ma restritiva traga em si o sentido de impedir, 
de qualquer maneira, determinado efeito, seja 
direta ou indiretamente. Quando apenas se 
proíbe um tipo de contrato, nem sempre se 
quer impedir outros que, eventualmente, che
guem a resultado analógico. A fraude à lei, 
portanto, reclama interpretação primeiro da 
norma que se supõe fraudada, para se concluir 

6. Venda de ascendente a descendente, 
por interposta pessoa: necessidade de 
prova da simulação 

Dos casos configuradores da simulação, 
apenas aspecto secundário da venda de as
cendente a descendente, por interposta pes
soa,40 foi objeto de decisão do Superior Tri
bunal de Justiça. 

A diretriz que norteia a jurisprudência da 
3.a e 4. a Turmas - no sentido da necessidade 
de prova da fraude contra a lei por meio da 
simulação - é a da conjugação do art. 102 com 
o alto 1.132,41 ambos do CC/1916: 

"Civil. Venda a descendente. Interposição 
de pessoa. Prova da simulação. 

Há que se traçar distinção entre a venda 
direta e a feita por interposta pessoa, exigin
do-se, nessa última hipótese, a prova da si
mulação. Aplicam-se conjugadamente os arts. 

sobre se contém restriçào apenas a um tipo de 
contrato ou a toda e qualquer negociação acer
ca de determinado bem". Ob. cit., p. 443. 

(40) Também denominada simulação ad personam, 
"em que o negócio praticado é real, mas a par
te nele figurante é aparente: é um 'testa-de-fer
ro', 'homem-de-palha' ou 'presta-nome'. A ca
tegoria negociável é verdadeira - o declarante 
querrealmentevender, doar, permutar, empres
tar etc. -, o que não é verdadeiro é o sujeito a 
quem a declaração se refere: uma das partes do 
negócio é aparente (interposta pessoa)". Hum
berto Theodoro Júnior. Ob. cit., p. 491-492. 

(41) "Art. 1.132. Os ascendentes não podem ven
der aos descendentes, sem que os outros des
cendentes expressamente consintam." 

Isoladamente considerada - venda "direta" -, 
o alcance da norma está definido no REsp 
36.986-o-sp, relator o Min. Waldemar Zveiter 
C3. a Turma, unânime, em 11.10.1993): "I - A 
vedação legal da venda de bens entre ascen
dente e descendente, segundo a jurisprudên
cia, tem por objetivo evitar que, sob a aparên
cia de venda, se dissimulem doações prejudi
ciais aos outros descendentes; mas não se 
pode aduzir que a anulabilidade da venda 
esteja condicionada à prova da simulação. A 
condição única e suficiente é que a venda 
tenha sido feita sem o assentimento dos de
mais descendentes". 
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1.132 e 102 do Código Civil. Se o acórdão, com 
base em circunstâncias apontáveis no domí
nio dos fatos, concluiu pela perfectibilidade 
da alienação, não vislumbrando simulação, o 
recurso especial esbarra na Súmula 7/ST]. 
Recurso não conhecido".42 

"Venda a descendente. Interposição de 
pessoa. Prova da simulação. 

- Tratando-se de alegada venda a descen
dente por interposta pessoa, exigível é a pro
va da simulação. Precedentes. 

- Necessidade de revolvimento da matéria 
fático-probatória, ainda que restrita a perqui
rição a respeito da existência de fraude con
tra a lei. Incidência do Verbete sumular 7-ST]. 

Recurso especial não conhecido".43 

(42) REsp 59.479-0-RS, relator o Min. Costa Leite, 3." 
Turma, unânime, em 12.06.1995, RS1]74/423; 
no mesmo sentido: REsp 61.102-4-SP, em 
12.09.1995. 

(43) REsp 71.545-RS, relator o Min. Barros Montei
ro, 4. a Turma, unânime, em 31.08.1999. É cer
to, ainda, que há diferenças nas situações en
frentadas em outros julgamentos - "negócios 
reais, com permeio de mais de sete anos", 
"transferências de quotas de capital de socie
dade limitada constituída por pai e filhos" e 
"venda direta do pai e da mãe para os filhos 
legítimos, sem a anuência dos ilegítimos": REsp 
19.883-0-SC, relator o Min. Dias Trindade, 3. a 

Turma, unânime, em 07.04.1992. "Civil. Ven
da a descendente. Interposta pessoa. Prova da 
simulação. Não há impedimento a que, aliena
do bem a terceiro, venha o mesmo bem a ser 
adquirido por descendente do alienante, mais 
de sete anos após, sem prova de que o negó
cio fora simulado. Em casos que tais não inci
de o art. 1.132, senão em conjugação com o art. 
102 do Código Civil"; REsp 32.246-0-sp, rela
tor o Min. Waldemar Zveiter, 3." Turma, por 
maioria, em 11.05.1993 ("Comercial e civil -
Sociedade de responsabilidade limitada -
Transferência de quotas entre sócios (ascen
dente a descendente) - Aumento do capital -
Simulação (inexistência). I - Não se aplica a 
ratio legis do art. 1.132 do Estatuto Civil às 
transferências de quotas de capital de socieda
de limitada, quando esta constituída por pai e 
filhos, essas ações foram adquiridas por sócio-

Simulação - jurisprudência do ST J 

A superveniente Codificação "conservou" 
as mesmas modalidades de simulação - nos 

dirigente em razão do aumento do capital so
cial. Trata-se de hipótese de natureza comer
cial, por isso que escapa ao exame da teleolo
gia do dispositivo civil referido. Pela especifi
cidade da norma de direito comercial, das par
ticularidades do tipo societário regulado (que 
se aproxima das sociedades por ações de ca
pital fechado), de característica das sociedades 
de pessoas ou contratuais, onde o valor da 
a.ffectio societatis tem preponderância, uma vez 
que intuitu personae, e, deve-se aplicar o dis
posto no art. 291 do Código Comercial. II -
Matéria de prova não sereexamina na via es
treita do Especial (Súmula 07-ST]). IH - Recur
so não conhecido"). Contra a maioria, o voto 
vista do Min. Eduardo Ribeiro (acompanhado 
pelo Min. Dias Trindade) firmou-se em que: 
"Certo que menos adequado falar-se em com
pra e venda, cuidando-se da transferência de 
cotas. Isso, entretanto, afigura-se-me sem re
levo. Como observa Agostinho Alvim, a proi
bição compreende todas as situações jurídicas 
que à compra e venda possam ser equipara
das, salientando, entre elas, a cessão onerosa 
(Da compra evendaeda troca, Forense, p. 74). 
Nem seria razoável admitir-se que alguém, para 
alienar qualquer bem a descendente seu, ca
recesse de consentimento dos demais mas 
pudesse, sem essa anuência, transferir patrimô
nio, por mais vasto que fosse, apenas porque 
representado por cotas de sociedade. Argu
menta-se, ainda, com as características do con
trato social, notadamente a circunstância de 
que as cotas só poderiam ser transferidas a ou
tros sócios. Nào me parece, com a devida vê
nia, que essa particularidade tenha repercus
são para incidência do que dispõe o art. 1.132 
do Código Civil. Avençaram-se restrições à 
cessão de cotas. Daí não se segue que, quan
do isso se verificasse entre sócios, estivesse 
afastada a aplicabilidade de norma que diz com 
negócios entre ascendentes e descendentes. 
Eventual descumprimento do previsto no con
trato poderia conduzir a outra causa de vício 
do ato. Sua obediência não torna lícito negó
cio a que a lei civil expressamente veda. Por 
fim, não tenho como adequada a afirmação de 
que a cessão de cotas só diga respeito aos só
cios e que a questão é puramente de direito 
comercial. Se violado direito de terceiro, não 
importa o que estabeleça o contrato, e os ne-
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incisos do art. 167 - e a proibição da venda 
de ascendente a descendente, sem o consen
timento dos demais - no caput do art. 49644 

(com a importantíssima opção pela corren
te da anulabilidade e o acréscimo do cônju
ge do alienante). 

É lícito supor, pois, fora de cogitação vira
da jurisprudencial contra a diretriz que orien
tou os precedentes da 3. a e 4. a Turmas - a da 
necessidade de prova da simulação na venda 
de ascendente a descendente, por interposta 
pessoa -, bastando, apenas, substituir os tex-

gócios entre pai e filho regulam-se mesmo pela 
lei civil"; e REsp 74.135-RS, relator o Min. Aldir 
Passarinho Júnior, 4." Turma, unânime, em 
07.11.2000 ("Civil. Sucessão hereditária. Alie
nação de ascendente a descendentes. Venda 
posterior a terceiros. Ação de declaração de nu
lidade das escrituras. CC, art. 1.132. Aquisição 
de boa-fé. Ato anulável. Prova de venda efe
tuada por valor inferior ao dos bens. Ausên
cia. I. A venda por ascendente aos filhos de
pende do consentimento de todos os descen
dentes, nos termos do art. 1.132 do Código 
Civil, sendo desinfluente o fato de o reconhe
cimento e registro daqueles concebidos fora 
da relação matrimonial, mas em sua constân
cia, ter ocorrido após a alienação dos imóveis, 
porquanto se a existência de irmãos era des
conhecida dos filhos legítimos, o mesmo não 
acontecia em relação ao genitor, na hipótese. 
n. Inobstante farta discussão doutrinária e ju
risprudencial, adota-se a corrente que enten
de cuidar-se de ato anulável, de sorte que o 
seu desfazimento depende da prova de que a 
venda se fez por preço inferior ao valor real dos 
bens, para fins de caracterização da simulação, 
circunstância sequer aventada no caso dos 
autos, pelo que é de se ter como hígida a aven
ça. m. Impossibilidade, de outro lado, e inde
pendentemente disso, de se atingir as aliena
ções anteriores a terceiros de boa-fé, mormente 
quando concluído nos autos que os descen
dentes que lhes venderam parte dos imóveis 
não sabiam, à época, da existência de irmãos 
concebidos de vínculo extraconjugal. IV. Re
curso especial não conhecido"). 

(44) "Art. 496. É anulável a venda de ascendente a 
descendente, salvo se os outros descendentes 
e o cônjuge do alienante expressamente hou
verem consentido." 

tos que têm correlação com a matéria - pelos 
novos arts. 167 e 496, caput. 

7. Terceiro prejudicado: qualificação 

A matéria da tutela do terceiro prejudica
do - a que se referia o art. 105 do CC revoga
do, para o efeito da argüição da simulação -
registra precedente solitário da 4. a Turma do 
Superior Tribunal de Justiça. 

No julgamento do REsp 10.017-SP,45 o rela
tor, Min. sálvio Figueiredo Teixeira, concluiu 
pela legitimidade do terceiro prejudicado 
(acabando por determinar ao Tribunal de 
Justiça de São Paulo que examinasse o méri
to concernente ao vício da simulação), fazen
do-o pelas seguintes razões: 

"(...) Resta, assim, o exame do apelo sob o 
prisma da simulação. 

Esta, como se vê do trecho transcrito do 
voto condutor do v. aresto hostilizado, não 
foi efetivamente examinada pelo ego tribunal 
de origem, por entender este que a própria 
autora, ao criar as sociedades, dera ensejo ao 
negócio que pretende anular, pelo que ela não 
ostentaria a qualidade de terceiro prejudicado. 

No ponto, tenho que assiste razão à recor
rente. 

O ato que pretende a autora anular não é o 
da criação das empresas, mas o da transferên
cia das ações operada entre os réus, genro e 
sogro, em detrimento dela, que lhe confere, 
em tese, o status de terceiro prejudicado, apto 
a atribuir-lhe o direito subjetivo de argüir ju
dicialmente o vício, via da ação própria. 

A decisão atacada, como assinalado, não 
se manifestou quanto ao mérito da alegada 
simulação, limitando-se a negar o direito da 
autora de questioná-la. 

As sociedades foram constituídas com os 
bens imóveis pertencentes ao casal, autora e 
primeiro réu. As quotas da sociedade, portan
to, passaram a pertencer ao casal. Sua aliena
ção, em detrimento do cônjuge mulher, cer-

(45) Unânime, provido, em 05.11.1991. 
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tamente que lhe causaria prejuízo material, 
legitimando-a para a argüição da simulação. 

A autora alega, neste ângulo, que seu ex
marido teria simulado a venda das ações do 
casal ao genro, com o fito de lesá-la na parti
lha. O mérito da irresignação não foi enfren
tado no acórdão. Não foi dirimida a contro
vérsia levantada em torno do assunto, à luz 
da prova produzida, pois não declarou o de
cisum se restou provada ou não a simulação, 
sendo de se observar, quanto a isso, que a r. 
sentença a entendera provada". 

O Min. Barros Monteiro, em voto-vista, 
adotou o mesmo entendimento - "(...) o Tri
bunal a quo negou aplicação ao art. 105 do 
Código Civil" -, acrescentando: 

"J. M. de Carvalho Santos entende que ter
ceiros ( ... ) 'são todos aqueles que, alheios à 
constituição do ato simulado, são por qual
quer forma por ele prejudicados' ("Código 
Civil brasileiro interpretado, 11. ed., vol. II, 
p. 402) . Nesse mesmo sentido o escólio de Caio 
Mário da Silva Pereira: o terceiro lesado pode
rá postular a anulação do ato simulado (Insti
tuições de direito civil, 11. ed., vol. l, p. 369), 

Basta, portanto, que o terceiro tenha, em 
tese, suportado u'a lesão. Assim, conquanto 
a invocação da simulação tenha se tornado o 
ponto fulcral da controvérsia, não chegou ela 
a ser considerada pelo Acórdão ora hostiliza
do; aliás, restou expressamente dispensada a 
sua análise". 46 

O cotejo do art. 105 do CC/1916 com a nova 
disposição - de idêntica natureza, art. 16847 -, 

(46) Esta a ementa do acórdão: 

"Direito privado. Bens do casal no exterior. 
Transferência de ações. Moeda estrangeira. Si
mulação alegada. Inocorrência de apreciação. 
Terceira interessada. Recurso provido. 
- Cassa-se o acórdão que, ao reformar a sen
tença que declara a ineficácia da transferência 
de ações em relação à autora, deixou de apre
ciar o alegado vício da simulação ao fundamen
to de desinteresse da autora, que nos autos de
monstrou seu status de terceira prejudicada". 

(47) "Art. 168. As nulidades dos artigos anteceden
tes podem ser alegadas por qualquer interes-
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não revela restrição, pois a nulidade do ne
gócio jurídico simulado, agora, poderá ser 
alegada por "qualquer interessado". 

A perspectiva de que não se encontrará ra
zão suficiente para alterar o entendimento 
adotado pela 4. a Turma se fortalece como o que 
escreve, já sob o império do atual Código Ci
vil, Humberto Theodoro Júnior, a propósito da 
qualificação dos "terceiros prejudicados": 

"São aqueles que mantinham relação jUli
dica de qualquer espécie com uma das par
tes do negócio simulado e tiveram seus direi
tos eliminados, reduzidos ou esvaziados de 
conteúdo prático, em razão da nova situação 
jurídica a parente criada". 48 

8. Prescrição - Venda de ascendente a 
descendente, por interposta pessoa: 
ruptura com a jurisprudência da 4. a 

Turma do STJ 

Nos últimos precedentes de maior relevo 
aos fins do presente trabalho, a 3. a e a 4. a 

Turmas adentraram o exame da prescrição -
quase que relacionado, unicamente, a casos 
de venda de ascendente a descendente, por 
interposta pessoa. 

Com esse espectro limitado, destacam-se 
os seguintes acórdãos: 

"Venda e comprai cessão de direitos here
ditários - Ação de anular ou rescindir (simu
lação) - prescrição - Termo inicial. 

Prescreve em 4 (quatro) anos, contado o 
prazo, no caso de simulação, do dia em que 
se realizou o contrato (Código Civil, art. 178, 
§ 9.°, V). Não se tratando de venda de ascen
dente, para descendente, à espécie não se 
aplica o princípio das Súmulas 152 e 494 -
STF. Segundo o art. 165 do Código Civil, 'a 
prescrição iniciada contra uma pessoa con
tinua a correr contra o seu herdeiro". Juridi
camente, não se renova o prazo a cada trans-

sado, ou pelo Ministério Público, quando lhe 
couber intervir." 

(4Hl Ob. cit., p. 501. 
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missão. Recurso conhecido pelo dissídio mas 
improvido".49 

"Civil. Prescrição. Venda de ascendente a 
descendente, por interposta pessoa. A venda 
de ascendente a descendente, por interposta 
pessoa, pode ser atacada por meio de ação 
no prazo de quatro anos, contados da aber
tura da sucessão do alienante. Recurso espe
cial não conhecido."50 

"Venda de ascendente para descendente. 
Prescrição. A alienação de bem de ascenden
te para descendente, sem o consentimento dos 
demais, através de interposta pessoa, prescre
ve em quatro anos a contar da abertura da 
sucessão do vendedor. Art. 178, § 1.0, V, b, do 
cc. Recurso conhecido e provido."5] 

"Venda de ascendente para descendente. 
Interposta pessoa. Anulação. Prescrição. Data 
inicial. Doação inoficiosa. 

- A prescrição da ação de anulação de ven
da de ascendente para descendente por in
terposta pessoa é de quatro anos e corre a 
partir da data da abertura da sucessão. Dife
rentemente, a prescrição da ação pela venda 
direta de ascendente a descendente sem o 
consentimento dos demais, é de vinte anos e 
flui desde a data do ato de alienação. 

- A prescrição da ação de anulação de doa
ção inoficiosa é de vinte anos, correndo o 
prazo da data da prática do ato de alienação. 
Alts. 177, 178, 1.132 e 1.176 do C. Civil. 

Primeiro recurso não conhecido; conheci
mento parcial do segundo e seu provimento, 
também parcial. "52 

(>9) REsp 55.220-SP, relator para o acórdão o Min. 
Nilson Naves, 3. a Turma, por maioria, em 
04.05.1999, RST] 128/221: "c. .. ) aqui nestes 
autos também não se discute sobre a venda de 
ascendente para descendente através de inter
posta pessoa" (REsp 86.489) - do voto vence
dor, CRS7] citada, p. 231). 

(;0) REsp 226.780-MG, relator o Min. Ari Pargen
dler, 3. a Turma, unânime em 06.06.2002. 

(SI) REsp 86.489-ES, relator o Min. Ruy Rosado de 
Aguiar, 4. a Turma, unânime, em 24.06.1996. 

Im REsp 151.935-RS, relator o Min. Ruy Rosado de 
Aguiar, 4. a Turma, unânime, em 25.06.1998. 

"Compra e venda. Venda de ascendente a 
descendente. Prescrição. O prazo de prescri
ção para anular a venda de ascendente a des
cendente, por interposta pessoa, flui pelo 
prazo de quatro anos, iniciado com a abertu
ra da sucessão do alienante. Art. 178, § 9.°, V, 
b, do c. Civil. Precedente. Recurso conheci
do e provido."53 

Convém realçar que os dois casos decidi
dos pela 3. a Turma não são assimiláveis à ju
risprudência que se formou nos três prece
dentes da quarta (os relatados pelo Min. Ruy 
Rosado de Aguiar). 

Essa circunstância não escapou à percep
ção do Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 
que, no voto-vista proferido no REsp 226.780-
MG (o mais recente - de 06.06.2002), fixou 
este parâmetro de consideração: 

"Esta Turma tem precedentes, da minha 
relatoria, entendendo que em caso de venda 
de ascendente para descendente a prescrição 
é a da Súmula 494 do Supremo Tribunal Fe
deral (REsp 50.828-MG, Df 14.10.1996; REsp 
311.407-SC, Df29.10.200l), mantendo prece
dente anterior da relatoria do Senhor Minis
tro Dias Trindade (REsp 10.038-MS, Df 
17.06.1991). 

A questão jurídica, entretanto, está em sa
ber se quando a venda é feita por interposta 
pessoa a prescrição é vintenária. Daí os pre
cendentes da 4. a Turma no sentido de que em 
tal circunstância a prescrição é de quatro anos 
a partir da data da abertura da sucessão (REsp 
151.935-RS, Relator o Senhor Ministro Ruy 
Rosado de Aguiar, Df 16.11.1998; REsp 
171.637-SP, Relator o Senhor Ministro Ruy 
Rosado de Aguiar, DfI3.10.1998, REsp 86.484-
ES, Relator o Senhor Ministro Ruy Rosado de 
Aguiar, Df de 26.08.1996). 

No REsp 311.407-SC, da minha relatoria, 
antes mencionado, considerou a Corte a cir
cunstância específica de estar configurada no 
Acórdão recorrido a venda de ascendente a 
descendente se 'o adquirente, cerca de três 

I,l) REsp 171.637-SP, relator o Min. Ruy Rosado de 
Aguiar, 4. a Turma, unânime, em 03.09.1998. 
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meses depois da visada transição, casa-se com 
a filha do transmitente'. Não chegou a 3. a 

Turma, portanto, a cuidar da particularidade 
do prazo diante da venda por interposta pes
soa, embora no precedente de que foi Rela
tor o Senhor Ministro Dias Trindade esteja a 
afirmação de estar superada a questão. 

Neste feito, o Tribunal local admitiu não ter 
a distinção entre a venda direta e a venda por 
interposta pessoa influência para a contagem 
do prazo de prescrição, acolhendo a prescri
ção vintenária. E considerou, diversamente do 
que afirmam os recorrentes, que o negócio 
se consumou em 15.05.1985, com o que não 
estaria prescrita a ação. 

Ora, ainda que fosse provido o especial 
para acolher-lhe a prescrição de quatro anos, 
não teria efeito algum porque contado o pra
zo, neste feito, da data da abertura da suces
são, na esteira dos precedentes da 4. a Turma 
e do Supremo Tribunal Federal. No caso, a 
morte ocorreu em janeiro de 1995 e a ação 
veio em março do mesmo ano, como acen
tuou o eminente Relator. Em conseqüência, 
não haveria mesmo a prescrição. 

Destarte, considerando tal peculiaridade 
acompanho o voto do ilustre Relator, reser
vando-me para, em outra oportunidade, apre
ciar a questão relativa ao prazo consideran
do a presença, ou não, de interposta pessoa". 

Trata-se, precisamente, do quadro jurispru
dencial apanhado pelo Código Civil de 2002, 
que, no citado art. 496,54 traz novidade da 
maior impoltância - como forma inequívoca 
de superar notória controvérsia: 55 a referida 

"4) Que deve ser combinado com o disposto no 
art. 176 da mesma Codificação: "Alt.176. Quan
do a anulabilidade do ato resultar da falta de 
autOlização de terceiro, será validado se este a 
der posteriormente". 

(m No Resp 977-0-PB (4. a Turma, em 29.11.1994), 
o entendimento que apartou, de um lado, os 
votos vencedores dos Ministros Sálvio de Fi
gueiredo Teixeira (relator para o acórdão), 
Fontes de Alencar e Barros Monteiro, e, de 
outro, vencidos, os dos Ministros Bueno de 
Souza e Ruy Rosado de Aguiar, evidencia quão 
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opção pela corrente da anulabilidade da ven
da de ascendente a descendente, sem o con
sentimento dos demais (com o acréscimo do 
cônjuge do alienante). 

Vencida, assim, a dualidade da venda "dire
ta" (de ascendente a descendentes, sem o con
sentimento dos demais - nula - prescrição de 
20 anos) e da "indiretamente" realizada por 
interposta pessoa (anulável - prescrição de 4 
anos), a questão capital, agora, parece simples. 

Forçoso concluir, em primeiro lugar, pela 
ruptura com a Súmula 494-STF56 - que, por 
sinal, tinha, como uma de suas referências, o 
art. 1.132 do CC anterior57 - e, por via de con
seqüência, com os precedentes da 3. a Turma, 
estabelecidos nos Recursos Especiais 10.038-
MS,58 50.828-MG59 e 311.407-SC.60 

larga (e fascinante) era a discussão. Esta a 
ementa do julgado: 

"Direito civil. Venda a descendente sem o con
sentimento dos demais. Código Civil, art. 1.132. 
Divergência doutrinária. Jurisprudencial. Cor
rentes. Anulabilidade do ato. 

- Sem embargo das respeitabilíssimas opiniões 
em contrário, na exegese do art. 1.132 do Có
digo Civil, tem-se por anulável o ato da venda 
de bem a descendente sem o consentimento 
dos demais, uma vez: a) que a declaração de 
invalidade depende da iniciativa dos interes
sados; b) porque viável sua confirmação; c) 
porque não se invalidará o ato se provado que 
justo e real o preço pago pelo descendente". 

(,6, Súmula 494: "A ação para anular venda de as
cendente a descendente, sem consentimento 
dos demais, prescreve em vinte anos, conta
dos da data do ato, revogada a Súmula 152". 

(07) José Nunes Ferreira. SÚl1ntlas do Supremo Tri
bunaIFederal(atualizadaseanotadas). 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 1980. p. 283. 

(OH) "1. A venda de ascendente a descendente, sem 
o consentimento expresso dos demais descen
dentes, é nula e prescreve em vinte anos a ação 
para declarar essa nulidade." 

""' "2. Prescreve em vinte anos a ação para anular a 
venda de ascendente para descendente sem o 
consentimento dos demais (Súmula 494 - STF)." 

(60) "Venda de ascendente para descendente. Art. 
1.132 do Código Civil. Súmula 494 do Supre
mo Tribunal Federal. Precedentes da Corte. 1. 
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Em segundo lugar - já a propósito dos ca
sos de venda de ascendente para descenden
te, por interposta pessoa -, o que salta como 
evidência é que o art. 179 da atual Codifica
ção leva a repelir a jurisprudência da 4. a Tur
ma, que reconheceu a prescrição (prazo de 4 
anos, iniciado da abertura da sucessão). 

Sem correspondência no Código Civil de 
1916, essa inovação é a seguinte: 

"Art. 179. Quando a lei dispuser que deter
minado ato é anulável, sem estabelecer prazo 
para pleitear-se a anulação, será este de 2 (dois) 
anos, a contar da data da conclusão do ato".61 

Não será difícil perceber que outra jurispm
dência certamente resultará do art. 179, até 
porque é na venda de ascendente para des
cendente, sem o consentimento dos demais, 
que a nova doutrina encontra o exemplo da 
sua aplicação: o art. 496 prevê a anulabilida
de do negócio jurídico, mas sem estabelecer 
prazo para a ação anulatória - sujeitando-a, 
então, à decadência bienal62 (da data da con
clusão do ato). 

Por fim, se, eventualmente, surgir situação 
da espécie deslindada no REsp 52.220-SP -
prescrição de 4 anos, no caso de simulação, 
contados do dia em que se realizou o contrato 
e transmissão do prazo prescricional (CC/1916, 
arts. 178, § 9.°, v, b, e 165) -, a matéria, sem 
dúvida, haverá de ser visualizada em confron
to com os arts. 169 e 196 da nova Codificação. 

É claro que, modificado o grau de invali
dade do negócio jurídico simulado (para nu-

c. .. ) o prazo prescricional é de vinte anos, con
tado do ato." 

(61) É de ser lembrado o disposto no art. 171 da atual 
Codificação: 

"Alt. 171. Além dos casos expressamente de
clarados na lei, é anulável o negócio jurídico: 

I - por incapacidade relativa do agente; 

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, 
estado de perigo, lesão ou fraude contra cre
dores". 

(62) Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Fi
lho. Ob. cit., p. 407; Humberto Theodoro Jú
nior. ob. cit., p. 598-599. 

lida de - art. 167), não mais estará, no inciso II 
do art. 178 do CC/2002, a sede idônea para a 
solução da questão (que, aliás, se refere à 
decadência, em igual prazo - de 4 anos, con
tados do dia em que se realizou o contrato). 

No novo Código Civil, o negócio jurídico 
simulado - nulo - está necessária e inequivo
camente sujeito ao art. 169, verbis: 

"Art. 169. O negócio jurídico nulo não é 
suscetível de confirmação, nem convalesce 
pelo decurso do tempo". 

Atualmente, como se vê, a questão ter-se-ia 
simplificado, porque o Código Civil de 2002 é 
claro ao estabelecer que o negócio jurídico nulo 
não "convalesce pelo decurso do tempo". 

Todavia, a norma inscrita no art. 169 da 
Codificação vigente tem sido censurada pela 
nova doutrina, que, ao comentá-la, asseverou, 
verbis: 

"Preferível, por isso, é o entendimento de 
que a ação declaratória de nulidade é realmen
te imprescritível, como, aliás, toda ação de
claratória deve ser, mas os efeitos do ato jurí
dico - existente, porém nulo - sujeitam-se ao 
prazo máximo prescricional para as ações 
pessoais que, como se verá no capítulo pró
prio, foi reduzido pelo Novo Código Civil de 
vinte para dez anos. 

e. .. ) se a ação declaratória de nulidade for 
cumulada com pretensões condenatórias, 
como acontece na maioria dos casos de resti
tuição dos efeitos pecuniários ou indenização 
correspondente, admitir-se a imprescritibili
dade seria atentar contra a segurança das re
lações sociais. Neste caso, entendemos que 
prescreve sim a pretensão condenatória, uma 
vez que não é mais possível retornar ao esta
do de coisas anterior. 

e. .. ) Em síntese: a imprescritibilidade diri
ge-se, apenas, à declaração de nulidade abso
luta do ato, não atingindo as eventuais pre
tensões condenatórias correspondentes". 63 

A derradeira questão diz com a invocação 
do art. 165 do CC/1916, que guarda transpa-

(63) Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Fi
lho. Ob. cit., p. 403-404. No mesmo sentido 
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rente correspondência com o art. 196 da atual 
Codificação, verbis: 

"Art. 196. A prescrição iniciada contra uma 
pessoa continua a correr contra o seu suces
sor", 

Assim, parece que a possível solução jurí
dica, hoje, seria a imprescritibilidade da ação 
proposta "com o fim específico de obter anu
lação de escritura realizada mediante simula
ção" .64 (art, 169), prejudicado o argumento de 
que o prazo prescricional "não se renova a 
cada transmissão" (art. 196). 

9. Conclusões 

o presente trabalho comprova, concreta
mente, que a parte "conservada" da Codifi-

Humbelto Theodoro Júnior: "Mas, se é certo 
que a nulidade, em si, não pode se sujeitar aos 
efeitos da prescrição, das situações que o ne
gócio jurídico inválido cria podem perfeitamen
te decorrer pretensões que hão de sofrer os 
efeitos naturais da prescrição (exemplo: resti
tuição de bens ou preço, indenização de pre
juízos etc.) , as quais terão de submeter-se aos 
efeitos da prescrição". Ob. cit., p. 527. 

(64) RST] 128/222. 
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cação de 1916 (no tema da simulação) for
ça, sem dúvida, a recuperar os precedentes 
(do Superior Tribunal de Justiça), os quais
para as futuras 65 situações similares -, "ain
da continuarão a exercer benéfica influên
cia na história do Direito pátrio" ,66 facilitan
do, por conseguinte, a aplicação do novo 
Código Civil. 

E mostra, na passagem da antiga Codifi
cação para a nova, as decisivas lições de José 
Carlos Moreira Alves, ditadas com a autori
dade que lhe confere, não apenas a condi
ção de um de nossos maiores civilistas, mas, 
também, a de Juiz do Supremo Tribunal Fe
deral e - principalmente - a de ter integrado 
a "Comissão Revisora e Elaboradora do Có
digo Civil". 

(65) Neste ponto, surge a questão de direito inter
temporal. Está na norma transitória do alto 2.035 
da atual Codificação: "A validade dos negócios 
e demais atos jurídicos, constituídos antes da 
entrada em vigor deste Código, obedece ao 
disposto nas leis anteriores, referidas no art. 
2.045, mas os seus efeitos, produzidos após a 
vigência deste Código, aos preceitos dele se 
subordinam, salvo se houver sido previsto 
pelas partes determinada forma de execução". 
"A aplicação dessa regra ao caso da simulação" 
-observa Humberto TheodoroJúnior: "faz com 
que os negócios simulados antes da vigência 
da nova lei continuem sendo tratados como 
anuláveis e sujeitos ao prazo decadencial fixa
do pelo Código anterior". Ob. cit., p. 514-515. 

(66) Miguel Reale. Espírito da nova lei civil. O Esta
do de S. Paulo, de 04.01.2003, p. A2. 
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