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manifestação de vontade no negócio jurídico. 4. Do erro como causa de anulabilidade. 5. Da
prescrição e da decadência. 6. Venire contra Factum Proprium. Conclusões.

Consultam-nos os eminentes Advogados Doutores José Francisco Machado de
Oliveira, Renata Christina Machado de Oliveira e Márcia Christina Machado de Oliveira, titulares do conceituado escritório “Advocacia Machado de Oliveira”, acerca
da ocorrência da prescrição ou da decadência em razão da pretensão de se ver anulada cláusula de incomunicabilidade existente em imóveis objeto de ação declaratória
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movida por “A”1 em face do constituinte dos consulentes “R”, consultando-nos, ainda, sobre a validade da cláusula restritiva imposta às referidas propriedades.
“A” intentou contra seu ex-marido “R” uma ação ordinária onde pede seja
declarada nula cláusula de incomunicabilidade imposta sobre imóveis de propriedade de seu então cônjuge por entender que tal cláusula, por ser nula, não tem
o condão de deixar os bens como reservados de “R”.
A referida ação foi distribuída ao [...] da Comarca de [...] no Estado [...].
Indagam-nos os Consulentes sobre a higidez da cláusula de incomunicabilidade
imposta pelo casal sobre os imóveis; se ocorreu a prescrição ou a decadência; e, ainda, se o contraditório comportamento da Autora pode ser caracterizado como venire
contra factum proprium.
Para que possamos elucidar as questões que nos foram propostas, em quesitos
fornecidos pelos Consulentes, vamos abordar a matéria examinando, por primeiro,
as questões relativas às cláusulas restritivas, com especial destaque para a incomunicabilidade; após, vamos discorrer sobre a interpretação da manifestação de vontade
nos negócios jurídicos; em seguida, será analisada a ocorrência da prescrição ou da
decadência no caso concreto, em face da alegada ocorrência de erro; finalmente,
será estudado o comportamento da Autora à luz da figura do venire contra factum
proprium, culminando o trabalho com as respostas aos quesitos a nós submetidos e
com nossas conclusões.
Com essas considerações iniciais, vamos, desde logo, percorrer os institutos objeto do parecer.

1.	Das cláusulas restritivas
Primeiramente, convém que, antes de enfrentarmos diretamente o caso concreto,
façamos um breve estudo sobre as cláusulas.
O tema é controverso e um dos mais apaixonantes dentro do Direito Civil. Todos
ouvem falar em inalienabilidade, em incomunicabilidade ou em impenhorabilidade,
bem como nos problemas que se sucedem na prática, no dia a dia, nos testamentos
ou, então, nas doações, em decorrência dessas cláusulas.
Nos testamentos, não raro, qual não é a surpresa dos herdeiros ou legatários
quando constatam que o testador deixou todos os seus bens ou, quiçá, alguns deles
completamente gravados ou clausulados.

1. Para preservar a intimidade dos envolvidos, sem prejuízo do perfeito entendimento do caso, seus nomes foram substituídos pelas siglas “A” [autor(a)] e “R” [réu(é)]. Outros dados
identificadores foram substituídos por reticências.
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