
'UM -S :PR U 	A- 'MINEIRA  

dos espíritos de  eleição: o's grandes benfeitores da humani_ 
chide, os poetas, os artistas e sábios. 

Fazendo um retrospecto suscinto  de  sua' vida, desde os 
tempos ern que fôra caixeiro em "Milho Verde", declarou 
que não queria levar tão alto a mira. . 

Nem para argumentar se pode aceitar a afirmativa, 
corno êle diria em suas inesquecíveis aulas. 

E  .que  a vocação de Edmundo Lins foi sempre para a 
atividade a que se dedicou durante a vida, e sua  glória está 
justamente na sua atividade marcante de Juiz, como a gló. 
ria de Marshal decorre de orientação que imprimiu  a  Côrte 
Supremo dos Estados Unidos,  com seus votos que se proje-
tam até hoje como monumentos de saber. 

Edmundo Lins jamais foi atraído pela  política, nem 
mesmo episõdicamente. Fazendo parte de uma geração em-
polgada pelos ideais republicanos, embora participasse 
dRes, não se deixou empolgar pela  política,  mesmo após a 
proclamação da República,. quando fácil lhe seria alcançar, 
desde os primeiros momentos, lugar de destaque. 

Sua vocação foi sempre a magistratura, e dal-  por que 
não podia recusar a glória de ter sido o que sempre foi : 
juiz. Qualquer adjetivo que se  adicione  a essa  palavra, 
tirar-lhe-ia a significação incomensuráveI, e, por isso mes-
mo, sua vida gloriosa pode ser assim sintetizada : Edmundo 
Lins foi juiz. 
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SUMÁRIO: Vicio redibitório 	Vicio  Io  direito e vi- cio da coisa — Origem das garantias — 0 edicto edilicio — 
Fundamento da garantia pelo vicio oculto —  Extensão  a ou-
tros contratos além de compra e venda — Perecimento da coisa por caso fortuito e responsabilidade do aliencinte. 

AEONS° TEIXEIRA LAGES 
Juiz de Direito da 3.. Vara Criminal de Belo Horizonte 

No contrato de compra e venda e, de um modo geral, em 
todos  os contratos translativos de propriedade, entre as  obri-
gações  que assume o transmitente está a de assegurar ao ad-. 
cmirente  dupla  garantia: a garantia da posse pacífica e tran- 
qüila,- a garantia da posse útil da coisa. Não consiste a res-. 
ponsabilidade do alienante pela evicção e pelos vícios ocul-
tos. Uma e outra se fundam, afinal, na possível existência 
de um vício: vício do direito, vitium in jure transferentis, na-
quela; vício da própria cousa, nesta. 

A obrigação de responder pela evicção, que se pode con-
ceituar, segundo GIRARD, como um prolongamento, uma exten-
são da  obrigação  de efetuar a entrega, acarreta para o alie-
nante o ônus de assumir a defesa do adquirente nos  litígios 
acêrca da coisa e a obrigação de restituir ao evicto, com o 
prego integral ou com as importâncias efetivamente desem-
bolsadas para o pagamento, a indenização dos frutos  restitui. 
dos  e mais as despesas judiciais e tôdas as outras que resulta-
rem da evicção. Assim  dispõe o Código Civil nos artigos 
1.107 e 1.109. 

(1) Conferência pronunciada na "Solenidade  Judiciária"  de 1950 em Belo Horizonte. 
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A evicção tem sua origem histórica na obrigação que as-
sumia o vendedor, na venda per mancipationent de garantir 
ao comprador o dorniñiuin  ex jure gttiritium. Ao vendedor 
cumpria, devidamente ciente •do litígio; praestare auctoriba-
tem, e se faltasse a êsse dever legal ou se da coisa fõsse 
vado judicialmente o comprador, obrigava-se ao pagamento 
do prego em dôbro. • 

Assim se procedia nos mais remotos tempos de Roma, se-
gundo MAYNZ, e é provável que a actio auctoritatis já existisse 
antes mesmo da Lei das XII Tábuas (GIRARD) . 

,Sé têm essa respeitável ancianidade as normas discipli-
nadciras  da • garantia da evicção, do direito dó cornprador-
evidici, é drividoso que nó velhb direito quiritário se encon-
trem regras concernentes à garantia por vícios ocultos. Fa-
lam alguns autores na actio de modo agri, pretendendo ver 
nela ainda que em forma embrionária a garantia a que o 
edicto edilício deu tão amplo desenvolvimento. 

. No seu emprégo Mais usual, a  acho  de  modo agri  corres-
pondia  -antes a uma  ação para garantia: da evicção parcial 
do que para Segurar o comprador contra vícios não  aparentes
TPdavia, há ós que admitem que nagão fõsse empregada  tam- 
bem  Para o caso de  ser alienado, Como isento de Servidão, o 
imovel  gravado  de, servidão. • 

Em CiCERO encontramos referência expressa à  obrigação 
de  denunciar ó vendedor os vícios, obrigação que não é ape-
nas moral, mas fundada - no- direito civil : "jure civili cOnsti-
inturn sit didere biiia oporiere" (De offiells, III, XIII) 

Pouco adiante acrescenta que,  no que respeita às  proprie- 
dades imóvéis, o direito civil estabelece que, nas coisas a se-. 
rem vendidas, sej am dados a conhecer os vícios de que o ven-
dedor tenha ciência e que, segundo a Lei das XII Tábuas, 
mente a  resposta wegativa mdagação do comprador fazia. 
9, vendedor, incorrer em pena, correspondente ao ;dôbro do  
dano causado, rims a.- jurisprudência punia  também  a reti-
cência. (3, XVI) . 

Cita mesmo o jurisconsulto e orador duas aplicações do 
princípio: uma, no caso de uma venda de imóvel em que 
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Clálldi0  silenciou  a  existência 	obrigação de  demolir' .  
casa' Catão • julgou  que Cláudio,  faltando  a boa-fé; deVia, 
indenizar a Calpúrnio Lanário: Outra, em que Mario, yen: ,  
den do uma casa sujeita a seridaó, nãO lhe' denunciou a exist 
tênCia: a tanto não estava obrigado, porque o• comprador, an-
tigo proprietário do imóvel, conhecia a condição juridica' da 
cóisa adquirida. 

Pretende, entretanto, que 'à garantia contra oi vicioS 
ocultõs já existia no direito civil, com relação aos imóveis: 
"nec vero in praediis solum jus civile, iductum a naturd, mali-
tiam frauderngue vindicat, sed etiam in Moncipiortim 
tione frtius venditoris oinnis excluditur. Qui emin scire 
debuit de sanitate, de fuga, de  funis, praestat edicto etedilium. 

Fala CiCERO repetidamente em jus civile a  propósito dós 
vícios não aparentes. Mas  é  provável que não se  refira aõ 
direito que tem coma fonte a lei: Fonte do direito civil era 
também o costume (Inst., Lib: I, tit. II, § 9) e sabemos comet, 
por  via do direito consuetudinário, se incorporaram -no di-
reito civil muitas normas do direito honorário. E assim; ao 
tempo de CÍCERO, já poderiam constituir jus civile as soluções 
dadas pelos edis: a conclusão autorizada pelo último tre-
cho transcrito, ern que se alude a um direito civil fundado 
num sentimento natural de justiça (ductum a natura) e que 
pune a fraude e a malícia. 

Efetivamente não seria razoável nem lógico-buscar num 
direito  form  alista como o velho direito quiritário, em que a lra-
lidade ato dependia mais da rigorosa observância das fór-
rnulàs do que de uma real manifestação  da vontade  dos con-
tratantes, regras precisas referentes à rejeigão da cousa ven-
dida, com fundamento  na existência de vícios ou encargos. 
O êrro, o dolo, a lesão são noções que só lograram desenvol-
vimento depois que a ação dos magistrados romanos,  preto-
res ou edis, veio humanizar o direito e adapta-lo  as necessi-! 
dades da vida. 

È' certo que uma diferença substancial existe entre o, v17, 
da cousa,  vicio objetivo, e a errada manifestação -da  von- 

tade,  vicio subjetivo. Aquêle, defeito que autoriza  a re€47 
Fição, reside na própria cousa; o outro vicia a  convenção. 
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Mas, em última análise, o vicio -oculto da coisa acarreta uma 
errônea manifestação de vontade; conhecido que fôsse, o ad-
quirente não, teria anuído ao contrato: -.Pest° que se não 
confundam  a  ação  que resulta -do erro, mais ampla e de mais 
longa duração, e as ações de rejeição da coisa e estimatória, 
"!a.  teoria dos, vícios redibitórios .segundo BEVILAQUA; unra 
aplicação particular do princípio da inconsistência do- ato, 
quando há erro sôbre qualidades do objeto". 

Mais acertado parece, pois, bused/. no edicto edilíCio a 
garantia assegurada ao adquirente contra os vícios não mani-
festos. EnCatregados de superintender os mercados e de 
intervir has vendas die escravos e de animais os aediles curt-
tes baixaram severa regulamentagão para impedir a fraude 
dos vendedores, Via -de regra estrangeiros -,,  contrá  os quais 
havia indisfarçá-vel hostilidade e  bem  fundadas  suspeitas. 

' 	rhaneipia. oendunt, certióres -  faciant emptõres quM 
nforbi &Wive' ettique- sit, etc : (Dig. xxr, 	"Qui jumenta  
uendlint, paean reete diciM tO "quid in  quOque. ' eorzim Morbi 
vituve  sit" (Dig'. XXI; I, 88) 	E Criarain no  seu edicto 
deli° redhibitoria, para desfater 6 negócio e a aestimatoria 
ou quanti-  minores para  a redução do prego. O adquirente 
pcidia escolher eritte as duas ações, irias não podia intentar 
ambas,  porque 	Conteúdo diverso,  de forma  que unia 
excluía a outra. (SAvrorsiv, V, § 235) . 

No  edicto edilicio, portanto, é que se vai  encontrar ver-
dadeiramente a  origem  do direito de  rejeitar  a coisa,  aliena-
da com vício 'milt% on de 'pedir abatimento no prego. 0 
sistema  *de garantias aí  estabelecido manteve-se  durante tôda, 

épocã  clássica e se tornou 'extensivo à venda de imóveis e 
a tôda é qualquer venda. 

Em nosso direito anterior a. codificação, A garantia por 
Vícios  ocultos estava disciplinada pelas  Ordenações  do Rei-
n°, no tituló 17 dei livro IV. Respeitava-se a  tradição roma-
na e, ao .que parece, semente em urn caso não se deixava ao 
arbítrio do  comprador escolher entre  a  ação reclibitória e a 
ealimatoria: não  se  podiam enjeitar os escravos por vício de 
Anfino,*a nab ser  quando fôSsern fujões.  O cómprador podia, 
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contudo, pleitear a redução do prego (Comm TELES, Doutrina 
das Ações, nota de TEIXEIRA DE FREITAS, ao § 123) . 

Cogita do assunto o Código Comercial, com relação 
compra e venda mercantil, no artigo 210 e seguintes. 

"No Código Civil a matéria constitui um capítulo do titulo 
em que se trata dos contratos em geral. Com  isso se patenteia 
que as disposições relativas à garantia não se aplicam semen-
te à ccimpra e venda, mas a todo contrato em que se transfira 

dõmínio, uso ou posse. 

fundamento da garantia não está na boa ou má fé do 
alienante, embora sejam diversas as conseqüências num e 
noutro caso. Está no dever legal de assegurar ao adquiren-
te a -posse útil da coisa. 

"Le vendeur doit procurer à l'acheteur une pos-
session utile. Ii répond, dons, des defauts caches qui 
rendent la chose impropre à tout service ou qui di-
minuent considerablement son utilité (art. 1.641) : 
c'est ce qu'on appelle la garantie des vices" (PLArnor., 
Traité Élèmentaire, 2, n.° 1.462) . 

Êsses' defeitos podem variar de natureza, conforme as 
coisas em que incidam. Exemplificavam as  Ordenações: 
no escravo, a  doença  oculta ou o vício de fugidio; no animal, 
a  doença,  a manqueira, o vício de ânimo ou a falta das  pren-
das apregoadas; num livro, a falta de felhas, etc. 0 Código 
Civil não enumera nem exemplifica: fornece os elementos 
para  uma definição. E assim podemos dizer, com assento no 
artigo 1.101, que vício ou defeito oculto, que autoriza a re-
jeiçãci, é todo aquêle que torne a coisa imprópria ao uso a 
que se destina ou lhe diminua o valor. 

0 primeiro requisito a examinar é, por conseqüência, 
se o vício ou defeito é oculto, isto é, não facilmente verificá-
vel, se é de natureza tal que escapa à percepção do adquiren-
te. Mas ainda quando se trate de vício ou defeito aparente, 
cumpre levar em conta a capacidade, as qualidades pessoais 
de quem examina o objeto. Um mecânico não se iludirá 
com uma máquina, que ao olhar de um inexperto parecerá 
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perfeita: Serão  ocultos para  -mini 'as defeitos de um Piánii' 
que o musicíSta descôbrirá à mais ligeira inspeção. 

NãO basta; põrém, que  a defeito seja oculto, difícil de 
perceber, porque a.pretenclente pode ter se inforinada-a.res 
peito. ; o defeito não desconheçido, do adquirente, se 
por qualquer meio soube da sua existência, presume-se que, 
comprou  a coisa apesar ,  do defeito, que quis comprar o ob,- 
jeto defeituoso  e, por.  essa forma, renunciou garantia. Já: 
da parte do alienante, a ciência que tenha do vício ou defei, 
to importa para a ,  fixação  das conseqüências da redibição: 
mas' com a insciência não Se.  exime ele a responsabilidade, -a, 
Menos que haja cláusula .expressa ‘(artigo 1.102), Essa 
isenção  de responsabilidade não pode, entretanto, ser  pactua-
da quando o alienante tenha conhecimento do' defeito, por-
que em tal caso -estará-agindo dolosamente. 
' E' ainda indispensável que o viCiò sejá de tal monta que 

table a cousa 'imprestável ao fim a que se destina. A não 
ser naquelas  coisas'  em que indispensável a perfeição, uma 
leve imperfeição não -constitui motivo para autorizar a re-
jeição. E por isso os nossos antigos praxistas admitem a de-
fesa fundada em que "o vício dá coisa é leve, não impedindo 
o uso dela" (CORREIA TELES, op. cit) . 

Para autorizar a  rejeição  é ainda necessário que o  defei- 
to  preexista à entrega, pois, realizada esta "o cômodo e o pc-_ 
rigo da coisa vendida" correm por conta do comprador. 
prova dos requisitos-  está a cargo do adquirente. 

Como já foi dito, não é apenas no contrato de compra e .  
venda que a garantia e devida. Aplica-se a todos os  contra-
tos onerosos em que haja transferência de domínio, posse 
on usó. JoXo Luiz ALVES estranha que se haja suprimid o.  a 
referência aos "dotes". Nãó tem cabimento a redibigão nem 

ação estimatória nas vendas feitas em hasta pública, ainda 
gue  defeituosa  a coisa arrematada. 

Duas ações  põe  o- direito b.  escolha  do adquirente:  por'  
umã, pleiteia a redibição do contrato,  devolvendo  a coisa "e 
havendo do alienante o valor recebido e as despesas  contra-
tuais,  se êste desconhecia o 'vício' rédibitório, e ainda as fier 
dai e danos, se  ' o  vício  era conhecido -  do álienante; por outra, - ' 
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plèiteia abatimento no prego. Livre de escolher entre as 
duas, não pode o adquirente, entretanto, exercitá-las shnuItâ-

ou sucessivamente. 
Aqui se nota sensível diferenga entre o vício da coisa, 

que autoriza a redibigão e o vício da vontade, que permite 
promover a nulidade do ato. Embora exista em ambos os 
casos um êrro, o reconhecimento ,dêste, no caso de vício da' 
coisa, não  é incompatível com a subsistência do ato: êste sub-
siste, com o abatimento do preço. 

Outra diferença se observa nos prazos prescricionais. 
ação fundada no êrro prescreve em quatro anos (178, § 
9•°, V. a), a redibitória ou estimatória de coisa móvel ern 
quinze dias e em seis meses a de  imóvel. (178, § 5,  IV)'. 
5, IV) . 

Dispõe o artigo 1.104 do Código Civil que "a responsabi 7  
lidade do alienante subsiste ainda que a coisa  pereça 
poder do alienatário, se perecer por vício oculto, já existente 
ao tempo da  tradição". 

"Quis o Código", indaga JoXo Luiz ALVES, "isen-
tar o alienante de responsabilidade quando a coisa, 
apesar do defeito oculto, perece por caso fortuito"? 
"Parece que sim", responde o eminente jurista, 

embora não o fizesse expressamente, como fêz o 
Código Civil Francês, no artigo 1.647". 

. A mesma solução chegou o insigne Ccovis BEVELAQUA. 
Um dos nossos mais esclarecidos juristas opina, diferentemen-
et. Entende SEBASTIXO DE SOUZA, que: 

"Pelo fato de o Código Civil manter a responsa-
bilidade do alienante, quando a coisa perece, em vir-
tude do vício redibitório existente, ao tempo da  tra-
dição, não se deve concluir que exclua essa respon-
sabilidade nos demais casos" (Da Compra e Venda,. 
cap. XXI) . 

De fato. se  considerarmos que, ao falar ern "responsabi-
lidade do alienante", não faz o artigo 1.104 distinção entre 
c alienante que "conhecia o vício on defeito" (artigo 1.103): 
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e o alienanté que o desconhecia — chegaríamos, se aCeit4- 
semos a conclusão de BENILAQUA e Joio Luiz, enormidade 
de concluir que a lei isenta de responsabilidade, em caso de 
perecimento por caso fortuito, até o que alienou maliciosa-
mente a coisa defeituosa. 

que o artigo 1.104 prevê tão só a responsabilidade 
do alienante, quando o perecimento conseqüência do pró-
pri6 vício: nada dispõe acêrca do perecimento em ialaõ de 
caso fortuito ou fôrça maior, como também não regula as 
cOnseqüências da perecimento por culpa do adquirenté. A 
inclusão do caso fortuito lido era  indispensável para, da 
omissão,  se concluir que foi excluído. 

•Demais, para isentar o alienante da respansabiiidade Pela 
evicção, quando a privação da coisa e resultante de caso  for-
tuito ou fõrga maior, o legislador o disse claramente  no arti-
go 1.117, I. Para  eximir o alienante de uma responsabilida-
de, que é conseqüência da própria garantia, é necessária Uma 
disposição expressa, que lá está no caso da evicção, mas falta 
no caso dos vícios redibitórios: 

- A êsse respeito é expresso o Código Civil Francês, que in-
zorren,na justa censura de AUBRY et RAU: 

"Cette the6rie (a: do  Direito  Romani)) était con-
forme tout à la fois à l'équité e aux príncipes géné-
kaux du Droll. On doit regretter que les redacteurs 
du Code Civil laient bandonnée, pour établir un sys-
teme; phis cominode, sans doute, en pratique, mais 
qui blesse évidemment les droits de l'acheteur et qui 
repose sur une fause application de la maxime 
"Res peril domino" (Cours de Droit Civil, vol. V. 
nota 22 ao § 355 -- bis) . 

Outro argumento 	não se nos afigura desprezível pode 
ser tirado do artigb 869 do Código Civil. Na redibição, a 
cousa enjeitada deve ser devolvida ao alienante 'e  assim fica 
criada, para o adquirente, a abrigação de "restituir coisa cer-
ta". , Ora, se a coisa se- perde antes da tradição sem  culpa 
do- devedor (como o caso fortuito): — quein sofre a perda 
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'é a credor. E' inegável a analogia que existe entre o alie-- , 
nante e o credor, entre o adquirente e o devedor, na hipóte-
se de redibição. Por que se hão de adotar soluções diferen-
tes para os dois casos ? 

Temos, pois, que a razão está com o ilustrado autor de 
Compra e Venda: a responsabilidade do alienante, de boa ou 
de má fé, subsiste ainda quando a coisa alienada, com vício 
anterior, venha a se perder por fôrga maior ou caso fortuito, 
depois da entrega. Em face do Código Português existe a 
mesma divergência de opiniões. Depois de expor a opinião 
daqueles que, ou por comodidade ou por falsa aplicação do 
res peril domino, isentam de responsabilidade o alien ante, 
ensina CUNHA GONÇALVES : 

"Sustentam outros que o fato de haver perecido 
a cousa por caso fortuito não altera a situação dos 
contraentes. A 'ação redibitória nasce da  existên-
cia  do vício oculto no momento do contrato. Por 
isso, a perda da coisa, libertando o comprador da 
obrigação de a restituir, não isenta o vendedor de re-
embolsar ao comprador o prego e mais as despesas. 

A meu ver, ambas estas opiniões pecam por 
,absolutas; mas é a egunda que se aproxima da ver-
dade. Para se achar a exata solução, temos de 'dis-
tinguir: se o vício está verificado ou não ao tempo 
em que a coisa perecer por caso fortuito ou de fôr-
ça maior. Estando verificado, a posterior perda da 
coisa viciada não pode prejudicar o direito adqui-
rido do comprador A. substituição da mesma coisa 
ou h. redução de preço  (ação estimatória), pois qual-
quer dessas soluções deve realizar-se como se essa 
coisa ainda existisse. A verificação do vício oculto 
constitui prova de inexecução do contrato pelo ven-
dedor. A transmissão de propriedade e 'dos riscos 
fica, retroativamente, sem efeito; e, por isso, se a 
coisa perece por conta de seu dono, Este dono é o 
vendedor, a quem ela ia ser restituída pelo compra- 
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