
lstórico das Edições 
te geral 

3. ed., 1971; 4. ed .. 1975; 5. eu .. 1987: 6. eu .. J 9X9: 7. cd., 

,2002; 10. ed., 2003: li. ed., 2009; 12. ed.. 20 IO: 13. cd .. 

lções e teoria geral dos contratos 
3. ed., 1972; 4. ed., 1974; 5. ed.. 1979: 6. ed .. 1983: 7. ed .. 

1990; 10. ~d., 1992; 11. ed., 1994: 12. cd .. 1995: 13. cd .. 
:d., 2001; 16. ed., 2004: 17. ed .. 2006: IX. cd .. 200l): 19. 
~l. ed., 2013; 22. ed., 20/5. 

;cie 

:t ed., 1972; 4. ed .. 1974; 5. cd .. 1979: 6. cd .. 1983; ctI .. 

1990; 10. ed., 1992: 11. ed .. 1994: 12. eu .. 1995; 13. eu.. 

d., 2001; 16. ed., 2004: 17. ed., 2006: 18. eLl .. 2()09: 19. 

'. ed., 1973; 4. ed., 1980; 5. ed.. 1985; 6. etI .. 19H8: 7. cd .. 

t993; 10. ed., 1995; 11. ed., 2002: 12. cd .. 2009; 13. cll .. 

. ed., 1973; 4. ed., 1981; 5. ed.. 1985: 6. eu.. 1988; 7. ed .. 

992; 10. ed., 1995; 11. ed., 1998: 12. eLl .. 1999: 13. ed .. 
.,2004; 16. ed., 2005: 17. ed .. 2009: 18. ed .. 2013: 19. 

s 

ed., 1972; 4. ed., 1977: 5. ed .. J 983: 6. d .. 19H8; 7. ed .. 
~92; 10. ed., 1994; 11. edo, 1997: 12. ed .. :.?002: U. eL!o, 
,2012; 16.ed., 2015. 

vil 
ed., 2015. 

AHNOLI)() 'VALI) 
Douror em Direito peta faculdade Nacional de Direito do 


Rio de Janeiro. Advogado militanre. 


Professor Catedrático de Direito Civil da UERJ 


Ana Elizabeth L. W. Cavalcanti 
Professora nos cursos de graduaç;lo e p6s-gradudção em Direito da UniFMU. 


Mestre e doutora em Direito pela PUCSP Advogada 


Liliana Minardi Paesani 
Professora nos cursos de graduação e pós-graduação em Direito da UniF\1U. 


Mestre e doutora em Direito pela PUCSP. Especialista em Direito 

Civil Dela Università degli Studi di Roma "La Sapicnza" 


1 


DIREITO CIVIL 

//I//"()(lfl\"(IO (' Porte (,'e/,([I 

I--l-ª edição 


totalmente reformulada 


2015 

--~ 

OaSaraiva 

STJ00101644 



n_ Editora 

\,..-4" Saraiva 
Ruo He~rique S(houmonn, 270, Cerqueiro César - Soa Paulo SP 
([p 05413·909 
PABX (11) 3m 3000 
SAC 0800 011 7875 
De dos 830 às 
www.edltorasmoivo.com.br/contato 

Direcão editorial luil Roberto Curío 
Gerência editorial ThOls de Camargo Rodrigues 
Assistência editorial Po/Ífmo Soares Albuquerque 

Coordenacão geral Clrillsso Boraschi t\<1arw 
Preparacão de originais 	 t11ario Izobel Barreiros Biten(Ourf Bressan e 

Ana Cristina Gar(Ío !coords) 
Adriana Maria Claudio 

Arte ediagramação Isabela Agrela Teles Veras 
Revisão de provas Amé/ia Kassis Ward e 

Ana Beatriz Fraga Moreira (coords) 
Julíana Bormia de Souso 
Luciene RUIZi Brocchl 

Serviços editoriais 	 Elaine Cristina da Silva 
Kelli Prisâla Pinto 
Tíago Dela Rosa 

Capa Aero ComunicaLão / Danilo Zanott 

Producào gráfim Marli Rampim 
Impressão Gráfica Pavm 
Acabamento Gráfica Pavm 

ISBN 978·85·02·07000·4 compleTO 
iSBN 978·85·02·22642·5 volume I 

Dados Inte-raciooOls de na P'Jblcoc,jo ((IPi 
(Càmcrc Bmsllello do livro, SP, Brosil 

Wold, Arnodo 

Direito civil. introduçõo e porte gerol, vol. / Amoldo 
Wold, Ana flizabeth LW, Cavalcanti, lilíono Minardi 
Poesoní. - 14 totalmente reformulodo Soa Paulo. 
Saraivo, 201 S 

1. Direito civli 2. Direito (Ivil . Brasil LTitulo. 

14.06075 (oU·347 

Indlce para co'ólogo slstematlCQ 

Direito civil 347 

Data de fechamento da edição: 5·1·2015 

Dúvidas? 
Acesse www.editorasaraiva.colTI.br/direlto 

porqvolquer 

11 Y610/98 e 

STJ00101644 

www.editorasaraiva.colTI.br/direlto
www.edltorasmoivo.com.br/contato


SUl\1ÁRIO 

Principais tmhulllO.\ jllrfdicns de Amoldo Wald ............................... 
 5 


Carta-Prefácio de POI1lCS de Mimndo ............................................. 
 17 

Nol({ à J -JY edh:clo ...................... .................. ........... ...... ..................... 
 19 

('.\PITlU) I 


o DIREITO E OS CONFLITOS DE INTERESSES 

I. A vida ~ocial e os conflitos de interesses ................................. . 21 


') Conflitos de concorrência e conflitos de coopera<;ào ............... . 21 


3. Composi~ào dos conflitos: voluntária. êlutoritâria e judiciária .. II 


4. Direito ohjetivo. Direito púhlico e direito pri\ildo ................... . 2.+ 


5. EvolLl\.;ão do direito privado ..................................................... . 26 


6. Ramos do direito pri\ado ........................................................ .. 28 


7. A do direito pri\ado ................................................ . 32 


8. O direito internacional privado ................................................ . 35 


9. O direito civil ........................................................................... . 35 


9. I. O direito civi I constitucional ............................................ .. 37 


Síntese ............................................................................................... . 38 


CWíTliLO 2 


MÉTODOS DE ESTUDO DO DIREITO CIVIL 


L Objeto do direito civil ............................................................... .+1 


2. Método filosófico ...................................................................... .+2 


3. Método dogmático .................................................................... .+2 


4. Método histórico e comparativo ................................................ .+.+ 


STJ00101644 



lO INTRODUçAo E PARTE GERAL 

4.1. A análise econômica Jo direito ......................................... . 4-+ 


Sílltese 46 


c",píTl 'LO .) 

HISTÓRIA DO DIREITO PRIVADO BRASILEIRO 

l. O Jireito brasileiro até a elaboração do CóJigo de 1916 .......... -+8 


') O Código Civil Je 1916 ............................................................ 52 


3. Bibliografia referente ao CóJigo de 1916.................................. 56 


4. Organização das matérias no CóJigo Civil de 1916.................. 57 


5. A evolução do Jireito civil brasileiro entre 1916 e 2002........... S8 


6. O CóJigo Civil Je 2002 ............................................................ 61 


6.1. As cláusulas gerais e os conceitos indeterminados ............ 62 


S(lltese 6-+ 


CAPínu) 4 


A NORMA JURÍDICA 


I. Características Ja norma jurídica ............................................. . 66 


') Direito e Estado monisll1o e pluralismo .............................. . 67 


3. Definição de norma jurídica ..................................................... . 69 


Síntese 70 


CAPITl'IO S 


CONTEÚDO E DESTINO DA NORMA 


I. Elementos morfológicos .......................................................... . 71 


2. Destinatário Ja norma .............................................................. . 76 


3. Classificação Jas normas juríJicas .......................................... . 76 


S"ínlese 8-+ 


CWíTl'LO 6 


CRIAÇ ÃO DA NOR\1A JURÍDICA 


I. A lei ........................................................................................... 87 


2. O costUl11e ................................................................................. 87 


STJ00101644 



3 

INTRODU(Ao E PARTE GERAL 

:onômica do direito 
.. .. . . . . . . . .. ~ .......... ,. ..... . 
 44 


46 


DO DIREITO PRJVADO BRASILEIRO 

'0 até a elaboração do Código de 1916 

48
; 1916 
52 


:nte ao Código de /9 J6 ................................. . 

56 


natérias no CÓdigo Civil de 1916 ................ .. 

57 


eiro civil brasileiro entre 19 I 6 c 2002 

58
2002 

6/

gerais e os conceitos indeterminados. 
62 


64 


C\PÍnLO ..j. 

A NORMA JURÍDICA 

torma jurídica 
66 


monismo e pluralismo ............................. .. 

67


I jurídica 

69 


70 


C\Pín'Lo 5 


ÚDO E DESTINO DA NORMA 


icos 

71 

76 
la 

nnas jurídicas 
•• ~ .............. * ................... " •••• 


76 


C"PÍTlLO 6 


ÃO DA NORMA JURÍDICA 


84 


87 


87 


SUMARIO 1I 

3. O papel da jurisprudência ........................................................ . 91 


3.1. As súnlulas ........................................................................ . 93 


4. A doutrina ............................................................................... .. 94 


5. Princípios gerais do direito ...................................................... . 95 


Síntese .............................................................................................. . 97 


C ,\PíTl JL() 7 


A LEI 

I. Conceito .................................................................................. .. 100 


2. Codificação .............................................................................. . 102 


3. Plebiscito ................................................................................. .. 103 


4. Delegação legislativa e medidas provisórias ........................... .. 104 


5. Classificação das leis .............................................................. .. 105 


6. Hierarquia das leis ................................................................... .. 106 


7. Atos do Legislativo e do Executivo ......................................... .. 107 


Síntese .............................................................................................. . 110 


CAPín'LO 8 


A APLICAÇÃO DAS NORMAS JURÍDICAS E 

A INTERPRETAÇÃO 


I. Lei de Introdução ús Normas do Direito Brasileiro .................. I I3 


2. A aplicação da lei ...................................................................... 114 


3. A interpretação e suas fontes .................................................... 116 


4. Os processos de interpretação ................................................. .. 117 


5. Resultados da interpretação ..................................................... . 120 


6. Lacunas da lei analogia e integração da lei ......................... .. 120 


6.1. A construção jurisprudencial e o direito alternativo ......... . 122 


Síntese .............................................................................................. . 123 


C·\PITlILO 9 


A VIGÊNCIA DAS NORMAS JURÍDICAS NO TEMPO 


1. Publicação da lei 126 


2. Revogação da lei 129 


STJ00101644 



12 INTRODUÇÃO E PARTE GERAL 

3. 	 Os contlitos de leis no tempo e o problema da retroatividade.. 133 


4. 	 Evolução histórica do conceito de retroatividade .... .. ............... 136 


A) Os ron1anos ..... ............. ........... .. .... ... ..... ....... .... ... ...... .. .......... 136 


B) ()s bárbaros... ... ... .. .. .......... .. .. .. .. .... .. .... .... ................ .. ............ I 37 


C) O direito canônico..... .... .. ..... ................. ....... .... ....... ... .... ... ... . 137 


D) Idade Méd ia ... ............... ........ ..... ........ ..... .. ....... .. .. ............. ... . 137 


5. 	O Código Civil francês e a doutrina de Savigny .... .. ... .......... ... . 13 8 


6. 	 A teoria de Gabba e sua aplicação no direito brasileiro ...... ... ... 140 


7. 	Aspectos jurisprudenci ais - Prescrição. contratos c o art. 2.035 

do CC .. .. .... ... ...... .... .... ..... ...... ..... .... ................. .. ... .... ... ... ..... ...... 145 


7.1. O princípio da contiança .... .... ....... .. .......... ..... ... ... .... ... ....... 151 


Síntese 152 


CAPíTULO 10 


VIGÊNCIA ESPACIAL DAS NORMAS JURÍDICAS 


I. Aplicação do direito estrangei ro ........ ... ...... ..... ... .. ... ..... .. ........ .. 156 


.., Normas de direito internac ional privado ............................ ....... 158 


Síntese 161 


C..\píTl ILO 11 


RELAÇÕES JURÍDICAS 

I. Direito subjetivo .................................. ...... ...... .... ..... ...... .... ...... . 162 


.., Direito. faculdade e poder j urídico .............. .... ... .. .. .. ....... .. .. ..... 163 


3. 	 Direitos absolutos e relati vos . Direitos da personalidade . Direi
tos rcais e pessoais ................ .. .............. .. .......... .... .................... 165 


4. Sujeitos da relação jurídica .... ....... ............................. .. ............ . 167 


Síntese ..... ..... .... .. ... ... .. .. .... ... .. ....... ...... ........ ..... .... ... .......... .. ....... .. ..... . 169 


CAPíTl 'LO 12 


PESSOA FÍSICA - D1REITOS DA PERSONALIDADE. NOME. 

DOMICÍLIO E NACIONALIDADE 


I. Pessoa física - início e fim da personalidade .......................... 171 


1.1 . Biotecnologia e bi odirei to ... .... .. ..... ........ .. ........ ........ .. ........ 177 


STJ00101644 



INTRODUÇÃO E PARTE GERA L 

leis no tempo e o problema da retroati vidade " 
1]3 

ica do conceito de retroati vidade ....... ....... ...... . 

136 


.... .... ............. ... ......... .. ... ... ..... .. ... .. .. .. .. .... .... ...... .. 

136 


............ .. .................... .... .. ... ... .... .. .... ................. .. 

1]7

ônico .. ..... ... .... ... ....... .. ..... .... .. .. ... .... ... ......... .. .... . 

1]7 

................................ . . .. .. .......... ....... .. . . ... .. . . 

137 


rancês e a doutrina de Savigny ...................... . 

1]8

la e Sua aplicação no direito brasileiro .. .. ..... .. . 
140 


denciais - Prescrição, Contratos e o art. 2.035 

......................... .......... .... ... . .... .. .. ... .. 

145 


ja confiança .... ..... .... ... .. .... .. .. ....... .. ..... .... .... ... . 

151 


.... .. .. ...... ... ... ... .. ... ....... .. .. ... .. ..... .... ..... .... .. ...... . 

152 


C APÍTULO 10 


:SPACIAL DAS NORMAS JURÍDICAS 

to estrangeiro .............................................. . 

156 


internacional privado ..................... ............ .. 

158 


........................... . ... .... .. .. . .. . .... ... . ... . ... .. .. ... . . .. 

161 


C APÍTULO 11 


~ELAÇÕES JURÍDICAS 

... ... .. .... . ...... .. . . ...... ... .... . 

poder jurídico 
.............. 162 

. . ... . ... .. ... . .. . . . . .............. . 

~eJativos. Direitos da personalidade. Dire i
1(:13 

.. ... .... ........ .... ..... ....... .............. ... ...... ........... ló5 

Irídica ......... .... .. ... .... ........ .... ... ..... ... ....... .. . 

ló7 

....... ....... .... . .. .. .. ... .......... ..... .. ..... ... . . 

ló9 


CI\PÍTl/.() 12 


IREIros DA PERSONALIDADE. NOM E. 

'ÍUO E NACIONALIDADE 


e fim da personalidade .... ......... .... ....... .. 

171 


iOdireito ............ .. .... ..... .. ... .. ..... ... .. ......... . 

177 


13
SUMÁ RIO 

2. Direitos da personalidade .. ......... .... ... ......... ... ....... ... .. .... .. ....... .. . 179 


3. Direito ao nome .... ....... ... ......... .. ... .... .. ..... .. .... .......... .... ......... ... . . 183 


4. Regi stro civil ...... .. .. ..... ... ....... ... ....... ... .. .. ............ .......... .. .... ..... .. 188 


5. Domicílio .... .. ..... ... ... ......... ............... .. ...... .. .. .... ... .... ................. . 192 


6. Nacionalidade ........ .. .......... .. .... ... .... .. .................. .... ........... ... . . 195 


Síntese ..... ... .. ... .. ... .. ..... .. ........... ... ........... ..... ... ... .... .............. ...... .... ... . 199 


CL\PíTL 'LO 13 


DA PESSOA FÍSICA - AS INCAPACIDADES 

1. Capacidade de direito e capacidade de exercíc io .. .... ..... .... ...... . 202 


2. Incapacidade absoluta e relativa ..................................... .... ...... . 202 


Síntese .. .. ...... .. .. ... .. .. ........ .. .. .... ... ................. ......... .......... ....... .... ....... . 209 


Cl,PíTL1L() 14 


PESSOA JURÍDICA 


1. 	 Conceito e históri co ..... .... ... .. ................... ..... ......... ................. .. 21 J 


2. 	 Natureza ..... ... .... .. .. .. ... .. ... ..... .... ..... ...... .......... .. .. ....... .... ........ .. 2/J 


3. 	 Classificação da pessoa jurídica: pessoas de direito público e 


de direito pri vado ....... ...... .... .. .. .... ........ ................... ............ ... .. . 216 


4. 	 Nacionalidade das pessoas jurídicas .. .... .. ............... ... .. ... ..... .... . 221 


5. 	 Constituição e ex tinção ....... ..... .. .......... .... .... ............. ... .... ...... . .. 222 


6. 	 Das entidades sem personalidade jurídica ................. ... ... .. ...... . 227 


7. Desconsideração da personalidade da pessoa jurídica ... ... ...... .. 228 


Síntese ...... ..... ............ .. .. .. ...... ...... .. ... ....... .. . . ...... .. .. ... .. . . ... . . .. .. .... . 229 


C-\PÍTLILO 15 


OBJETO DA RELAÇÃO JURÍDICA 

I . Coisas, bens e fatos ....................................................... . 232 


2. Bens - cl ass ificação .......................... .... ................................ .. 2~3 


3. BelTI de farnília ... ... ...... .......... ....... ... ... ........ .. ..... ...... .. ... .. ... ....... . 2-ü 


4. Patrimônio ........ ... ..... ...... ...... ... .............. ..... .. ...... ............ . 2'+ó 


Síntese ..... .. ........ .. ....... .. ..... ........ .. .. ... .... .... ............ .. ... ........ .... .... ...... . . 2.+7 


STJ00101644 



14 INTROD UÇÃO E PARTE GERAL 

CAPíTlILO 16 


CONSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA 
NEGÓCIO JURÍDICO 


I. Norma e fato jurídico .. ... ... ... ...... .. ... .. .. ........ .......... .. ..... ..... .. ...... 249 


2. Representação .... ..... ..... ......... ... ... ...... .... ............. ... ....... .. .... .... ... 251 


3. Negócio jurídico ........................................................................ 252 


4. Elementos essenciais. naturais e acidentais .............................. 254 


5. Causa e vícios da vontade ....... ........ ..... ... ...... .. .......................... 256 


6. Classiticação dos negócios jurídicos ........ .... ............ ........ ........ . 258 


7. Interpretação do negócio jurídico .............. .... .. ..... ........ ..... ....... 260 


Síntese ......................... ........ ........ ..... ... .... . .......... .. .. ... ... . .. ....... ........ ... 262 


CAPíTULO 17 


MODALIDADES DO NEGÓCIO JURÍDICO: 


CONDIÇÃO. TERMO E ENCA RGO 


I . Princípios gerais ...... ... ....... ....... .... .. .... .... ..... ... ........... .... .. .... ..... . 264 


) Condi~'ão .......... .... ............................ .... .. ............... .. ..... ....... .... .. 265 


3. Tenno .. .. ..... .......... .. ... ..... ........ ...... ..... ........ .... .. ......... ... ........ ... ... 268 


4. Encargo ... .. .. .... ........ .. .... .. ..... ........ ........... ... ........................ ....... 270 


SínTese .. . . .. .. .... .......... ...... ... ..... .. .... . . .............................................. . .. .. 271 


Cwín 'LO 18 


VÍCIOS DA VONTADE 

I. Princípios ge rais .. ........ ............ ............................ ............ .......... 272 


) Erro ..... .. .. .... ........ ......... ... ... ... .... .......... ....... ....... .... ..... .. ... ........ .. 273 


3. Dolo ............................................. .. .......... ... .... .. ....... .. ......... .. ..... 276 


4. Coação................ .. ..................................................................... 279 


5. Fraude contra credores ............................................................... 281 


6. Lesão......................................................... ... .............................. 282 


6.1. Estado de perigo.. .......... ........................... .. ........ ...... ... ....... 285 


SínTese .... ..... ... ....... ....... ...... ............ .. ...... ........... .. .. ............................ 287 


STJ00101644 



INTRODUÇÃO E PARTE GERAL 

CAPíTLILO 16 


rurçÃo DA RELAÇÃO JURÍDICA_ 

NEGÓCIO JURÍDICO 


dico ................................. .............................. . 

249 


................................... . ..... . ... . ..... 

251 


.. ... .... .................. 

252 


iais, naturais e acidentais .... .......... . 

254
VOntade 

.................................. 

256 


'1egócios jurídicos ................. .. 

258
~gócjo jurídico .. 

...... ... ..... . ... . .... 
 260 
.............. 

. ......... . .... . .... . 
 262 


CAPíTULO j 7 


)ADES DO NEGÓCIO JURÍDICO: 
)IÇÃO. TERMO E ENCARGO 

..... . ........ . .... 
 26-+ 
..... ...... ............ ...... ..... 


265 

.. ........... .. ..... 


. . . . ......... . 

26H 

............. 

. .. .. ...... ... .... .. ..................... . 
 :no 

.......... . ........ ...... . .. ............. . ........... 

271 


CAPÍnH> j 8 


'ÍCIOS DA VONTADE 

............ ................. .. .... .. .... ........................ . 

272 


.... . ..... ... . 


273 

.................... . ...... . ..... ...... ........ ..... 


276 

.............. . .... 


... .......... .. .. ......... ... .... 27<) 

.... ....... ... 


............................... 2HI 

... .... .. ... ..... ... . ...... .. ... .. ....... 

.... .... .... ... 282 

.. ......................... . . ........ .... .......... ... 


2H5 
.. ..... .. .......... 


. ... . ........ .. ............... . . 
 287 


15
SUMARIO 

CAl'íTl'U) 19 


INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO 

1. Ato nulo e anulável ........................................... .... ................... . 289 


2. Simulação ........... ................................... .... ..... ...... ........... .... ..... . 296 


3. Resci são, resolução e revogação ............................................... 2<)8 


Síntese .......................... ... ........................... .............. ....... .................. 299 


Co\PÍTl !I.O 20 


LESÃO DO DIREITO: 

ATO ILÍCITO E RESPONSABILIDADE CIVIL 


I. Ato ilícito .............. ........................................................... .... ..... 30 I 


2. Responsabilidade civil...... .. ...................... .. ............... .. ......... .. .. 30.+ 


3. Dano patrimonial e moral ........ ................ ............ .. ...... ............. 306 


Síntese ...................... ........ ... ...................... ........ .... ..... .. .... ..... .... .. .... .. 308 


CAPÍTlLO 21 


PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA 

I . Conceito, origens e fundamentos da prescrição ...................... .. 310 


2. Interrupção e suspensão da prescrição ............. ... .................... .. 315 


2.1. Os prazos de prescrição ............ .. .... .. ................................ .. 316 


3. Decadência ............. .............. .. .. .............. ......... .......................... 320 


4. Normas de transição .............. ............................................. ....... 321 


Síntese ............... ... ... .... ....... ...... .. ... ......... ......... ........ ... . ...................... 322 


APÊNDICE 


A) O direito civil no terceiro milênio - Amoldo Wald 327 


B) Métodos modernos de interpretação - Amoldo Wald ............. 3.+2 


C) O civilista Amoldo Wald - Fernando Whitaker da Cunha ...... 3.+7 


STJ00101644 




