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ATHOS GUSMÃO CARNEIROades so
Juiz de Direito em Uruguaiano., (R.G .S.)~aram a 

que ela 
VENDA DE ASCENDENTE 'A DESCENDENTE SEM O CONSEN

emática, oTIMENTO DOS DENIAIS DESCENDENTES. Divergências na dou-
de aPll 1rina e no seio ,dos Tribunais quanto à correta interpretação do 
A: "O 'ar·tigo '1.13.2 do Código Civil . Teoria de BULHõES CARVALHO 

'L E~ta c omo a mais adeq ua da, dentrO' do sistema ,de nulidades do direito 
érprete priv ndo naciGn a ~. P erquirição dos motivos que levaram o legisla
em co 'dor '<I edilar a norm a proibitiva: a tutela às "expectaliva~ de di
Direito reito" rios sllcessor'es imediatos sôbre o patrimônio do ascendentr. 

.o direito de asse n ti r' ou dissentir como direito ~Il!tônomo, incon
fundível com o de p eti çiio ele herança, mas cuja 1itularidade 10ca 

a idéia apenas aO's suceSBores imetliatos do ascendente, c que o sejam na 
ilimit~ 'data rio ato. Somen tc é \'edaelo ao ascendente vender livremente,
generis se o fizer àqueles sucessores titulares, em tese, do direito de in
~ ivos, c tervir. Venda de a vô a neto, vivos os pais do comprador. Ação 
' OI' am aTJulatória improceebmt~ . 

tingê:l

1.0) - Haros dis'positivos de lei têm aberto p<ltlulo a maiores descelpta
çoes doutrinárias, a mai s fu ndas c:olltro vérsias jurisprudenôais, do que o dis
!posto no artigo 1. 132 do Código Civil, inobstante a Ordenação mátriz haver 
sido inspirada n o con fessad O' in tú ito de evitar as "demaudas e enganos" entre 
ascendentes e descendentes. Djspcn ~áv el será, porque do conhecimento do~ 
que lidam diutlll'narneute com o Direito, o referi-las com maior m inud,ência 
€In seus tl'ês as.pe ctos fund am ent ai s : o <! on trato, feito cm -;ulneração à veda
ção legal, é nulo, ou s implesm ente anulável? O prazo de prescrição é o qua
drienal, alI o vintenário? O prazo conta-se a partir do <lIa tio ato, ou a V!lr.. 
til' da data da morte do a scend en te '? 

2.°) - O l:grégio Tribunal de Justiça de nosso~stado, por suas Cl1ma!"a~> 
Civeis Reunidas, em aTes tO' Iproferid'o nos embargos n.o 8.337, decisão de 11 
de julho de 1954, publicada na R EVISTA .JURíDICA, v . 20, uágs. 165/ 167, con
siderou por expressiva maioria ,]e votos, o scguinte: a) a venda de -ascendente 
a descendente, feita com preterj~ão do mandamento do artigo 1 .. l,32 d'o Código 
Civil, é nula de pleno ·direitO', e não apenas anulável; b) a nulidade é consi
derada "pleno jure", quer a transmissão do bem alienado Se opere diretamen
te, qucr por interposição real; c) a sub'ietivação da norma legal se opera tão 
logo Se realiza a transaç:ão proibida; I' a ação declaratória tem o ;pr'azo pre~
cricional fluente a partir da ;; elj'unda ," cnda, nos casos de intervenção de pes

(*) Vêr acórdão n.O 1<8.7'73, publ. na REVISTA JURiDICA, . '01. 49,p ág. 233. 
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sôa interposta; ri) p razo prescricional, para a maiorin, ,>l' r:1 o comum pre
..,is to no arti!go 177 tio código citado, enquanto o Dcs, Moreno Lima, relator 
'n tende.u a aç -o imprescritív-e.1. 

3.0) _ Com o muito respeito rlevirlo ao alio ~ aber juridi o do s dout'F 
prola l I' li rios w )'lo\ prc'valentes, vim.os .~E'c,I;\.rar divergI' n o .:i SO entcndime,nto, 
naquil o que lU ll ;4l' a natuI'cza do d 0felto JllrIclIco de que, al ega-s e , parlecerUl 'I 

't ra n"acã o , (T:unbém seria ca,bÍvcl objetar que a conclusão "c.", parte final, 
n ão Se coaduna com a premis~a Imwada na conclusão "h"). 

Consideramos, "data venia", que a ali :! nação, por asc,i'ndente a de,;cen
ilen te , iTl COn ~ llltos outros tl êsc.endcnles, é ato anulável. ISSO PORQUE O vt
CIO C ,\LEGAVEL SÕMENTE PELO DESCENnENTE INCQNSULTO, e não 
pr:lo que c.onSl nt.i ram, IW'11 pelo Ministério Público , nelll ·\el'.rC'UI\ e l sed de 
ofício pelo juiz; por outre, lado, é pacifico s er ~Escep tívrl de r ati fi ão o 
contrato, ntl':lvés manife~ta<:ão ,posterior dos dcs cenc\enks, e com efei to "ex 
1u n ". 

O em Jnell tL' :\-IfGUEL :\-JARIA DE SERPA IJOPES, em 'ie u " .:.Jrso ele Di
l'l'i lo Ciyii ", Y. llI , n," ,198, i!lC. B, .págs. 11·93 e seguintes, 2. a ed" rlú ampla 
lJoticia do .~ debates l' ;:as vivas pO'lérnicas slIsc.i tu(la;; a respeilo nu seio do CI)' 

Il'tld n S PRE:iIO THlBUNAI. FED'ERAL, e, enfim , manife~tando sua opinião, 
r evl'la-~e atualmellte partit.!úrio da t ese da nulltlaele relativa, (·rubor :! cons id.erê 
"bit li 111 a si tua çiio epiccnn", pois o al,tigol, ll .32 do Código Civil teri a construi
ci o "lima espéc ie com e l ... mento~ qlle siio próprios à nlllidarl e a,h ~() lut a ('orno ~ 
n'lati\'n" , Quer-n os, entretanto, parccer a rtificialismo lImH i:.d soluç:io inter
med i:'lr i:\, em fÔI'lHlllu tl'fJn"a(~ional, não prel'Ísta em lei r qu e a bre cll .;;an c:has 
<i ou ti·o, JUuilos 'pontos de rlúvirla e rle ctivergência, ~e lll ele melhor acolhida 
crelllos [la ' s iveis as dOlltl'ina ~ qu c buscam até no direito p ú blico, em hrilhan
te, expliellrõe plena,; (1(' enge nh o, mas afinal d e~,pirlas e1 f' maio r 'fôrça co!'!
vi nccnte , ar'gli mc n t o~ para rlell,onstrar 'viá\' el a tese da pO'i.>ib ili(j ,lrle rle lima 
!" u I'dadl' pl n n, ma" sômente l e:~ltirn ~!mente llI'g'uíVl'1 peb partr diretam'!1te 
l n t~re:, ..;ada . 

\,0) _ O ilu s trado des. BULHõES ICAHVALHO, atual Presidente rio TRI
'Bl:. AL DE JUSTIÇA DO ESl1ADO DA GUA~ABARA, em ·;eu livro "In cap!!
('idade Civil e He~ tl'íçii('s de Direito", n.os 67.7 e segllint ,,, , formulou in te r
'1"" t, rão rio artigo :1.11:312 do Código Civil, a qual, sem deSc,ll l'a r I) aspecto te
i.:olúgi co na ex g e< e do dispos itivo, 1erá o mérito de ;:olver a s difi ulrlades 
~ lIe inlran ~j) ()nivc i :; ~e antepc)cm ú plena aceitação dC' qualq uer (ja~ demais 
t t' ori ns. Ass im, !1a r a S. Exc.ia,: 

a) a nulid ade l's lêlbe le cid a o foi em favor dos d'escelldentt~s do vendedor. 
e ~ó mentl' pL'lo,: inco! " '.1 11 os poclerú ser arguida; portanto, é eminentemente 
relativa; 

h) cOlltlldo, tal nulidade r da tiva NÃO ESTA PIREVTST:\ NA ENU~IERA
çÃO INCO:\!RIJETA D.O AH~I' 147, como também não u estão numerosos 
C lilt'(),,~ c.asos til' anulabilidade esta·hrlecidos ape nas cm fav ::> r dos particulares 
intC'f-(;s ,; l'S de delL'rmina!la~ p essoa s, e sàmente por estas passÍyC'is de promo
ç:'io: 

_ c) a caus<J jl!rídica ria anula~ilida?e não é portanto o vício da SIMULAÇÃO, 
l1ao c O encobrImento de doaçoes 'VIsando a desigualdade d e legítimas ma~ 
Sim, simplesmente, é a infrillgência ao tax·ativo preceito legal. E r et iva~ente 
SI' a, c.a~ .'a de. an~Ilahilidad e rôsse a :; imuIação, um ·princ.ípio de e lemenU',; 
ç llc r'CnCta ohrtgan:J ao r e(:onhecimento da suhs istência do ato com o ca rMe!' 
(le ~oa~:ão, d ~ll tro dos limites -permitidos, e isso C01n tôelas as consequencia'i 
!eg~I ~ , InclUSive qllando o "donatário" tivesse alienado a terce iro o bem re
c ebJ.Clo; 

d), o PT~ZO pr esc ricional serà o comum do artigo '177, e is que :l ·prescrição 
quadr,I E!1:l! e. apena~ para os casos d'e anulabilidade previstos no artigo 147 
do COdlgo CivIl (VIde artigo 179 do mesmo Códi"o)' 

e) o praZo prllscricional con·ta-se a 'Partir dao da'ta do alo inquinado de 
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an uln biJjJad e, pa i;; a ação não se eOn fl1lHle com li de 'Petição de herança: trn
J:i-"(' de fuzer otU.l r u m direit o própr io, n ão imediatamente patrimonial, O' '11' 
i.l1tervir, o de O d c,r~'lI d c n te consentir ou não .que seu ascendente venda b~!l s 
:>o ~ dCnlais d escende nte !; . 

,i,O) _ Fi l'ma(ÜlS lai~ di retrizes, jul-ga das são elas as que melhor vêm ~
tua r , d rn tl 'O do lacunoso Sii< telll ll gern l !Ias nulidades estabelecido pela direitn 
l ,n ya(ill , r) C;ll>O J):ll'liculnr de qu r Ll'ab o a rtigo '1.132 do Código Civil , vamoS! 
:i ;;olUl;'lio d a conl rO\"é r sig . . 

Di ~H'mC't.5, e o r enovamos, [fu e a causa jurídica da anulabilídade nâo e~tá 
na siIn ulação, na prc),ullçn-o d.e q ll e n ato vi sou doar aparentando v ender, 111 <\ '1 
IIn a anulabili(lad e ra dica dIre tamente na infração ao preceito proibitivo da 

lei , () filo é nnll lú"cl, jlorq ue a lei (l proibiu, 
h lltl'clulltu, la l C Or'lsj rl crn~: ii o não impede que o julgador, a fim de melhDr

menle po!il'r :m:!l[/:Il" é !n !l'rpl't'b r outros as'peclos do p r oblema, desça it pf~r
l/lJ"l('ii n dH., rUZOES D E OHDlm PP,\ T ICA QUE LEVARAM O UEGISl..ADOIt 

.\ EJ>IT.\ B A , ()Ro,\L\ PHOI BI1' I VA . 
E fi I'lJúío foi . iniludhelmen te, u tut eIa das expectativas de di re ito ~nií l.\ 

(.n ftl/l llir ('om "dircitns c" peda lh' o, " ) qut' sôbre o património dQ ascetH1i>nlc 
t (~m n~ ti. 'l't' lltl l'nll's , lHCT'(' (' d a JI1-;lilll !<;:l Q dn", legítimas het'ed il ft r ill" . f: :--:EL· 
SClX 1H '''O-H L\ \file o di z ' OI . , . O legislaria r, aclvertidopela lição da exper ifm
ci;~ (JUl' <!conscllH1 <l ntio pef lllis4 iio d a venda de asceIldente a dltscen dente, 
para cunjurar sim uJaçóel> ll'flivas do inter~sse dos demais 'd escendente~. 
T( <,ol"l'11 pl'oibi-I:I :lpriorlsllcamenle. salvo conse ntim C'n to :Ins ú ltimos" (VO! <1 
d lll·lo jlCll' BUJ.HüES CA RVALHO, lb itlf'"m, pg, 738, n,O 67'9; o grifo ~ no~so ) . 

n llIC.'inW jlJ r i~ln, nCl mesmo "d tO. logo ad iante diz qU e " .. . é o intél'prete 
quem dC)o,l'fl bl'c n ra tio do di"pnsiLho na frequente conclusã.J rraudulp.nta con
In, ns h erdeIro.; núo consencil'u tcs" . 

ierpa Lopes, nn ohr:! citad a, 'pg . 321, também prelecion,l: "o que o art1~(1 
,1 . 13~ , iso é ga ranti r a inlegrid ade de um direito eventual, concedend o merli.

rt~ lJIp r Cl']>r iad ns a evitul' a burla na sucessão necessária, prejuíZ0s à l egitima". 
:011 d rú apell ll s , n a l'x,prp5S ãn de SE IlPA LOPES, substituir a locução "direito 

eyen lurd ", pOl' "expectativa de direito ", já que o descendente, em vida do as
c<n el<'u l e, não tem dir eito algum sôbre o patrimôniO do mesmo, e sim apenas 
mera" cxpec!a tiv;l< , Sôbre a Ji~!iTlr i'to entr e "expectativa de direita", OIl "méra 
eXJJI'/~ t ll l J va", C "dirC' ilo exp ect:tlivo" , 'vide "PONTES DE MIRANDA", Tratado 
-ti " Direi to Pl'ivadt" v , V, §§ 157iG a 5:7í8 , 

O direito do dest:ende n te é, e êste atual e adquirido, o de intervir nas 
tran s aç (ic~ entre o nsrende nte e outro ou outros descendentes, assim camo 

TjU" "préassegurando a incolumidade da I e,gít i ma." . Trata-~e de um direi!o 
~tll ill. OI! função de uma mé ra expectativa de direito; um direito i1tual não 
im etli a tamcnte 'patrimon ial, mas ed itado para satisfazer 11m objetivo ·de ardem 
prá t ica c .com vi stas ao futuro, evi tando possa o ascendente vir a benefic; 'tr 
'l"m determinado herdeiro sem que o faça através Os meios permitidos em lei.. 
TAL OBJETIVO DE ORDE?I'I PRATICA, êste ·fim particular a que a lei SP. di
ri;>:e, hú de ser tomado' em conta pelo exe.geta. 

6,0) - PEHGU1\TA-SE: a palavra "DESCENDENTE", por duas vêzes em
pregada no texto do ,artigo 1 , 132, o é em ambas as vêzes com o mesmo sentido 
'e alcance? IEn tendemos Óibvia a res po~ta afirma.tiva. 

O descendente a quem o ascendente não pode efetuar livremente uma 
'vtnda, c aqllêH- que teria de c')nsentir se a outrem descendente a venda hOl!
vera de ser feita; e o descenden te qU e tem o .direito de consentir, ou de dis
sentir, é somente aquêlea quem venda. não poderá ser feita ~ em a ouvida dos 
-cemai ;; de~cenrlentes, 

A 'Prútica diuturna , a praxe man sa e uniformemente observada, é elemento 
'ponderável na interpretação de um texto legal - "opUma est le~um intel'pres 
~crn s UE: tudo" , , 

SlIponhamos o ca so tle um cidadão que possua filhos, e também netos, e 
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aÍ ll da, para reforçar a hipótese, bisnetos; se c1e5ejar fazer alguma alienação a 
·um dos filhos, será ile obrigado por lei a obter o' consentimento também dos 
l;et08, enibora vivos os pais dêstes, e, pOlwentura, também ainda dos bisnetos, 
conquanto tenham lêstes últimos pais e avós vivos? Temos qu~ não, ~ que 
netos e ,bisnetos somente intervém quando prémortos os respectIvos paIS, ou 
;lais e avós; ou, em outras palavras, o direito de ciOnsentir ou dissentir tem 
sido atrib'Uído àqueles que, no momento do ato, são titulares da já menciOonada 
"expectativ·a d'e direito" ao patrimônio do vend"dor (expectativa" no mundo 
((Ictivo, bem entendido). 

Não temos notícia de que ,alienação haja sido anulada lI ')r falta de con 
st':ltünenlo de descendente cm segundo gl'Úll, ou em terceiro, se 'Vivos O'S res
pectivos pais, ou avós. Nem jámais se exiigiu que o {nho do vendedor, ao 
consentir. o faç,a também como representante ou as~istentc dCl neto menor. 
CARVALHO SAL."'lTOS, ~:íado aliás por ambas as partes ,em seus "Comentá
!lOS", v. XVI, LLa edição, 'pg, Il il i2, Sous tenl a: " entre os descenden tes quc p r e
cisam dar seu consentimento figuram os netos . ou bisnetos dO' ven dedor, 
QUANDO O FILHO, na primeira ,hipótese, E OS FILHOS E NETOS, na segun
(Ia, TIVEREM F.ALEC.1!DO" (o grifo ié nos .';o). 

A Ordenação Felipina, 14, .1,2, ao vedar as vendas a filhos, "ou net ~ , ou 
(lu.tr~s descendentes", <bem como as trocas desiguais, re~salva a hipótese d. 
e:'l slIr o consentimento "dos outros 'filhos, netos ou descendentes, que houve
um de ser ,herdeiros do dito vendedor" (o grifo 'é nosso). 

7.0) - ,A alienação é pois per.feita e firmemente vúlicla, desde que nel9. 
consintam todos aquêles que, na data do ato, eram senhores ua "expectativa de 
direito" tutelada .pela norma legal. 'Esta inteira validade e eficácia não ,ficam · 
.afetada por posteriores modi<ficações sucessórias, como se um filho conscn
ciente falece antes do vendedor, e vem a ser representado 'hereditàri aruente 
!por um neto, ,que não iha~a intervindo na 'venda ·exatamente pElo fato de ';!~'l 
progenitor o ter ifeito; ou como se, depois da alienação, o vea.Jedor vem a ter 
filho, ou reconhece filho ilegítimo que anleriormente reco nhecer nã o poderia. 

A lei tutela, assim, sàmente o;; suces sore~ imediatos, !: fltnlares das "ex
pectativas de direito" sôbre o patrimônio do alienante, os que seriam cha
mad'os à sucessão se o vendedor faleceSSe na dll!ta !do ato . De outros d e cen
ct~nt.es o i~terêsse prMico já seria remotíssimo; e a êles portanto não toca o . 
dIreIto de mtervir na transação. 

,8.0) - Segue-se, admitindo como o fizemos qUe 'a palavra "descendente" 
é empregada ambas as v'êzes no artigo 11.:132 com o mesmo c idêntico conteú
do, que o vendedor não necessita legalmente de consultar os fillhos, se deseja· 
nlienar 'bens aum neto, q11e dêle não seja sucessor imediato TIa data da ncgó
cio. Mais ainda se fortalece o al'gumen to, se o neto também não vem a ser 
herdeiro na data da morte do ve.ndedor, hipótese e·sta última frequente. 

I,anço lima o'bsc'rvação: a vC!;cla será anulável se o neto ifiog11rar como
comprador apenas na qualidade de "longa manus", de pessôa interposta, no 
~llgar do respectivo pai, sendo 'êste o ve,ro adquirente. Então sim. Ma~. ai• . 
!porque é o vício do ata dissimulado que 'Vem a contaminar ,) ato aparente. 

su 
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