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RESUMO 
 

EHRHARDT JR., Marcos Augusto de Albuquerque. Responsabilidade Civil pelo 

inadimplemento da boa-fé enquanto dever geral de conduta. 2011. 178 f. Tese (Doutorado 

em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas/FDR, 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011. 

 

O objeto do presente trabalho é a análise da responsabilidade civil a partir da nova 

teoria dos contratos, cujo processo de sistematização teve início com o advento da 

Constituição Federal de 1988.  Pretende-se avaliar as novas perspectivas do inadimplemento 

obrigacional nas relações privadas, a partir da compreensão de que no direito contemporâneo 

os deveres gerais de conduta equivalem a princípios normativos, impondo-se tanto ao devedor 

quanto ao credor, porquanto não derivam da relação jurídica obrigacional, uma vez que se 

situam acima desta para conformá-la e dirigir o conteúdo do contrato através do 

estabelecimento de limites à atuação dos seus figurantes. O trabalho buscará avaliar casos 

concretos para demonstrar a necessidade de aproximação do tratamento dispensado à 

responsabilidade extranegocial ao comumente relacionado à responsabilidade negocial, num 

contexto no qual salta aos olhos a importância da nova hermenêutica constitucional e ganham 

revelo o papel do magistrado e os limites de sua atuação na fixação dos contornos da 

reparação pretendida pelo credor. O ponto central da tese repousa sobre a compreensão 

normativa da cláusula geral da boa-fé em nosso sistema jurídico, sendo necessária a análise de 

suas funções interpretativa, integrativa e de controle, a partir das necessidades de uma 

sociedade que caminha para uma redefinição do modo de pensar a responsabilidade civil, 

mudando o foco da figura do ofensor e da análise de sua conduta, para se preocupar com os 

danos infligidos à vítima e as alternativas disponíveis a fim de garantir, de alguma forma, a 

sua reparação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-Chave: Responsabilidade Civil; Inadimplemento; Violação Positiva do Contrato; 

Deveres Gerais de Conduta; Boa-fé.  



 

 

ABSTRACT 
 

EHRHARDT JR., Marcos Augusto de Albuquerque. Liability for breach of good faith as a 

general duty to conduct. 2011. 178 f. Doctoral Thesis (PhD in Law) - Post-Graduate Law 

Center, Legal Sciences / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011. 

 

The object of this work is the analysis civil liability based on the new theory of 

contracts, whose systematic process began with the advent of the Federal Constitution 

of 1988. It is intended to evaluate the new prospects of the breach duty in in private 

relationships, with the understanding that the general duties of conduct equivalent to 

normative principles, imposing both the debtor and the creditor, since it does not derive from 

the obligational legal relation since they are located above this to conform to it and direct 

the content of the contract by establishing limits to the performance of their parties. The 

work seek to evaluate specific cases to demonstrate the need of the treatment approach to 

liability extranegocial commonly related to the negotiating responsibility in a context in 

which jumps out the importance of the new constitutional hermeneutics and gains reveal the 

role of the magistrate and the limits of their role in defining the contours of the relief 

sought by the lender. Central point of the thesis rests on the normative understanding of the 

general clause of good faith in our legal system, requiring analysis of 

their interpretive functions, integrative and control from the needs of a society that is heading 

towards a redefinition of the way we think liability, shifting the focus of the picture of the 

offender and the analysis of their conduct to worry about the damage inflicted on the victim 

and the alternatives available to ensure, somehow, their repair. 
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INTRODUÇÃO 

 

O campo da responsabilidade civil é um dos mais controvertidos para os 

operadores jurídicos em face da imensa variedade de situações fáticas que tornam sempre 

difícil e casuística a aplicação das normas que regem a matéria. Na experiência 

contemporânea surge como desafio ponderar se ainda se justifica a distinção entre o regime da 

responsabilidade contratual (relativa) e o da responsabilidade extracontratual, delitual ou 

aquiliana (absoluta), apesar da grande coincidência em relação aos seus pressupostos. 

Ainda não se encontra bem assentada na doutrina e jurisprudência pátrias a 

extensão dos contornos da responsabilidade objetiva diante da utilização de cláusulas gerais; 

tampouco existe entendimento pacífico no estudo das consequências e limites da ampliação 

do âmbito subjetivo de proteção do contrato (tradicionalmente restrito às partes, por força do 

princípio da relatividade), a terceiros não integrantes da relação negocial, em face dos deveres 

gerais de conduta, inspirados nos princípios constitucionais da dignidade humana e 

solidariedade, que impõem às partes um dever de cooperação que não se limita à fase 

negocial, visto que se inicia durante as tratativas e perdura mesmo após a extinção da 

obrigação.  

O objeto do presente trabalho, após a apresentação de uma breve evolução 

histórica para ilustrar a mudança de paradigma que se está a experimentar, é a análise da 

responsabilidade civil a partir da nova teoria dos contratos civis, cujo processo de 

sistematização se intensificou com o advento da Constituição Federal de 1988. 

 Pretende-se avaliar as novas perspectivas do inadimplemento obrigacional nas 

relações privadas da sociedade pós-industrial, a partir da compreensão de que no direito 

contemporâneo os deveres supramencionados derivam de princípios normativos, impondo-se 

tanto ao devedor quanto ao credor, porquanto não se originam da relação jurídica 

obrigacional, uma vez que se situam acima desta para conformá-la e dirigir o conteúdo do 

contrato (através do estabelecimento de limites à atuação dos seus figurantes), apesar de não 

se confundirem com ele.  
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Faz-se necessário, para o atendimento dos objetivos do trabalho, apresentar as 

características da sociedade pós-industrial e as tensões entre a necessidade de segurança 

jurídica diante do imperativo constitucional da justiça material nas relações negociais em um 

mundo globalizado e sem fronteiras definidas.  

O trabalho buscará avaliar em casos concretos a necessidade de aproximação 

do tratamento dispensado no Código Civil à responsabilidade extranegocial ao comumente 

relacionado à responsabilidade civil negocial, num contexto no qual salta aos olhos a 

importância da nova hermenêutica constitucional e ganha revelo o papel do magistrado e os 

limites de sua atuação na fixação dos contornos da reparação pretendida pelo credor, em 

atenção ao princípio da conservação dos negócios jurídicos e à possibilidade de revisão 

judicial do avençado entre as partes. 

Numa breve síntese, poder-se-ia afirmar que o que se busca no presente 

trabalho é a delimitação das consequências jurídicas da inobservância dos deveres gerais de 

conduta dos figurantes da relação jurídica contratual, a partir do reconhecimento da força 

normativa dos princípios constitucionais nas relações particulares . 

Apesar de toda a discussão doutrinária acerca do novo Código Civil e dos 

efeitos das normas consagradoras dos direitos fundamentais nas relações privadas, é inegável 

que se está numa fase de transição de um método de regulação fechado, baseado na segurança 

e certeza do direito, para um método mais aberto, baseado na argumentação jurídica, 

ressaltando-se, em grande medida, o papel do intérprete.  

Através da comparação entre a experiência pátria e a evolução da disciplina em 

outros sistemas jurídicos demonstrar-se-á a necessidade de precisar os conceitos de 

inadimplemento absoluto e mora para analisar a recepção em terras brasileiras da teoria da 

violação positiva do contrato. 

O ponto central da tese repousa sobre a compreensão normativa da cláusula 

geral da boa-fé em nosso sistema jurídico, sendo necessária a análise de sua função 

interpretativa, integrativa e de controle, a partir das necessidades de uma sociedade que 

caminha para uma redefinição do modo de pensar a responsabilidade civil, mudando o foco da 

figura do ofensor e da análise de sua conduta, para se preocupar com os danos infligidos à 

vítima e as alternativas disponíveis a fim de garantir, de alguma forma, a sua reparação. 

Para tanto, flexibilizam-se filtros tradicionais do dever de indenizar, como as 

noções de culpa e as teorias de nexo causal ao mesmo tempo que se torna necessário 
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distinguir os tradicionais deveres de prestação da pretensão de proteção, informação e 

cooperação que todos os figurantes passam a ter, na perspectiva de uma relação obrigacional 

vista em sua totalidade como um processo vocacionado ao melhor adimplemento possível.  

Para cumprir tal tarefa inicia-se o primeiro capítulo precisando os conceitos de 

responsabilidade e ilícito na teoria geral do direito, analisando os elementos constitutivos de 

seu suporte fático, para ao final apresentar, ainda que de modo sucinto, uma classificação dos 

fatos ilícitos. 

O capítulo segundo está dirigido à demonstração da nova ordem das relações 

privadas dentro de uma perspectiva civil-constitucional, para que o leitor possa melhor 

compreender a inadequação do modelo tradicional no estudo do direito de danos, analisando 

as bases para a construção de uma responsabilidade civil constitucional. Como destaque neste 

capítulo é possível citar a importância dos conceitos jurídicos abertos na construção de uma 

dogmática comprometida com os valores existenciais previstos no texto da Constituição 

Federal de 1988, ressaltando-se a difícil tarefa do intérprete e os mecanismos de que ele 

dispõe para enfrentá-la. 

No terceiro capítulo apresenta-se a relação obrigacional como processo na 

construção do paradigma dos deveres gerais de conduta e suas consequências, de modo a 

retratar toda a complexidade e a evolução dogmática dos deveres laterais de conduta no plano 

da eficácia da relação jurídica obrigacional. Em seguida, procura-se entender se existem 

diferenças entre as denominações “deveres laterais” e “deveres gerais de conduta”, antes de 

apresentar os contornos da boa-fé na experiência jurídica brasileira. O capítulo não estaria 

completo sem a apresentação de algumas considerações sobre o exercício disfuncional de uma 

posição jurídica, abordando-se nesse particular as principais características da denominada 

Teoria dos Atos Próprios, mediante análise do venire contra factum proprium, supressio, 

surrectio e tu quoque. 

O quarto capítulo tem início com a definição do fundamento e funções da 

responsabilidade civil, esclarecendo algumas questões terminológicas, como, por exemplo, a 

utilidade contemporânea de se manter a denominação responsabilidade extracontratual. O 

ponto central do capítulo é a apresentação das principais diferenças entre os regimes de 

responsabilidade civil vigentes no sistema jurídico brasileiro, apresentando uma crítica à 

dicotomia responsabilidade extranegocial x responsabilidade negocial, para em seguida 
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examinar quais as vantagens de uma aproximação e até de uma eventual unificação dos 

regimes. 

Fez-se opção por analisar o tema na perspectiva do Código Civil, já que a 

matéria merece tratamento diverso no Código de Defesa do Consumidor, sistema que se 

encontra livre dos inconvenientes ocasionados pela manutenção de um modelo dicotômico 

para os regimes de responsabilidade civil que serão analisados ao longo do trabalho.  

Caminhando em direção às conclusões, no quinto e último capítulo, parte-se da 

noção de inadimplemento para apresentar a noção de perturbação da relação jurídica 

obrigacional, de modo a tentar responder à seguinte indagação: como enquadrar o 

inadimplemento de deveres gerais de conduta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 1 

A RESPONSABILIDADE CIVIL NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO: 

PRECISANDO CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS  

 

1.1. O conceito de Responsabilidade 

 

A análise do conceito de responsabilidade, enquanto categoria na Teoria Geral do 

Direito, é um trabalho complexo, quando se considera que certas imprecisões conceituais que 

permeiam a discussão induzem, em alguns casos, a reduzir seu conceito a um ou alguns de 

seus elementos e, em outros, a limitá-lo a algum de seus objetivos. Não são poucas as 

situações em que a práxis forense identifica a culpabilidade, a imputabilidade ou a 

causalidade com alguma espécie de responsabilidade, criando a ideia de que, de certo modo, 

alguns desses elementos se encontram no conteúdo necessário, vale dizer, intrínseco, da noção 

de Responsabilidade
1
. 

Ocorre que o termo “responsabilidade” não denota uma relação específica entre 

um conjunto determinado de condições, pois a “responsabilidade não é um fenômeno 

exclusivo da vida jurídica, antes se liga a todos os domínios da vida social”
2
. Dependendo do 

sistema de responsabilidade particular e do âmbito normativo em questão, podem ser 

identificados distintos conjuntos de condições com consequências normativas de diversas 

naturezas.  

O que se procura destacar com tal afirmação é que os juízos de responsabilidade 

não apresentam um único propósito: dependendo do contexto e da área normativa concreta, 

podem se encaminhar a objetivos de naturezas distintas
3
, regrando condutas direta ou 

indiretamente (através da imputação de deveres ou sanções) para prevenir a ocorrência de 

                                                
1 LARRAÑAGA, Pablo. El concepto de Responsabilidad en la Teoría Contemporánea del Derecho. México: 

Fontamara, 2004, p. 16-7. No mesmo sentido, José Aguiar Dias afirma que “toda manifestação da atividade 

humana traz em si o problema da responsabilidade. Isso talvez dificulte o problema de fixar o seu conceito, que 

varia tanto como os aspectos que pode abranger, conforme as teorias filosófico-jurídicas (...) Nesse terreno, 

onde as dificuldades filosóficas ameaçam, a cada passo, desviar a pesquisa para o plano metafísico, é que 

coincidem as noções de responsabilidade, culpabilidade e imputabilidade, tanto que a acepção vulgar assimila 

uma às outras. Não é possível atacar esse juízo, mas é preciso não diminuir a estreita afinidade que apresentam 

aquelas ideias”(Da Responsabilidade Civil. 11.ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 3-4). 

2 DIAS, José Aguiar. Da Responsabilidade Civil. 11.ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 4. 

3
 LARRAÑAGA, Pablo. El concepto de Responsabilidad en la Teoría Contemporánea del Derecho. México: 

Fontamara, 2004, p. 17. 
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fatos ilícitos (responsabilidade penal) ou disciplinar a compensação econômica pelos danos 

sofridos (responsabilidade civil).  

Pode-se afirmar que a responsabilidade constitui uma das categorias centrais do 

sistema social e jurídico, porquanto serve como parâmetro de imputação dos atos individuais. 

Seu estudo, por perpassar a multiplicidade dos atos humanos, pode ser realizado sob três 

perspectivas bem diferenciadas: a responsabilidade moral, a responsabilidade jurídica e a 

responsabilidade coletiva. Enquanto a responsabilidade moral ocorre no âmbito de uma 

reflexão ético-filosófica de um indivíduo consciente e com liberdade de escolha 

(=autonomia), a responsabilidade, sob o prisma jurídico, pode se verificar tanto no campo 

civil como na seara penal. Nesta, o ato do ofensor confronta-se com as normas de toda uma 

sociedade, enquanto naquele ocorre numa relação entre particulares
4
. 

Sobre o tema, José Jairo Gomes anota que  

Na linguagem cotidiana, diz-se responsável a pessoa que apresenta condições morais de assumir os 

seus atos; aquele que age honestamente, cumprindo a palavra dada; também se diz responsável 

quem dirige e controla uma atividade. Ao revés, irresponsável é a pessoa que não cumpre sua 

palavra nem os compromissos assumidos, não despertando confiança. Nesse contexto, a palavra 

responsabilidade é relacionada à honestidade, possuindo o sentido comum de “assunção de tarefas 

ou atividades e cumprimento dos compromissos assumidos”; ela ainda pode significar a imputação 

de um evento a alguém, que é seu causador ou o detentor do poder de controlar sua ocorrência5. 

Não é objetivo deste trabalho apresentar a evolução filosófica, social e 

antropológica de tal categoria. As observações acima formuladas têm por objetivo ressaltar 

que ao longo dos tempos, a evolução da categoria “responsabilidade” ocorreu mediante 

desintegração de uma noção unitária do termo, que confundia aspectos morais, religiosos, 

filosóficos e jurídicos, em direção à formação de distintos conceitos parciais
6
. 

 Se nos primórdios tudo se reduzia à manutenção do equilíbrio e não se distinguia 

a responsabilidade entre o indivíduo e o grupo social, entre a vida privada e a atuação pública, 

                                                
4 BARRETTO, Vicente de Paulo. Responsabilidade e Teoria da Justiça Contemporânea.  In SILVA FILHO, José 

Carlos Moreira da; PEZZELLA, Maria Cristina Cereser (org.). Mitos e Rupturas no Direito Civil 

Contemporâneo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 57. 

5 GOMES, José Jairo. Responsabilidade Civil e Eticidade. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 219. 

6 Não é objetivo do presente trabalho, nessa curta digressão evolutiva, proceder à distinção entre 

responsabilidade jurídica e responsabilidade moral. No entanto, deve-se apenas alertar para a impropriedade 

comumente destacada de se separar esses âmbitos da responsabilidade utilizando somente o falso critério que 

põe o âmbito moral como puramente interno em contraposição ao âmbito jurídico, que seria puramente externo. 

Como bem adverte Aguiar Dias, a responsabilidade pode resultar da violação, a um tempo, das normas, tanto 

morais como jurídicas; logo, não há separação estanque entre as duas disciplinas, já que tradicionalmente não se 

concebe uma teoria do direito estranha à moral, devendo-se ainda anotar que “o direito não deixa de apresentar 

seu aspecto interno, revelado na convicção jurídica do homem” (Da Responsabilidade Civil. 11.ª ed. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2006, p. 6).  
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e por vezes entre questões divinas e humanas, a progressiva delimitação de tais noções 

permitiu vislumbrar a ofensa a partir de distintas formas, fazendo com que fosse possível a 

particularização da sanção
7
 e sua evolução. 

Nos últimos séculos constata-se um refinamento de tais categorias, abandonando a 

morte e castigos físicos que impunham ao ofensor intenso sofrimento corporal, para 

alternativas de arrependimento público e de compensação financeira à vítima, separando-se a 

pessoa do ofensor do seu patrimônio
8
, sendo este último responsável, proporcionalmente, pelo 

prejuízo infligido ao ofendido
9
.  

Aos poucos, fortaleceu-se a importância de um código de comportamento social, 

necessário à própria existência da comunidade, ao lado da existência de um poder político 

centralizado, sustentado por uma autoridade responsável pela criação e aplicação de normas 

que têm como suas diretrizes a proteção da vida e das estruturas econômicas, permitindo a 

decantação de um conceito puramente jurídico de responsabilidade. 

 

 

 

 

                                                
7 VILLEY, Michel. Esquisse historique sur le mor responsable. In Archives de Philosophie du Droit, 22, Paris, 

1977, p. 49. 

8 Ao comentar o regime do Talião, Fernando Gaburri anota que por muito tempo a pena não era necessariamente 

equivalente e poderia ser ainda maior do que o dano sofrido. O talião, fundado na experiência social e religiosa, 

baseava-se na autotutela. Apenas com o surgimento do Código de Hamurabi (2200 a. C.), passou a existir uma 

lei escrita, elaborada pelo Estado em substituição à vontade das partes, transferindo a vingança, até então 

privada, para o espaço público. Já o critério da compensação, baseado no pagamento de indenizações ou multas 

pelo causador do dano, com o objetivo de assegurar à vítima o regresso ao status quo ante, começa a ser 

desenvolvido a partir do Código de Manu (entre 1300 e 800 a.C.). Vale anotar ainda que nos primórdios do 

direito romano, até a criação da Lex Aquilia, não se distinguia responsabilidade civil e penal. Com o 

desenvolvimento da Lex Aquilia, passou a ser disciplinada a aplicação de multas, responsabilização por dívidas e 

o damnum injuria datum, cristalizando a ideia da reparação pecuniária do dano, que serviu como uma das bases 

para o desenvolvimento da matéria até os dias de hoje (Cf. GABURRI, Fernando. Da insuficiência da noção de 
culpa e de risco: da necessidade de um sistema geral objetivo de imputação de Responsabilidade civil 

Extracontratual, In HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes (org.). Ensaios sobre Responsabilidade 

Civil na Pós-modernidade. Porto Alegre: Magister, 2007, p. 75 a 97). 

9 Se no princípio a justiça de mão própria, também denominada de vingança privada, ou seja, a reparação do mal 

pelo mal, era a alternativa mais difundida, a evolução social consagrou em regra jurídica o talião, disciplinando 

quando e em que condições a vítima teria direito de retaliação, comportamento que perdurou até que se 

percebesse que era mais conveniente exigir a composição do prejuízo do que a retaliação, já que, o resultado 

desta era, em última instância, a duplicação do dano, pois, como ensina Aguiar Dias, “onde era um, passavam a 

ser dois os lesados” (Da Responsabilidade Civil. 11.ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 26).  Com a 

consagração da composição pelo uso, veda-se a vingança privada e transfere-se ao Estado a direção da 

composição dos prejuízos sofridos pelos lesados.  
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1.2. Responsabilidade Civil vs. Responsabilidade Penal 

 

Tradicionalmente, a responsabilidade estritamente jurídica foi erigida sob dois 

paradigmas bem definidos: proteção da vida e da integridade física (responsabilidade penal) e 

proteção dos bens econômicos (responsabilidade civil), sendo a primeira representada pelo 

castigo e a segunda pela obrigação de restituição (ou compensação). Trata-se, por 

conseguinte, de instrumento de reação – racional e refletida – da sociedade e da vítima contra 

o autor da conduta danosa
10

. 

Enquanto no paradigma penal a sanção está umbilicalmente relacionada a um 

elemento subjetivo, ou seja, a intencionalidade do agente ofensor, no paradigma civil a sanção 

pode prescindir desse elemento subjetivo, dependendo apenas de um estado de coisas 

(responsabilidade pelo resultado)
 11

, o que permite vislumbrar claramente a importância de se 

distinguir a ofensa do dano. 

No primeiro caso, ou seja, na responsabilidade penal, a conduta ilícita é castigada, 

pois constitui uma violação a um sistema normativo de interesse geral que independe de quem 

individualmente sofre as consequências do ilícito. Trata-se, por conseguinte, de uma 

expressão da reprovação social que tem por objetivo reestabelecer o equilíbrio social e evitar 

que outros sejam levados a imitar o comportamento do ofensor. 

 Já na responsabilidade civil, não se busca primordialmente a punição da conduta 

que causa dano a uma pessoa específica; muito embora não se conteste que, em certa medida, 

assim como destacado em relação à responsabilidade penal, o prejuízo imposto ao particular 

afete o equilíbrio social
12

. O que se persegue, no campo civil, é a reparação do infortúnio, vale 

dizer, uma justiça compensatória, ou, como explica PABLO LARRAÑAGA, “el interés público 

                                                
10 GOMES, José Jairo. Responsabilidade Civil e Eticidade. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 220. 

11 LARRAÑAGA, Pablo. El concepto de Responsabilidad en la Teoría Contemporánea del Derecho. 

México: Fontamara, 2004, p. 22-23. 

12 Pontes de Miranda afirma que “o homem que causa dano a outrem não prejudica somente a este, mas à ordem 

social; a reparação para o ofendido não adapta o culpado à vida social, nem lhe corrige o defeito de adaptação. 

O que faz é consolar o prejudicado, com a prestação do equivalente, ou, o que é mais preciso e exato, com a 

expectativa jurídica da reparação”. Apud DIAS, José Aguiar. Da Responsabilidade Civil. 11.ª ed. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2006, p. 11. 
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no reside em la amenaza de una respuesta ante el ilícito, sino en proveer de instrumentos 

para restituir relaciones equilibradas, y em esta medida „justas‟, entre los indivíduos” 
13

.  

Também é possível vislumbrar outras diferenças marcantes entre os sistemas 

acima referidos
14

. No campo penal vige o princípio nullum crimen, nulla poena sine praevia 

lege, não existindo ilícito sem expressa previsão legal; por se tratar de um sistema fechado, 

não existe a possibilidade de delimitação de um ato ilícito advindo da violação ao conjunto de 

normais penais. 

Já no sistema civil, a contrariedade a direito não precisa ser expressamente 

prevista
15

, pois se trabalha com tipos abertos, não havendo necessidade de enunciação literal 

do ato contrário ao direito, que pode ser construído a partir do confronto com um princípio ou 

outra norma, quando violar valores incorporados ao sistema jurídico.
16

  

Ocorre que com a modificação do paradigma constitucional em 1988, questões 

existenciais passaram a ocupar posição central no campo do direito privado, que já não mais 

se limita à defesa do patrimônio, enxergando-o como meio para assegurar uma existência 

digna ao indivíduo e não como fim em si mesmo. 

Dessa forma, a nova conformação constitucional, que abre espaço para demandas 

coletivas buscando a compensação por danos extrapatrimoniais, cria novos campos ao estudo 

da responsabilidade jurídica, relativizando a estanque e tradicional divisão entre 

responsabilidade civil e penal, sendo importante anotar que o modelo contemporâneo da 

responsabilidade civil ostenta uma permeabilidade aos valores que é inédita aos olhos 

clássicos. Possui uma mobilidade que lhe permite transitar pelo sistema jurídico, 

incorporando referências axiológicas e traduzindo-as em sanções, em ordem a assegurar, de 

                                                
13 LARRAÑAGA, Pablo. El concepto de Responsabilidad en la Teoría Contemporánea del Derecho. 

México: Fontamara, 2004, p. 26. 

14 Tradicionalmente, enquanto o modelo da responsabilidade civil ainda está focado na coação patrimonial, o 

paradigma penal está centrado na coação pessoal. Anote-se ainda que em nosso estágio evolutivo a vítima do 
dano não pode se utilizar de autotutela para punir o ofensor. Só lhe cabe pedir uma reparação pelos prejuízos 

sofridos, vale dizer, busca-se um retorno à situação patrimonial anterior, quando possível. 

15 BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Teoria dos Ilícitos Civis. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 75. 

16 Ricardo Luis Lorenzetti, em sua obra Fundamentos do Direito Privado (São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1998, p. 121), afirma que “quando existem valores claros e compartilhados, deles podem derivar regras com um 

conteúdo material, e quem delas se afasta, incide em uma conduta antijurídica”. No entanto, tal afirmação deve 

ser vista com ressalvas, bem sintetizadas na afirmação de Felipe Peixoto Braga Netto (Op. cit., p. 78): “Existem, 

decerto, limites operacionais – legislativos, jurisprudenciais e doutrinários. A contrariedade ao direito tem de 

estar presente. Sem ela não há ilicitude. O que precisamente defendemos é que a caracterização da 

contrariedade ao direito tem de estar a cargo da interpretação, possibilitando a penetração dos valores, 

princípios e normas constitucionais”. 
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forma aberta e plural, a preponderância dos valores fundamentais para a comunidade onde 

está inserido.
17

 

Como delimitar então o espaço dos ilícitos propriamente civis, separando-os dos 

ilícitos criminais e demais sistemas particulares?  

Para identificar se a relação é de direito civil deve-se analisar se o exercício do 

direito se dá por particular em face de outro particular (igualdade jurídica formal entre os 

partícipes da relação) ou quando o próprio Estado se relaciona paritariamente com o 

particular.  

Anote-se ainda que  não se faz necessário distinguir o lícito do ilícito para a 

estruturação da norma jurídica.  A divisão dos fatos jurídicos em lícitos ou ilícitos é posterior 

à norma e ocorre no plano da existência, ou seja, após a juridicização dos fatos, isto é, após 

seu ingresso no mundo jurídico. 

Por enquanto, deve-se prosseguir com a análise conceitual e das características da 

responsabilidade civil em nosso ordenamento. Afinal,  na composição do conceito jurídico da 

responsabilidade,  deparava-se  com construções doutrinárias que misturam o conceito de 

ilicitude civil com as noções de culpa, dano e o dever de indenizar, numa perigosa 

simplificação que não atende às necessidades de um sistema jurídico em constante evolução, 

sendo necessário, antes de prosseguir, buscar uma delimitação mais adequada de algumas 

noções básicas na construção do conceito jurídico de responsabilidade.  

 

1.3. A Responsabilidade Civil na Teoria Geral do Direito  

 

1.3.1. Precisando conceitos: ilícito ≠ responsabilidade 

 

Como visto no item anterior, a responsabilidade constitui categoria central do 

sistema social e jurídico e serve como parâmetro de imputação dos atos individuais. Por 

perpassar a multiplicidade dos atos humanos, pode ser analisada sob diversas perspectivas. 

Iniciemos o estudo com a distinção entre os conceitos de responsabilidade e ilícito.  

                                                
17 BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Teoria dos Ilícitos Civis. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 4. 
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Em qualquer manual sobre o assunto, a noção de “ato ilícito” sempre aparece 

mesclada com a responsabilidade civil
18

. No entanto, como se demonstrará, esta é apenas uma 

das modalidades possíveis da eficácia daquela, já que, nem sempre basta que alguém cause 

um dano a outro para que seja obrigado a repará-lo. Mas a confusão entre categorias não para 

por aí: todo ilícito é culposo e causa o dever de indenizar? Existe uma necessária ligação entre 

eles? 

Há quem sustente que “sem culpa, não há ato ilícito”
19

, devendo o elemento culpa 

ser somado ao elemento dano para que seja possível a existência de ato ilícito, a saber: “ato 

ilícito é, assim, a ação ou omissão culposa com a qual se infringe, direta e imediatamente, 

um preceito jurídico do direito privado, causando dano a outrem”
20

. Evidente que 

tradicionalmente se costuma destacar a relação umbilical entre ilícito-culpa-dano, como 

ocorre nas passagens transcritas. 

Não se costuma valorizar a categoria dos atos ilícitos como geradora de efeitos 

civis que merecem ser estudados. Desde o texto do antigo art. 159 do CC/16
21

 que se mantém 

uma associação entre ilícito e responsabilidade civil. Recorra-se mais uma vez ao magistério 

de ORLANDO GOMES para ilustrar tal afirmação: 

A consequência jurídica do ato ilícito é a obrigação de indenizar. O estudo de sua extensão e 

fundamento constitui objeto da teoria da responsabilidade civil, um dos mais importantes capítulos 

do direito civil, agregado, porém, à parte especial do direito das obrigações, justo porque essa 

                                                
18 Para SILVIO RODRIGUES o ilícito civil ocorre quando o agente, por seu procedimento, causou dano a alguma 

pessoa (In Direito Civil; Responsabilidade Civil, vol. 4, 19.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 7). Já ARNALDO 

RIZZARDO sustenta que “a ação humana eivada de tais máculas, isto é, de culpa no sentido estrito ou lato, 

denomina-se „ato ilícito‟, porque afronta a ordem jurídica, ou desrespeita o que está implantado pela lei. E a 

responsabilidade consiste na obrigação de sanar, ou recompor, ou ressarcir os males e prejuízos que decorrem 

de mencionadas ações” (In Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 28). PAULO NADER 

afirma que “responsável é a pessoa que se sujeita às consequências pelo descumprimento do dever; é a que deve 

garantir eventuais indenizações” (In Curso de Direito Civil; Responsabilidade Civil, vol. 7, 3.ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2010, p. 6). Entre os autores estrangeiros clássicos, a constatação se repete: RENÉ DEMOGUE 

define a responsabilidade civil como o estudo das condições e dos efeitos do ato ilícito (In Traité des 

Obligations em Général. Paris: Librairie Arthur Rosseau, 1923, vol. I, tomo III, § 222 bis, p. 361); para JEAN 

CARBONNIER a responsabilidade civil seria “l‟obligation de réparer le dommage cause à autrui” (In Droit Civil 

– Les Obligations, 22ª ed. Paris: Presses universitaires de France, 2000, tomo 4, § 199, p. 362). Para Francesco 

Messineo atos ilícitos são aqueles que, numa tradução livre, “queridos pelo sujeito que os realiza e cumpridos 

contra uma norma de lei, produzem um dano a outro sujeito; e, por causa dele, importa para quem haja 

realizado o ato a obrigação de ressarcir o dano inferido” (In Derecho civil y comercial, v. II. Buenos Aires: 

EJEA, 1971, p. 337). 

19 GOMES, Orlando. Obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 1976, p. 314. 

20 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 415. 

21
 Art. 159, CC/16: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar o direito, 

ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano”.  
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responsabilidade se concretiza numa obrigação pecuniária, da qual é fonte, precisamente, o ato 

ilícito22. 

 

Se é verdade que o dever de indenizar “traduz a eficácia por excelência do ilícito 

civil”
23

, existem ilícitos civis que não produzem, como eficácia, o dever de indenizar. O que é 

essencial à estruturação do ilícito civil é a configuração da contrariedade ao direito, ou seja, 

do juízo de valor negativo que o sistema jurídico faz relativamente a determinada ação ou 

omissão
24

. Embora exista em grande parte das situações, o dano seria apenas o componente 

eventual na categoria do ilícito civil. 

Para corroborar a afirmação, cite-se o caso do desforço pessoal imediato, previsto 

no art. 1.210
25

 do Código Civil vigente. Ocorrendo o ilícito civil turbação ou esbulho, 

independentemente da ocorrência de dano, a eficácia do fato relaciona-se à possibilidade do 

exercício da autotutela, ou seja, faculta-se, v.g., ao possuidor turbado o direito de manter-se na 

posse, retirando o ofensor. 

No Código de Defesa do Consumidor pode-se encontrar a figura da publicidade 

enganosa ou abusiva. Se o diploma consumerista consagra a informação adequada e clara 

como direito básico do consumidor (art. 6º, inciso III), considera ilícito civil qualquer 

modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário capaz de induzir em erro o 

consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, 

origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços (art. 37, §1º, do CDC), 

independentemente da ocorrência de dano. Neste ponto, importante destacar o entendimento 

de FELIPE PEIXOTO BRAGA NETTO:  

Exigir o dano, como um a priori absoluto, é engessar os ilícitos civis, esvaziando sua função 

normativa. Sistemas não absolutamente fechados, como o direito civil contemporâneo, têm de 

contar com expedientes teóricos que permitam uma resposta às violações e agressões ocorridas. 

Esses expedientes hão de ostentar uma relativa mobilidade, do contrário serão inócuos em sua 

proposta de proteção. 

 

                                                
22 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 417. 

23 BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Teoria dos Ilícitos Civis. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 86. 

24 BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Teoria dos Ilícitos Civis. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 84. 

25 Art. 1.210, CC/02: “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de 

esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. § 1o O possuidor turbado, ou 

esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou 

de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse”. 
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Na concepção clássica, de cunho eminentemente patrimonial, talvez não existisse 

razão de ordem prática para diferenciar ilícito de responsabilidade civil. Entretanto, tal 

comportamento não se coaduna com uma ordem constitucional que busca a proteção da 

pessoa humana de modo integral, o que não implica necessariamente o ressarcimento do dano 

em pecúnia.  

A postura tradicionalmente repressiva (posterior à ocorrência da lesão) não pode 

ser vista como a única solução disponível no sistema jurídico, devendo ceder lugar a uma 

dimensão preventiva, sob pena de frustrar a efetividade do direito. Não se pode esperar inerte 

que ocorram violações, sobretudo quando se está diante de valores não patrimoniais, devendo 

a conversão em perdas e danos
26

 ser considerada como o último caminho a ser trilhado, o que 

justifica a preocupação em precisar os conceitos acima trabalhados na direção da construção 

de novas alternativas de aplicação do direito. 

Dentro desse contexto, resta definir o que seria essencial para a configuração do 

fato ilícito. Neste ponto, adota-se o entendimento sustentado por MARCOS BERNARDES DE 

MELLO: “para que se possa considerar ilícito um fato, seja evento, seja conduta, é necessário 

que implique violação da ordem jurídica, negando os fins do direito, e seja praticado ou 

esteja vinculado a alguém imputável”
27

.  

Vislumbra-se a configuração do fato ilícito mediante a reunião de dois elementos 

distintos: a contrariedade a direito e a imputabilidade. Sem que concorram esses dois 

elementos, não há que se falar em ilicitude. 

A noção de “contrariedade ao direito” exprime a violação da ordem jurídica, ou 

seja, em última instância, significa a negação da própria finalidade do direito. Não importa se 

a contrariedade ao direito decorre de infração direta ou da violação indireta (=fraude à lei) à 

                                                
26 Dentro do objetivo do presente capítulo de precisar conceitos, importante transcrever entendimento de Pontes 

de Miranda sobre a categoria do dano: “Quem indeniza torna indene o que foi danificado, o que algum fato 
atingiu, diminuindo o valor, ou extinguindo-o. Quem danificou há de indenizar. Dano é a perda, dano é o 

prejuízo sofrido. A expressão „perdas e danos‟ torna explícito que há o dano total e os danos que não excluem o 

bem. Não só as coisas podem sofrer danos. Há danos ao corpo e à psique. Nas relações da vida, o ser humano 

há de indenizar o dano que causa. (...) A expressão „perdas e danos‟ também se refere – e não se há de esquecer 

a ambiguidade – a danos emergentes e lucros cessantes: perde-se o que se deixa de ganhar e sofre-se a 

diminuição do valor do que se tem (...) as ofensas podem ser a direitos, pretensões e ações que nasceram de 

negócios jurídicos, ou a direitos, pretensões e ações que não dependem de existir entre o ofendido e o ofensor 

relação jurídica negocial. Aquelas ofensas, em atos positivos ou negativos, são ilícito relativo; essas, em atos 

positivos ou negativos, são ilícito absoluto” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de 

Direito Privado. T. XXVI. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, § 3.107, p. 23-4). 

27 In Teoria do Fato Jurídico. Plano da Existência, 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 223. 
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norma jurídica
28

. Basta a infração a dever jurídico, sem que haja pré-exclusão da ilicitude, 

como ocorre quando configuradas as excludentes de ilicitude, tais como  a legítima defesa e o 

estado de necessidade
29

.   

Desse modo, dentre outros, não constituem atos ilícitos “a deterioração ou 

destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente” (art. 188, 

inciso II, do CC/02), quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não 

excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo
30

. Razão pela qual PONTES 

DE MIRANDA afirmava que a reparação do dano “pode ser por haver contrariedade a direito 

ou sem haver contrariedade a direito”. No segundo caso, não haveria ilicitude e a reparação 

se fundamentaria pelo fato de ter ocorrido invasão à esfera jurídica de outrem
31

.  

Desse modo, a indenização não depende apenas de um juízo de reprovação do 

comportamento do sujeito, mas sim da criação de um dano que o ordenamento jurídico 

considere não justificado, ou seja, está-se diante de uma valoração comparativa de dois 

interesses contrapostos: o interesse ameaçado por um certo tipo de conduta e o interesse que 

com aquela conduta realiza (ou tende a realizar) o agente. 

Como anota PIETRO PERLINGIERI: 

                                                
28 “Do mesmo modo, é irrelevante a natureza do dever (e consequentemente do direito) que haja sido infringido, 

para caracterizar a contrariedade a direito suficiente a compor o suporte fático da ilicitude como gênero. Se (a) 

o dever é daqueles que cabe a todos, porque correspectivo de direito absoluto (=direito cujo sujeito passivo é o 
alter, ou seja, direito a sujeito passivo total), como os direitos reais ou os direitos da personalidade, ou se (b) se 

trata de dever correspectivo de direito relativo (=direito cujo sujeito passivo é determinado, individuado), como 

os direitos conteúdo de relações jurídicas de crédito (ditas também obrigacionais), de parentesco, de tutela, de 

curatela, e outras que resultam de negócio jurídico ou ato jurídico stricto sensu, somente importa para definir 

espécies particulares de ilicitude” (MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico. Plano da 

Existência, 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 224). 

29 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico. Plano da Existência, 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2007, p. 223-4. 

30 Nada obstante, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este terá o autor do dano ação regressiva para 

haver a importância que tiver ressarcido ao lesado (art. 930, CC/02), competindo a mesma ação contra aquele em 

defesa de quem se causou o dano (art. 188, inciso I c/c parágrafo único do art. 930). Razão pela qual se pode 
afirmar que para que a contrariedade a direito componha o suporte fático do fato ilícito, não devem existir 

normas que pré-excluam a ilicitude. O tema recorrentemente vem sendo abordado pela jurisprudência: “Embora 

a lei declare que o ato praticado em estado de necessidade seja lícito, não libera quem o pratica de reparar o 

prejuízo que causou, podendo ajuizar ação regressiva posteriormente para se ressarcir das despesas efetuadas” 

(AgRg no Ag 789.883/MG, Rel. Ministro  HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, Quarta Turma, julgado em 

15/5/2007, DJ 4/6/2007, p. 363). 

31 Tratado de Direito Privado, t. 26, § 5.503, p. 281. Vale consignar ainda que para o autor o que importava era 

saber “quem sofre o dano, e não qual o dano, porque o dano ao patrimônio não é ao bem corpóreo ou 

incorpóreo como tal, mas a patrimônio de alguém. O dano ao peixe que não é de ninguém não é ressarcível; 

nem o é ao pássaro, que poderia ser apanhado pelo transeunte ou quem tenha alçapão. Por isso que a proteção 

é da pessoa, e não do bem” (p. 283). 
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Essencialmente ilícito é o fato doloso ou culposo que causa um dano injusto. Nem todos os fatos 

não conformes ao ordenamento são ilícitos, porque o ordenamento não é totalmente formado por 

normas imperativas, por princípios de ordem pública e por bons costumes. Existem normas 

dispositivas, isto é, derrogáveis pelo sujeito. Os atos que derrogam normas dispositivas, ainda que 

não conformes à lei, não são ilícitos32.  

O exemplo citado demonstra que em nosso sistema existe previsão expressa de 

situações que embora lícitas, vale dizer, conformes ao direito vigente, causam prejuízo e, por 

conseguinte, geram obrigação de indenizar. Não há, pois, como associar definitivamente o 

dano aos fatos ilícitos, uma vez que pode existir a obrigação de indenizar mesmo diante de 

condutas permitidas pelo direito. Dito de outro modo: o dano não é requisito essencial para 

configuração da ilicitude do ato, pois há que se valorar a conduta do ofensor com 

independência de suas consequências
33

.  

Ao tratar das fontes do dever de reparar o dano, PONTES DE MIRANDA sustentava 

que “nem todas as lesões de direito causam danos, nem todos os danos ofendem direitos, nem 

se pode dizer que só o que é pecuniariamente avaliável há de ser ressarcido”
34

, ressaltando a 

complexidade da matéria. 

Em sua “Teoria Geral do Dano”, SÍLVIO NEVES BAPTISTA faz uma distinção entre 

fato lesivo e fato jurídico danoso. Para o referido autor, o fato lesivo seria um fenômeno 

físico, psíquico ou social que pode ou não ser valorado pela ordem jurídica, vale dizer, “pode 

transformar-se em hipótese normativa ou não ultrapassar o chamado mundo fático. Quando 

passa a integrar o suporte fáctico hipotético da norma qualifica-se como „fenômeno‟ jurídico, 

com denominação de dano ou fato jurídico danoso”
35

, no que parece buscar respaldo no 

entendimento de ANTÔNIO LINDEBERGH MONTENEGRO, que sustenta que “nem todo prejuízo 

rende azo à indenização. Preciso é que a vítima demonstre também que o prejuízo constitui 

um fato violador de um interesse jurídico tutelado do qual seja ela o titular”
36

. 

                                                
32 PERLINGIERI, Pietro. O Direito Civil na legalidade constitucional. Edição brasileira organizada por Maria 

Cristina De Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 649-650. 

33 CAORSI, Juan J.Benítez. Reflexiones em torno a la noción de ilicitude. Revista de Direito Privado, n. 21, p. 

293. 

34 Tratado de Direito Privado, t. 26, § 5.573, p. 283. 

35 BAPTISTA, Silvio Neves. Teoria Geral do Dano. São Paulo: Atlas, 2003, p. 45. Citando Adriano de Cupis 

em sua obra El daño, o autor destaca que “aparecendo como fato jurídico, o dano não perde sua própria 

essência física, porém a esta se acrescenta a jurídica” (Cf. DE CUPIS, Adriano. El daño: Teoria general de la 

responsabilidade. Barcelona: Bosch, Casa Editorial, 1975, p. 81-82). 

36
 MONTENEGRO, Antônio Lindebergh. Ressarcimento de danos. 5.ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1998, 

p. 7. 
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Já a imputabilidade na ilicitude está relacionada à capacidade para praticar ilícito. 

Tal afirmação permite verificar que contrariedade a direito e ilicitude não são conceitos 

coextensivos, uma vez que esta exige a capacidade delitual para sua configuração.  Deste 

modo, todo ato ilícito é contrário ao direito, mas nem todo ato contrário ao direito é 

necessariamente ilícito, pois pode restar configurada hipótese de pré-exclusão de ilicitude (art. 

188, CC/02) ou simplesmente inexistir agente que seja imputável. 

Veja-se, à guisa de exemplo, a tormentosa situação dos absolutamente incapazes 

que causam danos a terceiros. O ato praticado pelo incapaz, embora seja contrário a direito, 

não é ilícito por lhe faltar a imputabilidade, vale dizer, a capacidade delitual do agente 

ofensor. Nem por isso restará afastado o dever de indenizar, conforme dispõe o art. 928 do 

CC/02
37

.  

Há de se distinguir a imputabilidade, enquanto elemento cerne da ilicitude (ou 

seja, a capacidade de praticar a conduta contrária ao direito), do nexo de imputação, que 

ocorre quando o sistema impõe a certas pessoas, em determinadas situações (como os pais 

diante de atos danosos de seus filhos menores), o dever de ressarcir o dano causado. Explica 

PAULO LÔBO que o imputável é o que “deu causa ao dano ou que o direito qualifica como 

responsável, ainda que não tenha tido culpa ou mesmo participação no evento”
38

. 

HANS KELSEN afirma em sua Teoria Pura do Direito que  

[...] a sanção prescrita por uma norma jurídica está condicionada por uma ato ilícito, mas ela pode 

alcançar um indivíduo distinto do autor do ato. Nenhum elemento da conduta daquele contra quem 

a sanção está dirigida figura entre as condições desta sanção. O indivíduo em questão é somente 

responsável da conduta de outro e como tal é o objeto da sanção, sem haver sido o autor do ato 
ilícito ao qual dita sanção é imputada39. 

Dito de outro modo, é possível afirmar que o nexo ou fator de imputação responde 

à pergunta sobre qual a razão pela qual é imputado a alguém o dever de indenizar. A resposta 

pode compreender a culpa ou outro fator objetivo, como o risco gerado pela atividade do 

responsável
40

. 

                                                
37 Art. 928, CC/02: “o incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não 

tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Parágrafo único. A indenização prevista 

neste artigo, que deverá ser equitativa, não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele 

dependem”. 

38 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil. Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 326. 

39 KELSEN, Hans. Teoria Pura del Derecho. Buenos Aires: Eudeba, 1960, p. 32-3. 

40
 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. Inadimplemento das Obrigações. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 

56. 
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Nesse sentido, a imputação deve ser entendida apenas como atribuição do dano 

injusto a determinada pessoa, aproximando-se da causalidade jurídica
41

. PONTES DE MIRANDA 

esclarece que:  

A imputabilidade, a atribuição do dever de prestar a indenização, nem sempre coincide com a 

antijuridicidade, nem com algum “ato” que a lei repute ilícito. Às vezes há regra jurídica que, para 

proteger algum bem ou interesse de outrem, permite que se atinja a esfera jurídica de alguém, e 

estabelece, para equilíbrio, que o favorecido pela lei excepcional indenize o dano causado42.  

A verificação do nexo causal e a determinação do fator de imputação demandam 

operações mentais distintas. Após a ocorrência de um dano, verifica-se o nexo causal ao 

indagar qual o ato que foi determinante para o resultado; quando se questiona por que o 

ofensor deverá ser responsabilizado pelo prejuízo, está-se a perquirir o fator de imputação a 

ser empregado no caso concreto.  

Conforme se verá mais adiante, o atual modelo de codificação fundado no 

princípio da solidariedade social, admite, em algumas hipóteses taxativamente previstas, o 

deslocamento do nexo de imputação, mitigando o clássico modelo do CC/16 que preconizava 

a imputabilidade vinculada indissociavelmente à falta de cuidado do agente (=culpa), em 

prestígio dos interesses da vítima, dirigindo-o para aquele que tem melhores condições de 

suportar o ônus do pagamento da indenização (art. 932 e 933, CC/02), uma vez que a 

responsabilidade civil não é concebida como punição ao agente ofensor, mas como reação ao 

prejuízo sofrido pelo sujeito lesado, mediante a eliminação de todas as consequências nocivas 

que o direito considera ressarcíveis
43

.  

Os obstáculos ao pensamento acima apresentado são de diversos matizes, e não 

serão objeto de análise específica por se afastarem do objetivo deste trabalho. Em breve 

síntese, poder-se-ia apontar que aqueles que não admitem a imputabilidade como elemento 

cerne na caracterização da ilicitude, como proposto acima, costumam argumentar que no 

campo penal a imputabilidade é vista como pressuposto de aplicabilidade da pena e não mais 

como elemento configurador do ilícito
44

.  

                                                
41 LOUREIRO, Francisco Eduardo. Ato Ilícito, p. 722. In LOTUFO, Renan; NANNI, Giovanni Ettore (coord.) 

Teoria Geral do Direito Civil. São Paulo: Atlas, 2008, p. 721-37. 

42 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. T. LIII. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1984, § 5.498, p. 210. 

43 LOUREIRO, Francisco Eduardo. Ato Ilícito, p. 722. In LOTUFO, Renan; NANNI, Giovanni Ettore. (coord.) 

Teoria Geral do Direito Civil. São Paulo: Atlas, 2008, p. 721-37. 

44 Tal posicionamento provoca uma série de questionamentos quanto à aplicação das normas penais em relação 

aos incapazes. Aquele desprovido de discernimento praticaria fato típico (=ilícito penal)? Para a maioria dos 

tratadistas que se ocupam do direito penal, praticaria, mas não seria punido (mas sim submetido à medida de 
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Ocorre que não se podem confundir elementos completantes do núcleo do suporte 

fático (culpabilidade, dano, dever de indenizar) com seu próprio cerne. Sem a imputabilidade, 

desfalca-se o suporte fático de elemento essencial, o que o tornaria insuficiente, isto é, o que 

impediria a incidência da própria norma jurídica
45

. 

O marco teórico a ser adotado ao longo do texto é bem simples: ilícito civil e 

responsabilidade não são sinônimos. A primeira categoria é mais ampla, pois entre os seus 

efeitos existem outros distintos do dever de reparar e/ou compensar um prejuízo 

experimentado. Além disso, um indivíduo pode ser responsabilizado mesmo pela prática de 

uma conduta conforme ao direito (lícita), desde que não configurados os requisitos das 

normas que pré-excluem a ilicitude.  

Ser ilícito significa que o fato contrário ao direito foi praticado por alguém 

imputável, o que na maioria dos casos implicará o dever de indenizar. Entretanto, a conduta 

que enseja a responsabilização nem sempre exigirá a demonstração da culpa do ofensor, 

conforme será visto mais adiante. 

 

1.3.2. Como classificar o fato ilícito? 

 

Importante concluir a delimitação conceitual mencionada no item anterior com 

uma classificação para os fatos ilícitos em nosso sistema jurídico
46

. Inicialmente se faz 

necessário dividir os fatos ilícitos (em sentido amplo) em dois grupos: fatos ilícitos absolutos 

                                                                                                                                                   
segurança). Existiria então um crime, sem pena? Seria possível uma norma em cuja estrutura existisse o 

antecedente, mas não o consequente? A falta de coerência científica de tal entendimento salta aos olhos, mas não 

será objeto de maiores digressões, pois ultrapassa os objetivos deste trabalho. 

45 Ainda sobre o tema, vale transcrever lição de Jorge Cesa Ferreira da Silva: Não se pode perder de vista a 

distinção entre imputação e imputabilidade, e entre imputação e culpa. Por imputação entende-se a imposição, a 

alguém, de um dever. É o ato de “subjetivar” um dever jurídico. Por sua vez, imputabilidade é a capacidade 

subjetiva de dever, ou seja, capacidade de assumir a posição passiva em alguma relação jurídica. A 
imputabilidade, portanto, matéria do art. 3º do Código, é pressuposto da imputação. Ao alienado, que não tem 

discernimento para a prática de atos civis, não pode ser imputado dever. Além disso, não se pode dizer que ele 

aja com culpa, dado que não tem discernimento do dever a ser cumprido. Por não ser “imputável”, não é, 

também, “inculpável”. De qualquer modo, a culpa não se confunde com a imputação. Inculpar é atribuir culpa e 

imputar é atribuir dever. O dever pode ser atribuído em razão da culpa, ou por outro fator. Contudo, como a 

culpa foi tradicionalmente tida como o elemento essencial da imputação, não é incomum ver-se na doutrina, e 

também na legislação (p. ex., art. 396), a identidade entre os termos. A confusão, porém, é de evitar-se (SILVA, 

Jorge Cesa Ferreira da. Inadimplemento das Obrigações. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 58). 

46 O marco teórico a ser adotado será aquele apresentado por Marcos Bernardes de Mello a partir do pensamento 

de Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, e apresentado na obra Teoria do Fato Jurídico – Plano da Existência, 

em especial o capítulo XIV, aqui já referida anteriormente. 
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e fatos ilícitos relativos. O critério para distinção dessas duas categorias baseia-se na natureza 

do dever descumprido.  

Deve-se perquirir se entre aquele que pratica o ilícito (ofensor) e a vítima 

(ofendido) (a) não existe relação jurídica, (b) existe relação jurídica, mas ela é de direito 

absoluto, vale dizer, relações erga omnes, como ocorre com os direitos da personalidade (art. 

12, CC/02) e os direitos reais (art. 1.228, CC/02), ou (c) existe uma relação jurídica resultante 

de um ato jurídico prévio (negócio jurídico ou ato jurídico em sentido estrito).  

Nos dois primeiros casos, se ocorrer descumprimento, está-se diante de fatos 

ilícitos absolutos. No último caso, trata-se de fato ilícito relativo. Desse modo, se alguém é 

atropelado na rua, o motorista pratica fato ilícito absoluto, diferentemente daquele que não 

observou os prazos contratuais num contrato de empréstimo, que pratica ilícito relativo. 

O art. 186 do Código Civil consagra o princípio da incolumidade das esferas 

jurídicas, impondo a todos os sujeitos de direito a noção do nenimem laedere, ou seja, o dever 

geral de não causar dano a quem quer que seja. Neste diapasão, assim dispõe: “aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

O princípio da incolumidade das esferas jurídicas tem assento constitucional, 

pois o art. 5º de nosso texto fundamental consagra entre os direitos e garantias fundamentais, 

considerando-os invioláveis, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação 

(inciso X), além do direito de resposta, proporcional ao agravo, sem prejuízo da indenização 

por dano material, moral ou à imagem (inciso V). 

Cada um de nós tem o legítimo direito de responsabilizar aquele que interfere 

indevidamente em nossa esfera jurídica, o que configura uma relação de ilícito absoluto, pois 

oposta em relação a sujeito passivo indeterminado (alter). Dito de outro modo: não importa a 

ausência de relação jurídica prévia com o agente que causou um dano, existe um dever legal 

prévio, geral e abstrato de não causar danos (nenimem laedere), oponível contra todos. 

Os ilícitos absolutos diferem dos relativos justamente porque nesta categoria 

viola-se direito que pertence à esfera jurídica de sujeito determinado, sendo possível que as 

próprias consequências do dano estejam disciplinadas no negócio que originou a referida 

relação jurídica entre ofensor e vítima. 
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Vale destacar que o ilícito relativo não se limita a hipóteses de violação de 

deveres contratuais, também se incluindo nessa classificação a inobservância de deveres 

típicos de relações de parentesco, tutela, curatela e de atos unilaterais como a gestão de 

negócio.  

Entretanto, é possível que exista prévia relação jurídica entre o ofensor e o 

ofendido, e mesmo assim a violação seja enquadrada como fato ilícito absoluto. Explique-se. 

Para que ocorra a configuração de ilícito relativo faz-se necessário que a natureza do dever 

descumprido seja o conteúdo desta relação. Desse modo, se atropelo o meu credor que havia 

celebrado comigo um contrato de mútuo feneratício, tratar-se-ia de ilícito absoluto, e não 

relativo.  

 

1.3.2.1 Os fatos em sentido estrito ilícitos 

 

Considerando que existem situações em que a ilicitude resulta de simples eventos, 

ou seja, de fatos da natureza, é possível delimitar a categoria dos fatos em sentido estrito 

ilícitos. Nesta categoria estariam as situações descritas como caso fortuito e força maior. Para 

o leitor mais desavisado, pode parecer estranho considerar jurídico um fato da natureza, já que 

“a ilicitude seria valoração de ato humano e, portanto, não serviria para adjetivar fato 

natural, que é indisciplinável pelo homem e, consequentemente, pelo direito”
47

. 

 Esclarece PAULO LÔBO que os fatos da natureza que interessam ao direito civil 

são “apenas os que interferem nas relações humanas, de modo a propiciar a aquisição, 

modificação e extinção de direitos e deveres jurídicos. O fato natural em si não é nem pode 

ser objeto do direito, pois nenhuma consequência teria”
48

. 

Desse modo, a possibilidade de alguém responder pelo prejuízo decorrente de 

caso fortuito ou força maior está presente em diversos dispositivos da codificação vigente: 

arts. 399
49

, 492
50

, 575
51

, 667
52

, 862
53

 e 868
54

. Anote-se que nesses casos, a contrariedade a 

                                                
47 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico. Plano da Existência, 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2007, p. 239. 

48 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil. Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 231. 

49 Art. 399, CC/02: “o devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa 

impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior, se estes ocorrerem durante o atraso; salvo se provar 

isenção de culpa, ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada”. 



31 

 

direito não se deve a fatores voluntários, mas se caracteriza pela “consequência danosa a 

terceiro resultante do evento natural, em relação ao qual a vontade humana não tem 

atuação”
55

. 

Nesta categoria de fato ilícito, não devem ser enquadradas as hipóteses de 

responsabilidade pelo fato da coisa ou do animal previstas na legislação vigente (arts. 936 a 

938 do CC/02). Para configuração do fato em sentido estrito ilícito é necessária “a ausência, 

mesmo indireta, de atuação humana quanto ao evento, o que acontece sempre, em situações 

provocadas por caso fortuito, ou força maior”
56

. Ou seja, tanto nesta categoria como no ato-

fato ilícito exclui-se a culpa e a intencionalidade de seu suporte fático
57

. 

 

1.3.2.2 Os atos-fatos ilícitos 

 

Deixando de lado os fatos da natureza, antes de se abordar a questão do ato ilícito, 

faz-se necessário tecer algumas considerações sobre a categoria dos atos-fatos ilícitos. Tal 

categoria configuram meio-termo entre os fatos jurídicos em sentido estrito (=inexiste 

vontade) e os atos jurídicos (=vontade elemento cerne, ou seja, o mais importante). PAULO 

LÔBO os define como comportamentos humanos aos quais a lei atribui consequências, 

                                                                                                                                                   
50 Art. 492, CC/02: “até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor, e os do preço 

por conta do comprador.§ 1o Todavia, os casos fortuitos, ocorrentes no ato de contar, marcar ou assinalar coisas, 

que comumente se recebem, contando, pesando, medindo ou assinalando, e que já tiverem sido postas à 

disposição do comprador, correrão por conta deste”. 

51 Art. 575, CC/02: “se, notificado o locatário, não restituir a coisa, pagará, enquanto a tiver em seu poder , o 

aluguel que o locador arbitrar, e responderá pelo dano que ela venha a sofrer, embora proveniente de caso 

fortuito”. 

52 Art. 667, CC/02: “o mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, e a 

indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem substabelecer, sem autorização, poderes 

que devia exercer pessoalmente. § 1o Se, não obstante proibição do mandante, o mandatário se fizer substituir na 

execução do mandato, responderá ao seu constituinte pelos prejuízos ocorridos sob a gerência do substituto, 
embora provenientes de caso fortuito, salvo provando que o caso teria sobrevindo, ainda que não tivesse havido 

substabelecimento”. 

53 Art. 862, CC/02: “se a gestão foi iniciada contra a vontade manifesta ou presumível do interessado, responderá 

o gestor até pelos casos fortuitos, não provando que teriam sobrevindo, ainda quando se houvesse abatido”. 

54 Art. 868, CC/02: “o gestor responde pelo caso fortuito quando fizer operações arriscadas, ainda que o dono 

costumasse fazê-las, ou quando preterir interesse deste em proveito de interesses seus”. 

55 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico. Plano da Existência, 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2007, p. 240. 

56 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico. Plano da Existência, 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2007, p. 240. 

57 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil. Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 322. 
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independentemente de estes terem sido queridos ou não; categoria bastante útil quando é 

necessário valorar e disciplinar o resultado fático sem considerar como relevante o querer dos 

sujeitos, que, por conseguinte, prescindem de capacidade jurídica para realizar tais condutas
58

. 

MARCOS BERNARDES DE MELLO ressalta que nesta categoria a norma jurídica 

abstrai qualquer elemento volitivo que, porventura, possa existir na origem, para, desse modo, 

sustentar que “não importa se houve, ou não, vontade em praticá-lo”
59

, motivo pelo qual “o 

ato dissolve-se no fato”
60

, reconhecendo-se, no plano jurídico, situações fáticas provocadas 

por comportamentos humanos que são considerados irrelevantes para a incidência da norma 

jurídica, uma vez que não integram o seu suporte fático
61

. No mesmo sentido, PONTES DE 

MIRANDA sustenta que: 

Quando o ato não foi querido, ou se abstrai de ter sido, mas a regra jurídica incide, fazendo-se 

jurídico e, pois, producente de eficácia jurídica, não produz negócios jurídicos nem ato jurídico 

stricto sensu, mas sim atos-fatos jurídicos. Os atos humanos jurisdicizáveis são, portanto, ou 

declarações de vontade, ou manifestações de vontade (negócios jurídicos e atos jurídicos stricto 
sensu), ou atos-fatos jurídicos. Nesses, a vontade não é causa deles; a regra jurídica incide sobre 

eles sem ver neles declarações ou manifestações de vontade; são atos-fatos, atos a que se dá a 

entrada no mundo jurídico como fatos jurídicos, e não como atos jurídicos62. 

Podem-se citar como tradicionais exemplos o ato infracional
63

 e o mau uso da 

propriedade (art. 1.227, CC/02
64

), que não serão objeto de um estudo mais detalhado por 

ultrapassarem os objetivos do presente trabalho. 

 

 

 

                                                
58 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil. Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 233. 

59 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico. Plano da Existência, 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2007, p. 134. 

60 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil. Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 233. 

61 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil. Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 233-4. 

62 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Tomo 1, p. 82-3. 

63 Vide art. 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), que define o ato infracional como a 

conduta praticada por menor, criança ou adolescente, tipificada na lei penal como crime ou contravenção, 

ficando seu autor sujeito a sanções ali previstas. Mediante simples verificação, fácil perceber que no suporte 

fático da norma não existe vontade consciente como elemento cerne, faltando àqueles incapazes enquadrados na 

norma discernimento para entender a natureza de seus atos e autodeterminação para conduzir-se segundo tal 

entendimento. 

64 Art. 1.277,  CC/02: “o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências 

prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade 

vizinha”. 
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1.3.2.3 Os atos ilícitos 

 

Dentre as categorias acima citadas, é a dos atos ilícitos a categoria mais 

importante ao presente estudo. Afinal, o que a difere das demais é justamente a “relevância da 

vontade determinante da conduta, que é inexistente no fato stricto sensu ilícito e irrelevante 

no ato-fato ilícito”
65

. 

Nesta categoria, a contrariedade a direito pode resultar tanto de ação quanto de 

omissão, e embora a culpa seja mencionada pela maioria dos autores como elemento 

caracterizador dos atos ilícitos, já se demonstrou acima a existência de situações que embora 

não sejam culposas, podem perfeitamente ser qualificadas como ilícitas. Sobre o tema, 

MARCOS BERNARDES DE MELLO afirma que 

 a arraigada ideia de que a culpa seria um componente essencial da ilicitude levou a doutrina a 

adotar soluções técnicas para justificar sua presença onde, na realidade, não existe. Assim é que 

se fala  em culpa objetiva, culpa presumida, fictícia, ou mesmo em inversão do ônus da prova, 

dentre outras propostas com que, tecnicamente, se procura contornar a realidade do ato ilícito 

sem culpa, para fazê-lo culposo66. 

 

A exigência da existência de danos e consequentemente do dever de reparação 

para a configuração do ilícito também já foi objeto de análise nos itens anteriores. Assim 

como ocorre com a culpa, existem atos ilícitos que não apresentam caráter indenizativo. Veja-

se, por exemplo, o rol de condutas consideradas nulas pelo sistema jurídico no art. 166
67

, ou 

ainda o disposto no art. 1.638
68

 do Código Civil, que tratam respectivamente de ilícitos 

invalidantes e caducificantes.  

Para melhor compreensão do tema, cumpre delimitar as diversas espécies de ato 

ilícito disciplinadas em nosso sistema jurídico. Se para realizar tal tarefa, analisa-se o suporte 

fático de cada uma das situações acima descritas, é possível enquadrá-las, no que concerne ao 

                                                
65 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico. Plano da Existência, 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2007, p. 243. 

66 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico. Plano da Existência, 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2007, p. 244-5. 

67Art. 166: “é nulo o negócio jurídico quando: I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz; II - for ilícito, 

impossível ou indeterminável o seu objeto; III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; IV 

- não revestir a forma prescrita em lei; V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a 

sua validade; VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa; VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-

lhe a prática, sem cominar sanção”. 

68 Art. 1.638: “perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: I - castigar imoderadamente o filho; 

II - deixar o filho em abandono; III - praticar atos contrários à moral e aos bons costumes; IV - incidir, 

reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente”. 
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campo do direito civil, em dois grupos: (a) atos ilícitos absolutos e (b) atos ilícitos relativos. 

Por outro lado, se o critério a ser empregado considerar a eficácia jurídica dos fatos em 

análise, eles podem ser classificados em atos ilícitos indenizativos, caducificantes ou 

invalidades. 

Inicia-se com o ato jurídico ilícito em sentido estrito, ou simplesmente, ato 

ilícito absoluto. Esta espécie encontra-se disciplinada no art. 186 do Código Civil e retrata 

situações onde não existem relações jurídicas de direito relativo entre o ofensor e o ofendido. 

Como particularidade, pode-se anotar que o dano, em qualquer de duas espécies, seja 

patrimonial (dano emergente ou lucro cessante) ou extrapatrimonial (moral ou estético), é 

elemento completante do núcleo do suporte fático do ato ilícito absoluto, assim como o dever 

de reparar o prejuízo causado à vítima.  

A segunda espécie acima mencionada, o ato ilícito relativo, costuma ser 

denominada de ilícito contratual, pois sua configuração depende da violação de deveres 

resultantes de relações jurídicas de direito relativo. No entanto, enquadram-se nessa categoria 

situações de descumprimento de atos unilaterais, como ocorre, por exemplo, na gestão de 

negócios, razão pela qual seria mais adequado denominá-lo de ilícito negocial, expressão mais 

ampla do que ilícito contratual, limitado àquelas relações nascidas de negócios jurídicos ou 

atos jurídicos em sentido estrito.  

No campo do ato ilícito relativo (ilícito negocial) distinguem-se situações nas 

quais o devedor, culposamente, impossibilita a prestação, outras nas quais incide em mora 

(art. 397
69

, CC/02) e, por fim, situações onde ocorre o denominado adimplemento ruim, uma 

vez que o cumprimento da obrigação por parte do devedor não se deu de modo satisfatório ao 

credor. 

Importante anotar, assim como se verificou na categoria anterior, que nem 

sempre do ato ilícito relativo nasce pretensão indenizatória
70

. O Código Civil, por exemplo,  

disciplina situações nas quais o descumprimento dos deveres contratuais implica 

                                                
69 Art. 397: “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora 

o devedor”. 

70 Veja-se a esse respeito o disposto no art. 251 do Código Civil. O descumprimento de uma obrigação de não 

fazer acarreta o direito de exigir o seu desfazimento, independentemente de autorização judicial  em caso de 

urgência. 
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desconstituição do negócio jurídico celebrado ou a possibilidade de exigir o cumprimento do 

avençado em juízo (art. 475
71

, CC/02).  

Quanto à classificação dos atos ilícitos em relação a sua eficácia, deve-se apenas 

registrar que o ilícito caducificante tem por objetivo a perda de um direito em face da conduta 

ilícita culposa praticada por alguém imputável, diferentemente dos ilícitos invalidantes, que se 

restringem às hipóteses de ilícitos relativos e se caracterizam por retirar dos atos praticados 

sua utilidade prática, como forma de sanção
72

 do sistema àqueles atos praticados sem 

observância do regramento legal
73

.  

 

1.3.2.4 O resumo da classificação proposta 

 

O objetivo do presente item foi chamar atenção para a necessidade de se precisar 

os conceitos que serão objeto de estudo deste ponto em diante, evitando-se generalizações que 

ao longo dos anos fizeram considerar como características do gênero peculiaridades de 

algumas espécies de ilícito. 

Do exposto acima, pode-se concluir, com base na doutrina de PONTES DE 

MIRANDA, descrita na perspectiva de PAULO DE TARSO VIEIRA SANSEVERINO, que:  

os elementos do ato ilícito situam-se no plano da existência, enquanto a obrigação de indenizar 

surge no plano da eficácia. Há estreita correlação entre os pressupostos da responsabilidade civil 

(fato, nexo de imputação, ilicitude, nexo causal e dano), ocorridos no plano da existência, e os 

elementos da obrigação de indenizar (credor, devedor e prestação indenizatória), no plano da 

eficácia, uma vez que o ato ilícito é a principal fonte do dever de reparar os danos. Com isso, o 

dano como elementos de um ato ilícito e a indenização como prestação da obrigação de indenizar  

lato sensu, embora sejam institutos jurídicos distintos relacionam-se entre si74. 

                                                
71 Art. 475: “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o 
cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. 

72 Deve-se deixar bem claro que se partiu do marco teórico definido por Pontes de Miranda e secundado por 

Marcos Bernardes de Mello, segundo o qual as sanções, no campo do direito civil, não se resumem ao 

ressarcimento ou compensação dos prejuízos. A consequência da prática de um ilícito civil pode ser, 

simplesmente, o impedimento da produção dos efeitos desejados pelas partes. 

73 Felipe Peixoto Braga Netto, em obra já citada, ao comentar sobre as características do ilícito caducificantes 

anota que sempre que a sanção civil consistir, de forma direta e imediata, na perda de um direito, o ilícito é 

caducificante e não deve ser confundido com os ilícitos invalidantes, que por vezes, de forma oblíqua, podem 

eventualmente neutralizar a eficácia dos atos praticados em desconformidade com o sistema jurídico (Op. cit., p. 

103). 

74 SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Princípio da Reparação Integral. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 32. 
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A delimitação de contornos precisos para as categorias do ilícito, do dano e da 

responsabilidade permite uma melhor compreensão do fenômeno jurídico na realidade 

contemporânea, em constante evolução. Nesse sentido, JOSÉ AGUIAR DIAS, referindo-se ao 

estudo das categorias que compõem a noção de jurídica responsabilidade, anota que: 

O instituto é essencialmente dinâmico, tem de adaptar-se, transformar-se na mesma proporção 

em que evolve a civilização, há de ser dotado de flexibilidade suficiente para oferecer, em 

qualquer época, o meio ou processo pelo qual, em face de nova técnica, de novas conquistas, de 

novos gêneros de atividade, assegure a finalidade de restabelecer o equilíbrio desfeito por 

ocasião do dano, considerado, em cada tempo, em função das condições sociais então vigentes75. 

 

Nos itens anteriores, destacou-se que ser ilícito significa que o fato contrário ao 

direito foi praticado por alguém imputável, o que na maioria dos casos implicará o dever de 

indenizar, mas nem sempre exigirá a demonstração da culpa do ofensor. Passou-se à 

classificação do ilícito para afastar do presente estudo o aprofundamento das categorias fato 

em sentido estrito ilícito e ato-fato ilícito, diante da ausência de culpa e de intencionalidade 

em seu suporte fático. 

 

Daqui em diante, será objeto de estudo detalhado a categoria do ato ilícito 

indenizativo, especialmente na forma relativa, vale dizer, focar-se-á no ilícito negocial, que 

tem na reparação do dano sua eficácia. Entretanto, faz-se necessário tecer algumas 

considerações sobre a evolução do pensamento jurídico no que tange à responsabilidade civil, 

cuja importância pode ser bem aquilatada na advertência de PIETRO PERLINGIERI: 

Em um ordenamento no qual o Estado não assiste passivo à realização dos atos dos particulares, 

mas exprime juízos sobre estes, o ato meramente lícito não é por si só valorável em termos 

positivos. Para receber um juízo positivo o ato deve ser também merecedor de tutela. [...] 

Considerando que os valores constitucionais impõem plena concretização, compreende-se 
totalmente a necessidade, aqui manifestada, de não limitar a valoração do ato ao mero juízo de 

licitude e de requerer também um juízo de valor: não basta, portanto, negativamente, a não 

invasão de um limite de tutela, mas necessário, positivamente, que o fato possa ser representado 

como realização prática da ordem jurídica de valores, como desenvolvimento coerente de 

premissas sistemáticas colocadas na Carta Constitucional. O juízo de valor do ato deve ser 

expresso à luz dos princípios fundamentais do ordenamento e dos valores que o caracterizam. 

Nem todo ato lícito é merecedor de tutela: a simples licitude exime, em regra, apenas a 

responsabilidade76. 

 

O modelo teórico apresentado neste capítulo serve de fundamento para melhor 

compreensão da evolução da responsabilidade civil em nosso sistema jurídico, já sendo 

possível perceber a redução da importância da contrariedade a direito para configuração do 

                                                
75 DIAS, José Aguiar. Da Responsabilidade Civil. 11.ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 25. 

76
 PERLINGIERI, Pietro. O Direito Civil na legalidade constitucional. Edição brasileira organizada por Maria 

Cristina De Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 649-650. 



37 

 

dever de indenizar, num modelo que privilegia a tutela dos interesses da vítima, deixando em 

segundo plano a conduta do ofensor para ressaltar o elemento dano como protagonista
77

.  

Diante do crescente número de casos de reparação sem a necessidade de 

demonstração de culpa do ofensor, e da multiplicidade de situações de pré-exclusão da 

ilicitude, sem afastamento do dever de tornar indene a esfera jurídica da vítima, o dano se 

torna elemento central na evolução do paradigma da responsabilidade civil. A imputabilidade, 

mera potência, cada vez mais cede lugar ao nexo de imputação, enquanto possibilidade 

concreta de responsabilização patrimonial a partir dos valores preconizados pelo sistema 

jurídico. 

É necessário avaliar o impacto das recentes conquistas teóricas para os objetivos 

do presente trabalho, em especial os postulados da metodologia do direito civil constitucional.   

É o que se fará a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
77 No mesmo diapasão, interessante estabelecer a diferença entre a noção de responsabilidade baseada na dívida 

daquela baseada no crédito. Na responsabilidade enquanto dívida, a investigação gira em torno do ofensor, 

analisando-se os pressupostos necessários para castigá-lo. Verificam-se a conduta, a antijuridicidade e a 

culpabilidade. Neste modelo a autoria é fundamentalmente individual, no que difere da noção de 

responsabilidade como crédito, focada na vítima, que tem como objetivo principal sua reparação. Como 

consequência, a antijuridicidade se desprende da tipicidade, prescindindo-se em várias situações da descrição 

prévia do ilícito, já que se reconhecem hipóteses de responsabilidade por atividade lícita ao lado de “ilícitos 

atípicos” extraídos do dever genérico de não causar dano a outrem (Cf. LORENZETTI, Ricardo Luis. Las 

nuevas fronteras de la responsabilidad civil: analisis economico – responsabilidad civil – protección de la 

parte débil. Anais do Congresso Internacional de Responsabilidade Civil. Blumenal, out. 1995, vol 2, p. 162).  

 



 

 

CAPÍTULO 2 

A NOVA ORDEM DAS RELAÇÕES PRIVADAS DENTRO DE UMA PERSPECTIVA 

CIVIL-CONSTITUCIONAL E A INADEQUAÇÃO DO MODELO TRADICIONAL 

NO ESTUDO DO DIREITO DE DANOS  

 

 

2.1. As bases para a construção de uma Responsabilidade Civil Constitucional 

 

A introdução da metodologia do direito civil constitucional já tem mais de 20 

anos, pois ingressa no sistema brasileiro a partir do texto constitucional vigente, tendo como 

compromisso a promoção dos valores constitucionais para reconstruir estruturas tradicionais a 

partir da proteção da pessoa humana e da busca da justiça social
78

. 

Aos poucos foram moldados novos parâmetros não patrimoniais diante da 

insuficiência dos paradigmas do modelo tradicional para fazer frente às consequências das 

novas tecnologias, invariavelmente disponibilizadas a um considerável número de indivíduos 

num substrato que enseja situações de vulnerabilidade que exigem a proteção aos direitos 

fundamentais, sobretudo por conta das novas situações de risco surgidas na 

contemporaneidade.   

A presença do risco na contemporaneidade é considerada uma constante que vem 

provocando transformações nas mais variadas áreas. Por um lado, está a pressão pelo 

desenvolvimento; por outro, a segurança da população ante aos riscos produzidos para 

alcançar o objetivo de crescimento econômico, que também ameaçam o próprio meio 

ambiente
79

.  

Em tempos de relativização das verdades científicas e incertezas constantes, 

percebe-se um grande paradoxo: da mesma forma que certas tecnologias produzem riscos 

elevados, o não uso destas também pode gerar riscos, razão pela qual ULRICH BECK sustenta 

que o risco pode ser definido como um modo sistemático de lidar com perigos e inseguranças 

                                                
78 Sobre os fundamentos constitucionais da obrigação de indenizar, enfocando os princípios da justiça social e da 

equidade intergeracional, ver BARROSO, Lucas Abreu. A realização do Direito Civil; entre normas jurídicas 

e práticas sociais. Curitiba, Juruá, 2011, p. 114-7. 

79 Mauricio Jr., Alceu. O direito na sociedade de risco. Cienc. Cult., 2009, vol. 61, n. 2, p.11-13.  
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da própria modernidade
80

, na qual a justificação do Estado não é mais a distribuição de bem-

estar social, mas a gestão, prevenção e distribuição dos riscos inerentes à sociedade 

contemporânea
81

. Neste diapasão, o risco passa a ser compreendido como eventualidade de 

uma situação jurídica desfavorável
82

, ou seja, possibilidade de perigo de ocorrência de 

prejuízos.
83

  

Nenhuma narrativa sobre a evolução do direito privado na experiência ocidental 

pode prescindir da enumeração das conquistas advindas com a era da Modernidade, legado da 

Reforma e da Revolução Francesa, que sob as luzes iluministas cunharam as noções de 

subjetividade, e, com ela, a do individualismo, expressa na autonomia da vontade e liberdade 

de ação. Tem-se como reflexo deste período da evolução da experiência jurídica brasileira o 

Código Civil de 1916, com forte índole individualista e patrimonial, sem nenhuma 

preocupação com o conjunto de direitos inerentes à nossa própria condição de pessoas
84

. 

                                                
80 BECK, Ulrich. Risk Society: Towards a new Modernity. Disponível on line: 

http://www.shi.or.th/upload/risk0002.pdf.  Acesso em 9.7.2011, p. 21. No original: “Risk may be defined as a 

systematic way of dealing with hazards and insecurities introduced by modernization itself”. 

81 Ver também  GUIVANT, Julia. A trajetória das análises de risco: da periferia ao centro da teoria social. 

In Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais. Rio de Janeiro, nº 46, 1998, p. 3-21, e 

ADAM, B., BECK, U. e LOON, J., 2000. The Risk Society and Beyond: Critical Issues for Social Theory, 

Sage Publications Ltd. Disponível on line: http://www.amazon.com/Risk-Society-Beyond-Critical-

Issues/dp/076196469X, acesso em 9.7.2011.  

82 AURELIANO, Nuno. O risco nos contratos de alienação. Coimbra: Almedina, 2009, p. 23. 

83 Flávio Tartuce, ao tratar do conceito de risco, anota que “no risco há um sentido menor do que o perigo, uma 
vez que no primeiro há apenas uma probabilidade de este último acontecer. Em síntese, pode-se afirmar que 

arriscado é um conceito menor do que perigoso, mas é maior do que a situação de normalidade. Assim, em 

regra, andar com diligência está na normalidade, andar sem cuidado é arriscado e correr sem a devida atenção é 

perigoso. Diz-se „em regra‟, pois andar em um local violento é mais arriscado do que correr em um local calmo. 

A calmaria é a normalidade, ou seja, quando se espera que as circunstâncias não se alterem”. Destaque-se ainda  

a advertência formulada pelo autor de que, apesar da proximidade conceitual, o risco não se confunde com as 

categorias jurídicas do caso fortuito e da força maior, pois do ponto de vista dos efeitos o risco potencializa a 

responsabilidade (In Responsabilidade Civil Objetiva e Risco; A teoria do risco concorrente. São Paulo: 

Método, 2011, p. 119-120). 

84 Orlando Gomes aponta as características deste período: “O positivismo científico florescente do século XIX 

concebia o Direito como sistema de preceitos e decisões derivados de princípios deduzidos racionalmente, (...) 
Trabalhava em síntese com realidades lógicas, entregues sem arautos, à tarefa obsessiva de burilar conceitos. (...) 

Para os pandectistas, o ordenamento jurídico há de ser um sistema organizado e independente, isento de lacunas, 

de sorte que todo o caso jurídico possa ser enquadrado num conceito. Reduz-se, em consequência, a função do 

juiz mero autômato (....). Procediam os seus seguidores a construções realizadas mediante abstrações lógicas que 

prescindiam os fatos, ou os desnaturavam em proveito das ideias puras. O abuso revelava-se, segundo Gény, em 

considerar dotadas de realidade objetiva permanente concepções ideais de índole provisória e meramente 

subjetiva, de sorte que, para eles, todo o sistema jurídico positivo residia, a priori, em limitado número de 

categorias lógicas, predeterminadas por essência, imutáveis em seus fundamentos, regidas por dogmas 

inflexíveis, impróprios, portanto, para se acomodarem às exigências da vida mutáveis e várias” (GOMES, 

Orlando. Transformações gerais do direito das obrigações. 2ª. ed. São Paulo: RT, 1980, p. 3-4).  
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Apesar de sua importância para a vida em sociedade, pois todos precisam  

celebrar negócios jurídicos para ter acesso a bens e atender às suas necessidades existenciais, 

pessoais e profissionais, durante décadas o direito obrigacional permaneceu estagnado, como 

se nenhuma mudança ou evolução na compreensão dos paradigmas do direito civil tivesse 

ocorrido.  

Poder-se-ia afirmar que predominava a tradição no estudo do direito civil 

obrigacional clássico, pois era objeto de estudo apenas o que estava no Código Civil e nos 

manuais acerca do direito obrigacional, sem maiores discussões e aprofundamentos
85

. Tal 

concepção, impregnada com a influência francesa do chamado período de fetichismo da lei, 

concebia o direito civil isoladamente, sem comunicação com as demais leis e códigos, sendo 

defesa a utilização de grande parte dos recursos interpretativos a princípios gerais, já que a 

fórmula comumente adotada para decidir era a utilização da lei, mediante simples subsunção, 

como única fonte válida para a solução dos conflitos. 

Entretanto, a realidade social em contínua evolução e transformação criou uma 

nova ordem mundial, novos valores, necessidades e desafios que precisam ser enfrentados. 

Experimentou-se um processo de publicização, inaugurado por uma nova ordem 

constitucional, reflexo das necessidades sociais que a legislação liberal não foi forjada para 

atender. A concepção de um código civil como sistema, base de sustentação do ordenamento 

destinado à tutela dos interesses individuais, esvaiu-se na medida de sua inadequação.  

Não há mais como proteger o interesse individual sem imaginar seu reflexo no 

corpo social. A sociedade vive um período pós-industrial, caracterizado pela massificação dos 

meios de comunicação, mundialização da economia e pela perplexidade diante dos avanços 

científicos e tecnológicos. Este contexto configura uma crise sem precedentes dos modelos 

teóricos comumente utilizados para compreensão da ciência jurídica, baseada 

tradicionalmente nas verdades universais de inspiração iluminista. 

Neste contexto, ressalta-se a importância da responsabilidade civil diante dos 

novos problemas trazidos, especialmente quando se tem em consideração o lapso de tempo 

entre o desenvolvimento de novas tecnologias e a regulação estatal dos respectivos riscos, que 

pelo atual estágio do desenvolvimento tecnológico adquirem grande complexidade, já que 

                                                
85 NANNI, Giovanni Ettore. O Dever de Cooperação nas relações obrigacionais à luz do princípio constitucional 

da solidariedade, p. 284-5. In NANNI, Giovanni Ettore (coord.). Temas Relevantes do Direito Civil 

Contemporâneo. São Paulo: Atlas, 2008, p. 283 a 321. 
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atuam em escala global. Além disso, grande parte dos danos causados na atualidade ocorre 

não como consequência  de condutas individuais, mas sim de comportamentos sociais
86

. 

A difusa fronteira entre o público e o privado, ao longo dos anos se torna cada vez 

menos nítida; A Constituição torna-se verdadeira parte geral do ordenamento jurídico, 

deixando de ser o estatuto do poder público para se converter na ordem jurídica fundamental 

da comunidade, regulando relações sociais que em grande parte refletem a progressiva 

multiplicação de centros de poder privados com formas de coação e autoridade muito 

próximas dos poderes públicos
87

, dado seu caráter imperativo e sua possibilidade de execução 

imediata
88

. 

Foi necessária uma reflexão crítica sobre a estrutura e função do direito enquanto 

sistema destinado a garantir o convívio social de modo digno, pois não adiantava repetir 

velhas fórmulas que há muito se mostravam insuficientes diante da realidade hodierna
89

. 

Comentando a denominada “crise da teoria das fontes”, CLÓVIS DO COUTO E SILVA ilustra 

bem os contornos do rompimento dos paradigmas tradicionais sobre os quais se assentava o 

direito privado: 

 

                                                
86 VIEIRA, Patrícia Ribeiro Serra. A responsabilidade civil objetiva no Direito de Danos. Rio de Janeiro: 

Forense, 2004, p. 4. 

87 Tratando da restrição à autonomia da vontade no momento da conclusão do negócio jurídico, Clóvis do Couto 

e Silva sustentava que se estaria diante, no plano sociológico, de “verdadeira coação para contratar, imposta pela 
necessidade, não tendo os particulares qualquer possibilidade de escolha” (COUTO E SILVA, Clóvis V. A 

obrigação como processo. Rio de Janeiro: FGV, 2006, p. 26). 

88 BILBAO UBILLOS, Juan María. Eficacia Horizontal de los Derechos Fundamentales: las Teorias y la Pratica, 

p. 222. In TEPEDINO, Gustavo (org.). Direito Civil Contemporâneo; Novos problemas à luz da legalidade 

constitucional (Anais do Congresso Internacional de Direito Civil-Constitucional da cidade do Rio de Janeiro). 

São Paulo: Atlas, 2008, p. 219-238. Ainda sobre a questão do Poder Privado, o autor anota que “El Derecho no 

puede ignorar el fenómeno del poder privado. Tiene que afrontar esa realidade y dar uma respuesta apropriada, 

que no podrá venir de la simple apelación al dogma de la autonomia privada, um principio seriamente 

erosionado em la experiência del tráfico jurídico privado. Los derechos fundamentales deben protegerse, por 

tanto, frente al poder, sin adjetivos, y el sistema de garantias, para ser coerente y eficaz, debe ser polivalente, 

debe operar em todas las direcciones. No hay ninguna razón para pensar que el problema de fondo cambia em 
función de cuál sea el origen de la agresión que sufre uma determinada libertad. El tratamento ha de ser, em lo 

essencial, el mismo”. 

89 De acordo com Maria Celina Bodin de Moraes: “[...] a separação do direito em público e privado, nos termos 

em que era posta pela doutrina tradicional, há de ser abandonada. A partição, que sobrevive desde os romanos, 

não mais traduz a realidade econômico-social, nem corresponde à lógica do sistema, tendo chegado o momento 

de empreender a sua reavaliação” (In A caminho de um Direito Civil Constitucional. Revista de Direito Civil, 

São Paulo, v. 65, jul./set. 1993, p. 25). Francisco Amaral, por sua vez, pugna pela “construção de novas e 

adequadas „estruturas jurídicas de resposta‟, capazes de assegurar a realização da justiça”, ressaltando o 

direito como experiência problemática imposta pela realidade social, em detrimento do pensamento sistemático, 

de natureza lógico-dedutiva (In O Direito Civil na Pós-Modernidade. Revista da Escola Superior de Advocacia 

da OAB/RJ, Ano 2, Número 2, 2ª. ed., 2004, p. 41). 
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A crise da teoria das fontes resulta da admissão de princípios tradicionalmente considerados 

metajurídicos no campo da ciência do direito, aluindo-se, assim, o rigor do sistema como 

fundamento no puro raciocínio dedutivo. Em verdade, outros fatores passaram a influir 

poderosamente no nascimento e desenvolvimento do vínculo obrigacional, fatores esses 

decorrentes da cultura e da imersão dos valores que os códigos revelam no campo social e das 

transformações e modificações que produzem. A crise decorre da concepção de que um código por 

mais amplo que seja não esgota o corpus juris vigente, o qual se manifesta através de princípios, 

máximas, usos, diretivas, não apenas na interpretação judicial, como também na doutrinária (...) O 

pensamento lógico-formal é necessário à compreensão do sistema jurídico. O direito, todavia, não 

se esgota com o mero exercício dos axiomas lógico-formais. Daí por que, em determinado 

momento histórico, o direito sempre apresenta lacunas que a interpretação vai preenchendo sem 
nunca chegar ao ideal de desvendar in totum o corpus juris vigente, atingindo, assim, as suas 

últimas fronteiras
90

. 

Na mesma linha de raciocínio, CLAUS-WILHELM CANARIS afirma que: 

[...] a ideia do sistema jurídico justifica-se a partir de um dos mais elevados valores do Direito, 

nomeadamente do princípio da justiça e das suas concretizações no princípio da igualdade e na 

tendência para a generalização. Acontece ainda que outro valor supremo, a segurança jurídica, 

aponta na mesma direção. Também ela pressiona, em todas as suas manifestações – seja como 

determinabilidade e previsibilidade do Direito, como estabilidade e continuidade da legislação e da 

jurisprudência ou simplesmente como praticabilidade na aplicação do Direito – para a formação de 

um sistema, pois todos esses postulados podem ser muito melhor prosseguidos através de um 
Direito adequadamente ordenado, dominado por poucos e alcançáveis princípios, portanto um 

Direito ordenado em sistema, do que por uma multiplicidade inabarcável de normas singulares 

desconexas e em demasiado fácil contradição umas com as outras
91

.  

Surge então um sistema orientado por normas fundamentais, consequência da 

hipercomplexidade das relações socionegociais e da desistência da tentativa de reduzir o todo 

à unidade
92

. Enfim, o direito civil deixa de ser o centro de regulação da ordem privada e o 

intérprete passa a se valer dos princípios constitucionais para a reunificação do sistema, 

especialmente a dignidade humana e a solidariedade, evitando antinomias provocadas por 

núcleos normativos díspares, correspondentes a lógicas setoriais nem sempre coerentes
93

. 

Entretanto, é necessário observar as consequências decorrentes dessa viragem de 

perspectiva. Segundo MARIA CELINA BODIN DE MORAIS, mostra-se insuficiente constatar a 

mera transposição dos princípios básicos do texto do Código Civil para o texto da Lei Maior, 

pois: 

                                                
90 COUTO E SILVA, Clóvis V.. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: FGV, 2006, p. 65-8. 

91 CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento  sistemático e conceito de sistema na ciência do direito. Tradução 

de A. Menezes Cordeiro. 2ª ed. Lisboa: Fundação Caloustre Gulbenkian, 1996, p. 22-3. 

92  LORENZETTI, Ricardo Luis. A descodificação e a possibilidade de ressistematização do Direito Civil. In: 

FIUZA, César; FREIRE DE SÁ, Maria de Fátima; NAVAES, Bruno de Oliveira (coord.). Direito Civil: 

Atualidades.  Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 228. 

93
 TEPEDINO, Normas Constitucionais e Relações de Direito Civil na Experiência Brasileira. Boletim da 

Faculdade de Direito Studia Jurídica, nº. 48. Coimbra: Coimbra, 2000, p. 332-3. 
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(...) É preciso avaliar sistematicamente a mudança, ressaltando que, se a normativa constitucional se 

encontra no ápice do ordenamento jurídico, os princípios nela presentes se tornaram, em 

consequência, as normas diretivas, ou normas-princípios, para a reconstrução do sistema de Direito 

Privado. É preciso, portanto, buscar perceber e valorar o significado profundo, marcantemente 

axiológico, desta „constitucionalização‟ do direito civil94. 

A mudança de paradigma é mais que evidente: ao direito privado que reinava 

sozinho na configuração das relações jurídicas entre particulares, aplicando suas regras 

específicas para a solução dos conflitos entre indivíduos, se sobrepõe outra ordem jurídica, 

hierarquicamente superior, fundada em princípios amplos e de conteúdo frequentemente 

indeterminado, cujos significados para o caso concreto serão de mais difícil determinação do 

que o correspondente às tradicionais normas de direito privado
95

. 

 Atente-se ainda para a consequência mais importante: num conflito jurídico entre 

privados todos os interessados gozam de proteção dos direitos fundamentais, o que impõe a 

árdua tarefa de delimitar a intensidade e a influência de cada um desses direitos em relação ao 

caso concreto, sem deixar de levar em conta que se faz necessário manter a autodeterminação 

de cada um dos figurantes da relação jurídica, pois a autonomia privada “compreende também 

a possibilidade de se contrair, por livre decisão, obrigações que o poder público não pode 

impor aos cidadãos”
96

.  

Analisando o fenômeno da constitucionalização do direito privado a partir da 

perspectiva do direito obrigacional, PAULO LUIZ NETTO LÔBO apresenta os contornos de uma 

importante síntese: 

É certo que as relações obrigacionais têm um forte cunho patrimonializante. Todavia, a 

prevalência do patrimônio, como valor individual a ser tutelado, fez submegir a pessoa humana, 

que passou a figurar como simples e formal polo de relação jurídica, como sujeito abstraído de sua 

dimensão real. A patrimonialização das relações obrigacionais, no sentido de primazia, é 

incompatível com os valores fundados na dignidade da pessoa humana, adotados pelas 
Constituições modernas, inclusive pela brasileira (art. 1º, III). A repersonalização reencontra a 

trajetória da longa história da emancipação humana, no sentido de repor a pessoa humana como 

centro do direito civil, ficando o patrimônio a seu serviço. O direito das obrigações, ainda que 

essencialmente voltado às relações econômicas da pessoa, tem relação com essa função 

instrumental, além de estar conformado aos princípios e valores constitucionais que a protegem
97

.  

No atual sistema jurídico brasileiro, a perspectiva solidarista encontra fundamento 

no art. 5º da Lei de Introdução ao Código Civil e no inciso XXIII de nossa Constituição 

                                                
94 MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à Pessoa Humana; uma leitura civil-constitucional dos Danos 

Morais, p. 68. 

95 HESSE, Konrad. Derecho Constitucional y Derecho Privado. Madrid: Civitas, 1995, p. 59-60. 

96 HESSE, Konrad. Derecho Constitucional y Derecho Privado. Madrid: Civitas, 1995, p. 64. Ver também 

SILVA, Virgílio Afonso da. A Constitucionalização do Direito; Os direitos fundamentais nas relações entre 

particulares, São Paulo: Malheiros, 2005,  p. 18. 

97 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil; Obrigações. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 17. 
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Federal, que torna imperiosa a tentativa de conciliação entre duas ideias aparentemente 

antagônicas: individualidade e dimensão social, que num processo dialético devem orientar o 

conteúdo e a direção das normas que regem as relações privadas
98

.  

Na busca da delimitação deste modelo socialmente funcionalizado de direito 

privado, o ideário solidarista exige uma nova racionalidade jurídica, essencialmente material e 

focada na proteção da parte fraca de relações sociais cada vez mais complexas e 

especializadas. Se no modelo liberal se costumava individualizar o lucro e socializar o 

prejuízo, hoje o que se busca é a diminuição dos conflitos sociais através da distribuição dos 

riscos de atividades empresariais capitalistas e das vantagens econômicas por elas geradas
99

. 

Para MARIA CELINA BODIN DE MORAIS, se a solidariedade fática decorre da 

necessidade imprescindível da coexistência humana
100

, a solidariedade como valor deriva da 

consciência racional dos interesses em comum, consubstanciando-se num conceito dialético 

de reconhecimento do outro, uma obrigação moral de “não fazer aos outros o que não se 

deseja que lhe seja feito”
101

. 

Interessante consignar o entendimento de NELSON ROSENVALD, que sustenta que o 

direito de solidariedade se desvincula de uma mera referência a valores éticos transcendentes, 

“adquirindo fundamentação e a legitimidade política nas relações sociais concretas, nas 

quais se articula uma convivência entre o individual e o coletivo, à procura do bem comum”
 

102
.  

                                                
98  Gerson Luiz Carlos Branco sustenta que a “dimensão da socialidade também é reconhecida pelo forte poder 

normativo que os valores sociais produzem em relação ao direito e, nesse aspecto, as disposições e referências 

constantes aos usos (arts. 113, 429 e 432 do CC/02), aos costumes ou costumes do lugar (arts. 596, 615, 695, 

701, 872 do CC/02) são reveladores dessa dimensão. Cf. “Culturalismo de Miguel Reale e sua Expressão no 

Novo Código Civil”. In: MARTINS-COSTA, Judith; BRANCO, Gerson Luiz Carlos. Diretrizes Teóricas do 

Novo Código Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 69/70.  

99 TIMM, Luciano Benetti. Os grandes modelos de responsabilidade civil no direito privado: da Culpa ao Risco, 

p. 298-9.  In NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade (org.). Responsabilidade Civil. 

Doutrinas Essenciais, Teoria Geral, vol. I. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 290 a 310. 

100 Ao tratar do conceito de solidariedade, Patrícia Ribeiro Serra Vieira cita o entendimento de José Fernando de 

Castro Faria no livro “Origem da solidariedade” (Rio de Janeiro: Renovar, 1998) para anotar que o conceito de 

solidariedade importa numa relação moralmente qualificada, essencial e ativa do indivíduo com a comunidade e 

vice-versa, o que pode ser resumido na mútua dependência dos homens numa comunidade de vida (Cf. A 

Responsabilidade Civil Objetiva no Direito de Danos. Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 91). Assim, recorre às 

obras de Emile Durkheim, Léon Bourgeois, Léon Duguit e Maurice Hauriou para demonstrar a evolução do 

conceito da solidariedade das noções de caridade e filantropia para uma construção jurídica do termo, passando 

pela Teoria da Justiça Social de John Rawls.  

101 MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos 

morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 110-2. 

102 ROSENVALD, Nelson. Dignidade Humana e Boa-fé no Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 173. 
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De fato, a noção constitucional de solidariedade deve ser interpretada pela busca 

da transposição do indivíduo para a pessoa, exprimindo a teleologia da justiça distributiva 

como padrão interpretativo-integrativo do sistema, ou seja, servindo de referência de leitura 

para as outras normas constitucionais e o ordenamento
103

, pois, como bem anota AGUIAR 

DIAS, “o sentimento de justiça, nos que o têm, não é, por certo, mais refinado hoje do que 

anteriormente. Sucede, porém, que ele é, agora, muito mais solicitado a manifestar-se e a 

intervir, do que antigamente”
104

. 

Entretanto, como lembra DANIEL SARMENTO, se o Direito não pode penetrar no 

psiquismo das pessoas para obrigá-las a ser solidárias, exigindo-lhes um sentimento fraterno 

em relação aos seus semelhantes, pode “condicionar o comportamento externo dos agentes, 

vinculando-os a obrigações jurídicas”
105

. 

Cabe aqui lembrar lições de PIETRO PERLINGIERI, para quem as situações 

patrimoniais demandam a indispensável cooperação entre os seus partícipes
106

. É este espírito 

de cooperação que densifica o primado da solidariedade social, apontando o rumo a ser 

seguido em qualquer relação jurídica, limitando atos de autonomia 
107

privada que desviem 

desta rota. O Direito civil que se desenha hoje é pautado pela “colaboração intersubjetiva no 

tráfego negocial”.
 108

  

                                                
103 ROSENVALD, Nelson. Dignidade Humana e Boa-fé no Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 173. 

104 DIAS, José Aguiar. Da Responsabilidade Civil. 11.ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 15. 

105  SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 

339. O autor cita Maria Celina Bodin de Moraes para explicar que “não se faz necessário exigir que alguém 

sinta algo de bom pelo outro; apenas que se comporte como se sentisse” (p. 339, nota 833). Afinal, a 

solidariedade “implica o reconhecimento de que, embora cada um de nós componha uma individualidade, 

irredutível ao todo, estamos também todos juntos, de alguma forma irmanados por um destino comum”. Em 

conclusão, prossegue Daniel Sarmento, a solidariedade significa que a sociedade não deve ser “o locus da 

concorrência entre indivíduos isolados, perseguindo projetos pessoais antagônicos, mas sim um espaço de 

diálogo, cooperação e colaboração entre pessoas livres e iguais, que se reconheçam como tais” (p. 339). 

106  PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil: introdução ao Direito Civil Constitucional. Trad. Maria 

Cristina De Cicco.  2ª. ed. São Paulo: Renovar, 2002, p. 121/122. 

107 Em relação à concepção contemporânea da autonomia privada, importante advertência faz Paulo Luiz Netto 
Lôbo: “A doutrina frequentemente localiza o fundamento constitucional da autonomia privada no princípio da 

livre-iniciativa (art. 170 da Constituição). Na concepção atual, todavia, a autonomia privada abrange universo 

muito mais amplo que a atividade econômica, onde ficou insulada pelo individualismo jurídico. Os atos de 

autonomia têm fundamentos e fins variados. Consentir no transplante de órgão é ato de autonomia privada, mas 

sem dimensão econômica; por igual os atos de autonomia nas relações familiares, p. ex., o consentimento dos 

pais para o casamento de filho menor de dezesseis anos (art. 1.517 do Código Civil), ou o reconhecimento 

voluntário de filho havido fora do casamento (art. 1.609), ou o pacto antenupcial para escolha do regime 

matrimonial de bens (art. 1.639).  (LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil; Obrigações. São Paulo: Saraiva, 

2011, p. 21). 

108
  MARTINS-COSTA, Judith. O novo Código Civil Brasileiro: em Busca da “Ética da situação” In: Diretrizes 

Teóricas do Novo Código Civil, p. 132. 
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JOSÉ FERNANDO DE CASTRO FARIAS
109

 aduz que: 

 A lei, dado seu caráter fixo e geral, não pode ser a única medida da aplicação da justiça nas 

soluções dos conflitos específicos. A justiça social pressupõe ainda outras práticas equitativas de 
juízo, onde o direito é baseado na equidade. É por isso que Maurice Hauriou já observava, no 

início do século, que „a justiça só se realiza verdadeiramente por decisões particulares, em casos de 

espécie; poucas regras gerais são completamente justas, porque elas tratam da mesma maneira 

espécies por demais diferentes; para levá-las à solução justa, é preciso a sentença de um juiz 

adaptando a regra à espécie. As regas gerais, e, por consequência, as leis, são antes instrumentos 

de ordem social do que propriamente de justiça‟. 

É neste contexto que, segundo MARIA CELINA BODIN DE MORAES, o direito civil é 

transformado pela normativa constitucional, superando-se a lógica patrimonial (proprietária, 

produtivista, empresarial), que passa a ser substituída pelos valores existenciais da pessoa 

humana. Estes se tornam prioritários no âmbito do direito civil, porque privilegiados pela 

Constituição
110

. 

A perspectiva que privilegia as situações subjetivas existenciais do ser humano, 

estabelecida pelo direito civil constitucional
111

, coloca-se em nível superior no ordenamento, 

com o escopo de proteger a pessoa, qualquer que seja a sua participação em uma relação 

jurídica. Cite-se como exemplo a esfera contratual
112

: onde antes havia apenas concorrência e 

se pensava no contrato como o resultado do equilíbrio momentâneo de forças antagônicas, a 

                                                
109 FARIAS, José Fernando de Castro. Origem da solidariedade. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 68. O livro 

de Maurice Hauriou referido pelo autor é L‟ordre social, la justice et le droit, in aux sorces du droit. Paris: 

Librarie Blond & Gray, 1933. 

110  MORAES, Maria Celina Bodin de. A caminho de um Direito Civil Constitucional. Revista de Direito Civil. 
São Paulo, v. 65, jul./set. 1993, p. 28-9. 

111 Cabe aqui uma advertência sobre o sentido e alcance dessa expressão, atualmente utilizada 

indiscriminadamente e em vários sentidos: “Não se confunda, com a expressão direito civil constitucional, a 

designação do conjunto de dispositivos sobre os institutos civilísticos tradicionais, como a propriedade, a 

família e a empresa, que recebem tratamento específico no texto da Constituição. Direito Civil constitucional é 

o direito civil como um todo, já que não há como divisar nenhuma parte do direito civil que fique imune à 

incidência dos valores e princípios constitucionais. Logo, não só os institutos que receberam previsão 

constitucional compõem o direito civil constitucional, mas a inteira disciplina civilística, nesse juízo renovado” 

(MATTIETTO, Leonardo. O Direito Civil Constitucional e a nova Teoria dos Contratos. In TEPEDINO, 

Gustavo (coord.). Problemas de Direito Civil-Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 170). 

112 Sobre o tema, interessante anotar perspectiva de Enzo Roppo: “uma vez que o contrato reflecte, pela sua 
natureza, operações económicas, é evidente que o seu papel no quadro do sistema resulta determinado pelo 

género e pela quantidade das operações económicas a que é chamado a conferir dignidade legal, para além do 

modo como, entre si, se relacionam – numa palavra, pelo modelo de organização econômica a cada momento 

prevalecente. Analogamente, se é verdade que a sua disciplina jurídica – que resulta definida pelas leis e pelas 

regras jurisprudenciais – corresponde instrumentalmente à realização de objetivos e interesses valorados 

consoante as opções políticas e, por isso mesmo, contingentes e historicamente mutáveis, daí resulta que o 

próprio modo de ser e de conformar do contrato como instituto jurídico não pode deixar de sofrer influência 

decisiva do tipo de organização político-social a cada momento afirmada. Tudo isto se exprime através da 

fórmula da relatividade do contrato (como aliás de todos os outros institutos jurídicos): o contrato muda a sua 

disciplina, as suas funções, a sua própria estrutura segundo o contexto económico-social em que está inserido” 

(ROPPO, Enzo. O Contrato. Coimbra: Almedina, 2009, p. 24). 
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noção de pessoa passou a substituir a de indivíduo para permitir que a colaboração se 

desenvolva, com importantes reflexos no campo da responsabilidade civil decorrente de ilícito 

relativo
113

. 

Ao discorrer sobre as novas tendências da responsabilidade civil, JOSÉ AGUIAR 

DIAS já anotava a tendência de que mais do que apontar o responsável pelo dano, optaram 

legisladores e aplicadores do direito em dizer como ele será reparado, anotando que o centro 

da preocupação em matéria de responsabilidade civil deixou de ser o homem, isoladamente 

considerado, para ser o homem coletiva e socialmente considerado
114

. 

Dentro desse contexto, para HANS JONAS a noção de responsabilidade perde 

espaço enquanto “imposição inteiramente formal de todo agir causal entre seres humanos, 

dos quais se pode exigir uma prestação de contas” para o desenvolvimento de outra noção 

que “não concerne ao cálculo do que foi feito „ex post facto‟, mas à determinação do que se 

tem a fazer; uma noção em virtude da qual eu me sinto responsável, em primeiro lugar, não 

por minha conduta e suas consequências, mas pelo objeto que reivindica meu agir”
115

. 

Se muda o contexto social e o objeto de preocupação dos operadores, 

logicamente os parâmetros tradicionais que serviam de pressupostos de configuração do dever 

de indenizar precisam ser repensados. O que no cotidiano forense se mostra é uma explosão 

de danos ressarcíveis, novas categorias sendo reconhecidas e indenizações concedidas, muitas 

vezes sem nenhum critério. Tal contexto pode colocar em risco todas as conquistas recentes 

no que concerne à proteção aos direitos fundamentais no campo da responsabilidade civil. 

Na feliz imagem de CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO e SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO, a responsabilidade civil seria uma espécie de estuário onde deságuam todas as áreas do 

direito – público e privado, contratual e extracontratual, material e processual –, e por 

                                                
113 Cf. NOVAIS, Alinne Arquette Leite. Os Novos Paradigmas da Teoria Contratual: O Princípio da Boa-fé 

objetiva e o Princípio da Tutela do Hipossuficiente. In TEPEDINO, Gustavo (coord.). Problemas de Direito 

Civil-Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. 

114 DIAS, José Aguiar. Da Responsabilidade Civil. 11.ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 50-1. 

115 JONAS, Hans. O princípio responsabilidade. Ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Trad. 

Marijane Lisboa e Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro, PUC, 2009, p. 166-7. 
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conseguinte pode ser definida como uma “abóbada que concentra e amarra toda estrutura 

jurídica, de sorte a não permitir a centralização de toda a sua disciplina”
116

. 

 Desse modo, o problema da responsabilidade não se resolve com proposições 

simplistas, mas pela contribuição de fatores múltiplos que lhe exacerbam a complexidade, 

imprimindo-lhe, no dizer de OROZIMBO NONATO, um aspecto fugidio e difícil
117

.  

Comentando o tema, ALVINO LIMA sustenta que “é preciso vencer o dano, o 

inimigo comum, fator de desperdício e de insegurança, lançando mão de todos os meios 

preventivos e reparatórios sugeridos pela experiência, sem desmantelar e desencorajar as 

atividades úteis”, e completa seu raciocínio sustentando que “para tal conseguir, não 

devemos acastelar dentro de princípios abstratos ou de preceitos envelhecidos para nossa 

época, só por amor à lógica dos homens, à vaidade das concepções ou à dos moralistas de 

gabinete”
 118

. 

Como bem anota MARIA CELINA BODIN DE MORAES, 

a doutrina, de fato, tem falhado na elaboração dogmática dos novos critérios de 
responsabilidade civil, e a jurisprudência, premida pelas necessidades impostas pela realidade 

social, vem desempenhando a tarefa por conta própria, criando um universo discricionário e, 

não raro, incoerente
119

. 

Se a abrangência do dano aumenta para atingir interesses transindividuais, não é 

mais possível pensar a responsabilidade civil a partir de uma estrutura individualista e 

eminentemente patrimonial. A responsabilidade, enquanto instrumento para proteção de 

direitos fundamentais, num contexto de pluralidade de fontes normativas, não pode se limitar 

ao binômio dano-reparação, sendo importante analisar a questão dos custos sociais 

necessários à proteção da pessoa humana e o papel do intérprete na tutela de uma noção de 

dignidade cada vez mais vinculada à solidariedade e igualdade substancial, razão pela qual o 

ponto de partida está na funcionalização das situações patrimoniais às existenciais para a 

                                                
116 MENEZES DIREITO, Carlos Alberto; CAVALIERI FILHO, Sérgio. Comentários ao Novo Código Civil; 

da Responsabilidade Civil. Das preferências e privilégios creditórios (arts. 927 a 965), vol. XIII. Rio de Janeiro: 

Forense, 2004, p. 35. 

117 NONATO, Orozimbo. Reparação do dano causado por pessoa privada de discernimento. In Revista Forense 

comemorativa 100 anos, tomo III, Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 83.  

118 ALVINO LIMA. Da culpa ao risco. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1960, p. 21 e seguintes.  

119
 Vide o Prefácio da Obra de Anderson Scheiber – Novos Paradigmas da Responsabilidade civil: da Erosão 

dos filtros da reparação à diluição dos danos. São Paulo, Atlas, 2007, p. xii. 
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construção de uma nova dogmática
120

que vem se desenvolvendo mediante utilização de 

cláusulas gerais para delimitação de deveres gerais de conduta nas relações entre particulares. 

Dentro da perspectiva tradicional, obter sucesso num ação de responsabilização 

por danos equivalia à vitória numa corrida de obstáculos, pois verificado o dano, competia à 

vítima a prova da culpa e do nexo de causalidade, que eram encarados como filtros à 

pretensão reparatória, afinal actori incumbit probatio.  

Do sistema da culpa, de matiz nitidamente individualista, evoluiu-se para o 

sistema solidarista da reparação do dano, que tem por finalidade precípua a restituição do 

lesado ao estado anterior, desfazendo, nos limites concretos, o dano sofrido, razão pela qual 

AGUIAR DIAS sustenta que “já não é mais de responsabilidade civil que se trata, se bem que 

haja conveniência em conservar o nomen juris, imposto pela semântica: o problema 

transbordou desses limites. Trata-se, com efeito, de reparação de dano”
121

. 

Se antes a regra era a irresponsabilidade, e a responsabilidade a exceção, porque 

o grande contingente de atos danosos estava protegido pelo manto da culpa, daqui para frente 

a regra será a responsabilidade por exigência da solidariedade social e da proteção do cidadão, 

do consumidor e usuários de serviços públicos e privados.  

No mesmo diapasão, ANDERSON SCHREIBER afirma que “a sociedade 

contemporânea assiste a uma dupla expansão, que compreende não apenas os meios lesivos, 

mas também os interesses lesados. Sob o primeiro aspecto, a evolução tecnológica assegurou 

aos particulares um potencial danoso, que antes só se vislumbrava no Estado”
122

.  

 O estudo dos pressupostos da responsabilidade, antes centrado no sujeito 

responsável, volta-se agora para a vítima e a reparação do dano por ela sofrido, ou seja, a 

vítima do dano, e não mais o autor do ato ilícito
123

, pois o foco de preocupação deixa de ser os 

                                                
120 TEPEDINO, Gustavo. O Direito Civil-Constitucional e suas Perspectivas Atuais. In TEPEDINO, Gustavo 

(org.). Direito Civil Contemporâneo; Novos problemas à luz da legalidade constitucional (Anais do Congresso 

Internacional de Direito Civil-Constitucional da cidade do Rio de Janeiro). São Paulo: Atlas, 2008, p. 356-371. 

121 DIAS, José Aguiar. Da Responsabilidade Civil. 11.ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 18. 

122 SCHREIBER, Anderson. Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil; da erosão dos filtros da reparação 

à diluição dos danos. São Paulo: Atlas, 2007, p. 3. 

123 MENEZES DIREITO, Carlos Alberto; CAVALIERI FILHO, Sérgio. Comentários ao Novo Código Civil; 

da Responsabilidade Civil. Das preferências e privilégios creditórios (arts. 927 a 965), vol. XIII. Rio de Janeiro: 

Forense, 2004, p. 39-40. 
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danos causados para os danos sofridos, e as atenções do julgador voltam-se para quem pode 

suportar o pagamento da indenização e não mais para o seu causador
124

.  

Por essa razão, pertinente a afirmação de PAULO LUIZ NETTO LÔBO que, ao 

analisar os fundamentos constitucionais da responsabilidade civil, conclui que as hipóteses 

tratadas pela nossa Lei Fundamental “são voltadas essencialmente à afirmação de três 

valores, que marcam a transformação contemporânea da responsabilidade civil: a primazia 

do interesse da vítima, a máxima reparação do dano e a solidariedade social”
125

. 

Em outras palavras, o dano, nessa nova perspectiva, deixa de ser apenas contra a 

vítima, para ser contra a própria coletividade, passando a ser um problema de toda a 

sociedade
126

, assegurando ao lesado uma situação favorável pelos mais variados meios e 

processos técnicos
 
disponíveis ao operador do direito

127
, como, por exemplo, a “erosão dos 

filtros tradicionais da reparação”
128

, ou seja, a gradativa perda de importância da prova da 

culpa e do nexo causal dentro da dinâmica das ações de reparação. 

Tratando do tema, JOSÉ JAIRO GOMES afirma que  

Numa sociedade eminentemente anônima, em que os relacionamentos individuais se estabelecem 

superficialmente, a necessidade de se comprovar o elemento subjetivo (dolo e culpa em sentido 

estrito) do causador do dano tornou-se fonte de injustiças em incontáveis casos, pois deixava 

inúmeros danos sem reparação adequada; em diversas situações não era possível provar a culpa; 
em outras, o estado de hipossuficiência da vítima não lhe permitia acessar os meios probantes 

adequados
129

. 

                                                
124 Vale destacar o teor do Enunciado 445 da V Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho da Justiça 

Federal, relativo ao art. 187 do CC/02: “A responsabilidade civil prevista na segunda parte do parágrafo único 

do art. 927 do Código Civil deve levar em consideração não apenas a proteção da vítima e a atividade do 

ofensor, mas também a prevenção e o interesse da sociedade”. 

125 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil; Obrigações. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 23. O referido autor 

apresenta uma análise do texto constitucional, destacando que a Constituição Federal destinou vários 

dispositivos legais dispersos à responsabilidade civil, permitindo ao intérprete deles extrair um sistema básico 

que informa e conforma a legislação aplicável, especialmente o Código Civil, chegando a listar os seguintes 

dispositivos específicos: incisos v, X, XLV e LXXV do art. 5º e ainda os arts. 21, inciso XXIII, alínea “c”; art. 
37, §6º, art. 141, art. 173, §5º, art. 225, §§ 2º e 3º, art. 236, § 1º e art. 245. 

126 Ver também VALPUESTA, Rosario. Entre los Princípios y las Personas: Límites y Posibilidades del Derecho 

Comuntario, TEPEDINO, Gustavo (org.). Direito Civil Contemporâneo; Novos problemas à luz da legalidade 

constitucional (Anais do Congresso Internacional de Direito Civil-Constitucional da cidade do Rio de Janeiro). 

São Paulo: Atlas, 2008,  p. 137-153. 

127 MENEZES DIREITO, Carlos Alberto; CAVALIERI FILHO, Sérgio. Comentários ao Novo Código Civil; 

da Responsabilidade Civil. Das preferências e privilégios creditórios (arts. 927 a 965), vol. XIII. Rio de Janeiro: 

Forense, 2004, p. 39-40. 

128 SCHREIBER, Anderson. Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil; da erosão dos filtros da reparação 

à diluição dos danos. São Paulo: Atlas, 2007, p. 11. 

129 GOMES, José Jairo. Responsabilidade Civil e Eticidade. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 229. 
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Assim como ocorreu nos contratos, o objeto de proteção no campo da 

responsabilidade civil deixa de ser a esfera patrimonial dos indivíduos para se concentrar na 

proteção de situações existenciais, iluminadas pelos princípios da solidariedade social,  justiça 

distributiva na construção de uma noção contemporânea de dignidade humana, que em sua 

dimensão comunicativa e relacional significa  mais do que uma obrigação geral de respeito 

pela pessoa, devendo ser traduzida num feixe de deveres e direitos correlativos, garantindo-se 

o mesmo nível de consideração e respeito a todos
130

. 

É preciso perceber que as necessidades da sociedade contemporânea exigem 

uma tutela diferenciada das situações patrimoniais e existenciais, uma vez que fundadas em 

lógicas díspares. A esta cabe, segundo PIETRO PERLINGIERI, na hierarquia dos valores, um 

papel primário
131

, afinal a pessoa humana deve ser vista como o centro do ordenamento, 

impondo-se assim a funcionalização das situações patrimoniais às existenciais. 

Não se trata apenas de apontar a necessidade de convivência de opostos. Como 

adverte MARIA LUIZA MAYER FEITOSA, com a rápida e crescente expansão dos processos de 

mercado, em especial das dinâmicas econômicas que não respeitam fronteiras nem a 

experiência jurídica local, “há de se buscar novas formas interpretativas que não mais pode 

ficar indiferente às condições externas”
132

.  

Atualmente é possível definir o estudo da responsabilidade civil pelas incertezas, 

instabilidade e mutabilidade cada vez mais comuns, apresentando, frequentemente, soluções 

díspares para casos idênticos, transformando a responsabilidade civil contemporânea quase 

numa loteria. 

Nesse norte, doutrina e jurisprudência destacam o surgimento de “novos danos”, 

em grande parte reflexos à evolução da própria noção de dignidade. Atualmente buscam-se 

reparações por dano de férias arruinadas, dano de processo lento, de brincadeiras cruéis 

(bullying), danos nas relações familiares (abandono afetivo, descumprimento de deveres 

conjugais, dano sexual, custo de manutenção de filho indesejado, dentre outros). 

                                                
130 SARLET, Ingo Wolfgang. As Dimensões da Dignidade da Pessoa Humana: Construindo uma compreensão 

jurídico-constitucional necessária e possível, p. 23/24. 

131 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil: introdução ao direito civil-constitucional. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2002, p. 106. 

132
 FEITOSA, Maria Luiza Pereira de Alencar Mayer. Paradigmas inconclusos: os contratos entre a 

autonomia privada, a regulação estatal e a globalização dos mercados. Coimbra: Coimbra, 2005, p. 556. 
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 Difícil definir quando a perturbação de nossas atividades normais, influindo em 

nosso bem-estar, tranquilidade pessoal, ou o sofrimento pela morte de um animal de 

estimação devem ingressar no campo da reparação por danos
133

. 

No entanto, importante destacar que ao menos no atual estágio de 

desenvolvimento das categorias jurídicas aqui trabalhadas, não parece haver espaço para 

apenas um único modelo regulatório, sendo necessário distinguir a responsabilidade civil que 

se aplica como instrumento disciplinador das condutas humanas tomadas individualmente e 

aquela que se aplica à atividade econômica empresarial, pois o papel do direito de danos
134

 

não se limita apenas à reparação dos prejuízos, mas se estende à prevenção de resultados 

socialmente indesejados
135

.  

Tendo em vista, porém, o montante elevado das indenizações e a insuficiência de patrimônio da 

parte que causou o dano, o seguro, convencional ou legal, será uma das técnicas cada vez mais 

utilizadas (...) para se alcançar a socialização do dano e, dessa forma, garantir pelo menos uma 

indenização básica para qualquer tipo de dano (...) em médio prazo, não obstante as vantagens do 
sistema de segurança social, uma combinação de sistemas de seguros privados sociais com a 

responsabilidade individual afigura-se mais compatível com os países de economia liberal como 

o nosso. A acumulação da indenização social com a resultante da ação outorgada pela norma de 

responsabilidade civil corresponde melhor aos ideais de uma justiça comutativa, quando 

configurado fique o dolo do lesante ou quando aquela indenização se mostre insuficiente para 

cobrir todo o dano suportado pela vítima
136

. 

 

Cabe aqui referência à lúcida advertência de LUIZ EDSON FACHIN: “o legado 

haurido do pretérito que ainda não se foi por completo e o porvir cuja definição não se 

presentificou por ora”
137

, ao anotar que os conceitos e os modelos tradicionalmente 

                                                
133 Neste ponto, interessante destacar o pensamento de Anderson Schreiber: “quando se propõem a selecionar os 

danos morais ressarcíveis, as cortes empregam critérios equivocados como a prova da „dor, vexame, sofrimento 

ou humilhação‟ – consequências eventuais e subjetivas do dano, que nada dizem com a sua ontologia - ; ou 

ainda a gravidade da ofensa – critério que, consagrado sob a fórmula de que „o mero dissabor não pode ser 

alçado ao patamar do dano moral‟, implica verdadeira inversão na axiologia constitucional, já que semelhante 

condição não se impõe em âmbito patrimonial, onde qualquer prejuízo, por menor que seja, suscita reparação” 

(Op. cit., p. 6). 

134 Lucas Abreu Barroso e Pablo Malheiros da Cunha Frota anotam que “o direito de danos altera a perspectiva 

do intérprete, ao deslocar o âmbito da investigação da conduta do lesante para o dano, já que prevalece a máxima 
in dubio pro vitima” (BARROSO, Lucas Abreu. A realização do Direito Civil; entre normas jurídicas e 

práticas sociais. Curitiba, Juruá, 2011, p. 146). 

135 TIMM, Luciano Benetti. Os grandes modelos de responsabilidade civil no direito privado: da Culpa ao Risco, 

p. 308.  In NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade (org.). Responsabilidade Civil. Doutrinas 

Essenciais, Teoria Geral, vol. I. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 290 a 310. 

136 MENEZES DIREITO, Carlos Alberto; CAVALIERI FILHO, Sérgio. Comentários ao Novo Código Civil; 

da Responsabilidade Civil. Das preferências e privilégios creditórios (arts. 927 a 965), vol. XIII. Rio de Janeiro: 

Forense, 2004, p. 40-1. 

137 FACHIN, Luiz Edson. Internalidade e externalidade no debate sobre constituição e relações privadas: um 

olhar a partir do revisitado Locke, p. 177. Para Georges Ripert, “o contrato já não é ordem estável, mas eterno 

vir a ser. O credor já não possui um direito adquirido, mas a simples esperança de que o juiz tenha as suas 



53 

 

empregados pelos operadores do direito são apenas instrumentos jurídicos e não objetos do 

Direito. 

Precisa-se de novos limites. Como fazê-lo?  

Como bem anota JUDITH MARTINS-COSTA, o conceito de dano não tem essência, 

pois não é um dado inscrito de uma vez por todas na natureza das coisas, mas um construído, 

por se tratar de um conceito situado no espaço cultural e no tempo axiológico
138

. Da 

configuração subjetiva do dano moral (baseado na dor e sofrimento), busca-se a objetivação 

com a presunção in re ipsa a partir da violação de um direito atinente à personalidade.  

Não raro testemunha-se a “a liberdade com que o Poder Judiciário trata a 

questão do nexo causal estimula pedidos de reparação, fundados mais na desgraça da vítima, 

que em uma possibilidade de imputação dos infortúnios ao sujeito que se considera 

responsável”
 139

. Não parece conveniente deixar exclusivamente a cargo da jurisprudência a 

delimitação dos novos danos, pois juntamente com as novas modalidades de prejuízo que vêm 

sendo reconhecidas modificam-se as escalas indenizatórias. 

LUCAS ABREU BARROSO e PABLO MALHEIROS DA CUNHA FROTA
140

 apontam as 

tendências contemporâneas do direito de danos, ressaltando os temas que permearão o debate 

jurídico nos próximos anos, que podem ser resumidos da seguinte forma:  

(...) a) ampliar o número de vítimas tuteladas, de danos reparáveis e de formas de reparação, por 
meio da flexibilização dos meios de prova, da diluição da antijuridicidade, da desnaturalização 

da culpa e da relativização do nexo causal; b) intensificar a responsabilização, concedendo-se 

reparações pecuniárias, proporcionais ao caso concreto, e também despatrimonializadas, como a 

retratação pública e as tutelas específicas de dar, fazer e não fazer, ou mesmo in natura (Código 

de Processo Civil, arts. 461 e 461-A e Código Civil, arts. 233, 247 e 250); c) fomentar os 

princípios da precaução e da prevenção diante da crescente socialização dos riscos e do 

incremento das situações de dano, que ensejam uma noção de responsabilidade plural, solidária e 

difusa – haja vista a (re)personalização do direito civil; d) concretizar a responsabilidade sem 

danos, pois a possibilidade de sua verificação em potencial já acionaria o dever de reparar por 

parte daquele que possa vir a causá-lo; e) densificar de maneira real e concreta os direitos e as 

garantias fundamentais da pessoa humana no que tange aos riscos de danos a que está submetida 
em razão da evolução tecnológica dos bens e dos serviços postos para consumo, principalmente 

os relacionados à saúde e ao meio ambiente; f) garantir ampla e integral reparação às vítimas, 

                                                                                                                                                   
pretensões como legítimas” (In O Regímen Democrático e o Direito Civil Moderno. São Paulo: Saraiva, 1937, 

p. 314).  

138 MARTINS-COSTA, Judith. Os danos à pessoa no direito brasileiro e a natureza da sua reparação. In 

MARTINS-COSTA, Judith (org.). A reconstrução do direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, 

p. 408-446. 

139 SCHREIBER, Anderson. Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil; da erosão dos filtros da reparação 

à diluição dos danos. São Paulo: Atlas, 2007, p. 76. 

140 BARROSO, Lucas Abreu.; FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. A Obrigação de reparar por danos 

resultantes da liberação do fornecimento e da comercialização de medicamentos. In BARROSO, Lucas Abreu. A 

realização do Direito Civil; entre normas jurídicas e práticas sociais. Curitiba, Juruá, 2011, p. 146-7. 
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com extensão de igual direito a todos quantos alcançados indiretamente pelo dano ou expostos 

ao risco que o provocou, mesmo que por circunstâncias fáticas, devendo nesta hipótese o valor 

da reparação ser destinado a um fundo voltado para o estudo e a pesquisa da antecipação e do 

equacionamento dos danos oriundos de determinadas atividades socioeconômicas; h) tornar 

irrelevante a concausa, “con el alcance de asignar la totalidad del daño a quien solo aportó una 

de las causas concurrentes”, objetivando diluir as responsabilidades individuais pelo dano; i) 

aumentar as espécies de instrumentos reparatórios, coordenando-os com os já existentes, tais 

como: fundos públicos substitutivos da responsabilidade civil para os casos mais comuns de 

danos; pagamento antecipado de tarifas pelo Estado às vítimas, a economizar custos, a reduzir o 

montante dos danos, o tempo de espera da vítima no recebimento do montante reparatório e os 

gastos judiciais; promoção de demandas diretas da vítima contra o segurador do responsável pelo 
dano; pactuação obrigatória de seguro para atividades com alta sinistralidade (p. ex., seguro 

ambiental) etc.  

 

Ao tratar das funções da responsabilidade civil, GASTON FERNANDEZ CRUZ 

anota, dentre outras, as de punir, prevenir, restaurar, restituir, atribuir justiça, vingar, diluir o 

custo dos danos, repartir as perdas e os riscos, colocar recursos em modo mais eficiente, 

controlar as atividades produtivas e os serviços públicos, garantir o funcionamento ótimo do 

mercado e o valor primário da pessoa humana; e conclui que, dessa maneira, a ideia de 

reparação da vítima do dano permanece submergida em uma abundância esquizofrênica de 

fins e objetivos que impedem conhecer a explosão da responsabilidade civil a uma motivação 

unitária e, portanto, a unitários princípios operativos
141

.  

O movimento é dinâmico, e a doutrina ainda não está oferecendo as respostas
142

. 

Não é fácil encontrar critérios racionalmente sustentáveis para lidar com o problema, o que 

não raro faz com que a porosidade do sistema comprometa de algum modo a expectativa de 

segurança característica do ordenamento jurídico. Como efeitos colaterais perceptíveis podem 

ser citadas a litigiosidade e a vitimização da convivência social, numa realidade marcada pela 

insuficiência das políticas públicas na administração e reparação dos danos
143

. 

 

 

                                                
141 CRUZ, Gaston Fernandez. Los supuestos dogmáticos de la responsabilidade contractual: la división de 

sistemas y la previsibilidade. In Revista de Direito Privado, nº. 19, p. 298-9. 

142 Neste particular vale transcrever advertência de Konrad Hesse ao analisar o fenômeno da constitucionalização 

do direito privado: “cabe evitar que el beneficio de una protección general y eficaz de los derechos 

fundamentales se convierta em la plaga de uma inflación de los derechos fundamentales, com la cual el Derecho 

Privado tendría poco que ganar, y los derechos fundamentales y su verdadero significado mucho que perder” 

(HESSE, Konrad. Derecho Constitucional y Derecho Privado. Madrid: Civitas, 1995, p. 67). 

143
 SCHREIBER, Anderson. Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil; da erosão dos filtros da reparação 

à diluição dos danos. São Paulo: Atlas, 2007, p. 4. 
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2.2. A importância dos conceitos jurídicos abertos na construção de uma dogmática 

comprometida com os valores existenciais 

 

Parece que já se pacificou na doutrina o entendimento da valiosa função 

atualmente desempenhada por conceitos jurídicos abertos na atividade interpretativa, em 

especial pela utilização de cláusulas gerais. Elas são comumente referidas como uma das 

possíveis respostas do direito à crescente complexidade do mundo contemporâneo e às 

expectativas de uma sociedade globalizada, na medida em que propiciam condições para a 

fluidez de valores constitucionais no direito privado, mediante “valorização da interpretação 

criativa do direito de acordo com as exigências de justiça nos casos concretos”
144

. 

O recurso à categoria das cláusulas gerais normalmente é empregado para 

descrever dispositivos que apresentam significado intencionalmente vagos. Esta vagueza 

semântica (tipicidade mínima) permite mobilidade externa ao sistema através da incorporação 

de novos princípios até então não pertencentes ao próprio código.  

É inegável sua utilidade na busca de soluções para problemas de unidade 

sistemática de institutos jurídicos, possibilitando através da integração normativa, a 

construção de possíveis respostas por intermédio da funcionalização de estruturas tradicionais 

em nosso ordenamento, o que permite decisões mais consentâneas com a realidade social, 

uma vez que não apresentam prévias respostas ao problema, mas facultam que estas sejam 

construídas progressivamente por decisões motivadas dos juízes
145

.  

Tais dispositivos seriam um contraponto às normas casuísticas, em face da 

generalidade e abrangência de seus enunciados normativos
146

, que por si sós não propiciam 

critérios para a determinação de seu significado
147

. Segundo ALDEMIRO REZENDE DANTAS 

                                                
144 SIMIONI, Rafael Lazzarotto. Cláusulas gerais e sensibilidade comunicativa: direitos fundamentais privados 

na sociedade global, p. 312-3. In NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade (org.). 

Responsabilidade Civil. Doutrinas Essenciais, Teoria Geral, vol. I. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2010, p. 311 a 334. 

145 Cf. MARTINS-COSTA, Judith. O novo Código Civil Brasileiro: em Busca da “Ética da situação”. In 

MARTINS-COSTA, Judith; BRANCO, Gerson Luiz Carlos. Diretrizes Teóricas do Novo Código Civil 

Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 100 e ss. 

146 Karl Engisch define as cláusulas gerais como uma “formulação de uma hipótese legal que, em termos de 

grande generalidade, abrange e submete a tratamento jurídico todo um domínio de casos” (In Introdução ao 

Pensamento Jurídico. 7ª ed. Tradução de João Baptista Machado. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 

1996, p. 228-9). 

147 JORGE JÚNIOR, Alberto Gosson. Cláusulas gerais no novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 1 

(nota rodapé 1) e p. 3-6.  O autor esclarece que as cláusulas gerais funcionariam como “elementos de conexão 

entre as regras presentes no interior do sistema jurídico”, no caso, o direito privado, com valores situados fora 
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JÚNIOR, o emprego de cláusulas gerais permite ao legislador indicar ao juiz, no próprio texto 

legal, quais os princípios constitucionais e os valores sociais que devem ser buscados para 

complementar seu sentido e alcance em cada situação específica que estiver sendo 

examinada
148

. Prestigiam-se desse modo as peculiaridades do caso concreto, na busca pela 

solução mais justa e adequada às reais circunstâncias do conflito que está sendo resolvido. 

Tal constatação permite compreender sua frequente comparação com os princípios 

e princípios gerais do direito, como também seu distanciamento das denominadas condições 

gerais dos contratos
149

. Para PAULO LUIZ NETTO LÔBO, a terminologia “cláusula geral” ora é 

apresentada como sinônimo de princípio, ora como o “significado mais restrito de valor ou 

conjunto de valores, cujo conteúdo se concretiza na aplicação da norma que a contém”
150

. 

Perceba-se que o referido autor não nega a existência de uma diferença ontológica entre tais 

categorias, apenas ressalta que na prática judiciária brasileira tais termos são utilizados 

indistintamente, sem que se perceba qualquer utilidade prática em tal diferenciação
151

.  

Antes de prosseguir com a análise específica da categoria das cláusulas gerais, 

importante anotar alguns observações quanto à moderna teoria dos princípios. Os princípios 

jurídicos são como diretrizes que exprimem o caráter racional do ordenamento. Segundo 

                                                                                                                                                   
desse sistema, permitindo sua introdução pela atividade jurisdicional (p. 23), sem ruptura da ordem positivada (p. 

40). 

148 DANTAS JUNIOR, Aldemiro Rezende. Teoria dos Atos Próprios no Princípio da Boa-fé. Curitiba: Juruá, 

2008, p. 98. O autor chega a afirmar que as cláusulas gerais “funcionam como se fossem uma espécie de „células-
tronco‟ dos princípios constitucionais e dos valores observados pela sociedade, pois permitem que esses 

princípios e esses valores assumam a forma que se mostre mais adequada ao caso concreto onde se dará a sua 

aplicação” (p. 98). 

149 As condições gerais dos contratos podem ser classificadas como disposições normativas tradicionais, ou seja, 

apresentam estrutura casuística. Já os princípios gerais do direito, mencionados no art. 4º da Lei de Introdução ao 

Código Civil, têm função apenas na hipótese de preenchimento de lacunas, pois não foram positivados pelo 

sistema jurídico. Para Tércio Sampaio Ferraz Júnior, representariam uma “reminiscência do direito natural como 

fonte” (Cf. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. São Paulo: Atlas, 1988, p. 223). 

150 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Teoria Geral das Obrigações, p. 78. No mesmo sentido parece se colocar Gustavo 

Tepedino, ao tratar tais expressões indistintamente (Cf. Direitos humanos e relações jurídicas privadas, In: 

Temas de direito civil, p. 67). Paulo Lôbo, no entanto, distingue cláusula geral (=princípio) de conceitos 
jurídicos indeterminados, em face da ausência de autonomia normativa destes.  Para Fredie Didier Júnior, 

“cláusula geral é um texto jurídico; princípio é norma. São institutos que operam em níveis diferentes do 

fenômeno normativo” (In Cláusulas Processuais Gerais, p. 8. Disponível on line <http://www.oab.org.br 

/ena/pdf/FredieDidierJr_ClausulasGeraisProcessuais.pdf> Acesso em 20.7.2011).   

151 “Devemos esclarecer que é corrente no Brasil a terminologia alemã de cláusula geral, ora com significado 

semelhante ao de princípio, ora com significado mais restrito de valor ou conjunto de valores, cujo conteúdo se 

concretiza na aplicação da norma que a contém. Preferimos tratar as duas hipóteses como princípios, 

assumindo os riscos da generalização, como faz Pontes de Miranda. O verdadeiro sentido de princípio é de algo 

que contém o começo, o fundamento primeiro. A própria doutrina civilista alemã emprega a expressão cláusula 

geral e princípio como significados semelhantes, ou no sentido de a primeira realizar o segundo” (LÔBO, Paulo 

Luiz Netto. Obrigações. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 75). 
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CLAUS-WILHELM CANARIS
152

, eles não têm uma pretensão de exclusividade, pois ostentam o 

seu sentido próprio numa combinação de complementação e restrições recíprocas.  

Neste diapasão, seguindo o pensamento de ROBERT ALEXY
153

, a distinção entre 

regras e princípios passa pela construção do conceito de mandamentos de otimização. De 

acordo com tal teoria, enquanto as regras devem ser sempre realizadas por completo, os 

princípios são normas que exigem que “algo seja realizado na maior medida possível diante 

das possibilidades fáticas e jurídicas existentes”
154

. 

 Em resumo, ao contrário das regras, o grau de realização dos princípios pode 

variar, já que a solução de colisão entre princípios, ao contrário das regras, não passa pelo 

plano da validade, ou seja, não exige do intérprete a declaração de invalidade de nenhum 

deles, deixando de lado o raciocínio do “tudo ou nada” utilizado nos conflitos entre regras 

jurídicas. Entre os princípios a questão é de gradação, ou seja, de precedência
155

. 

 Alguns podem até considerar inseguro este novo paradigma de código civil que 

passa a integrar o sistema jurídico brasileiro com o advento da Lei 10.406/02. Os mais 

extremistas chegam a sustentar que a segurança jurídica, um dos alicerces de qualquer sistema 

jurídico, estaria ameaçada pela nova codificação, mais especificamente por conta do grande 

número de cláusulas gerais e de conceitos jurídicos indeterminados. Nada obstante, discorda-

se de tal pensamento, por se entender, assim como JUDITH MARTINS-COSTA, que 

                                                
152 CANARIS, Claus-Wihelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito. Trad. 

Menezes Cordeiro. 2ª Edição. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996, p. 88. Desse modo, pelo critério de 

abstração, a sequência, do mais para o menos, seria a seguinte: princípios gerais, princípios, cláusulas gerais e, 

finalmente, regras. 

153 Cf. ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales, Madrid: Centro de estudios políticos y 

constitucionales, 2001. Neste particular, vide trabalho de Virgínio Afonso da Silva, que ao comentar sobre 

distinção entre regra e princípio, destaca que as teorias sobre o assunto podem ser divididas em três grupos: (a) 

distinção forte, (b) distinção débil e (c) impossibilidade de distinção. Segundo o referido autor, para a primeira 

corrente (na qual se destacam Ronald Dworkin e Robert Alexy) a distinção pode ser claramente realizada através 
da estrutura lógica de cada tipo de norma. Já os defensores da distinção débil (Joseph Raz) sustentam que a 

diferença entre eles seria apenas de grau, reservando-se o termo princípio para situações de maior generalidade e 

importância. Por fim, temos os partidários da corrente que sustenta a impossibilidade de distinção, como Aulis 

Aarnio, para quem uma diferenciação definitiva se torna impossível. Cf. A Constitucionalização do Direito; Os 

direitos fundamentais nas relações entre particulares, p. 31. 

154 SILVA, Virgílio Afonso da. A Constitucionalização do Direito; Os direitos fundamentais nas relações entre 

particulares, p. 31. 

155 Lembrar que para Alexy o que faz com que uma norma seja classificada como princípio é sua estrutura 

(mandado de otimização) e não a sua fundamentalidade. Neste sentido, anota Virgílio Afonso da Silva que 

existem regras que se tornam disposições fundamentais, embora em se tratando da Carta de direitos 

fundamentais em seu art. 5º, quase a totalidade da doutrina os considera princípios (Op. cit., p. 31). 
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incompletude não é defeito, “senão qualidade, pois deve ser progressivamente completada 

pelos seus destinatários”
156

 em sua experiência cotidiana.  

O problema, como adverte VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA, é que a interpretação do 

direito aplicável ao caso concreto, quer através de normas expressas concretizadoras, quer 

através de cláusulas gerais e conceitos indeterminados, verifica-se de modo meramente 

formal, pois não implica mudança no campo social, mormente quando o novo paradigma 

ainda não é aceito pela sociedade e, sobretudo, pelos operadores jurídicos
157

. 

Como já se teve oportunidade de anotar noutro trabalho
158

, acredita-se que na 

medida em que os estudos sobre a matéria forem evoluindo, a diferenciação entre tais 

categorias (princípios, cláusulas gerais e conceitos indeterminados) se mostrará necessária e, 

considerando a existência de critérios distintivos entre elas, não há razão para não apresentá-

los.  

JUDITH MARTINS-COSTA esclarece que as cláusulas gerais “não são princípios, 

embora na maior parte dos casos os contenham, em seu enunciado, ou permitam a sua 

formulação”, ou seja, a autora não as considera direito material posto pelo legislador, mas 

apenas pontos de apoio para a formação judicial da norma no caso concreto
159

.  

Nesse sentido, teriam como característica marcante a possibilidade de assumirem 

diferentes formas, em função da situação específica que estiver sendo analisada, contrapondo-

se à tradicional legislação pela técnica da casuística, na qual o legislador já aponta de modo 

exaustivo quais são as situações que estão sendo reguladas, e, principalmente – aqui reside a 

diferença fundamental – qual é a solução a ser dada, mediante simples processo de subsunção, 

no qual “o texto legal se constitui na premissa maior, o caso concreto se constitui na 

premissa menor, e a solução já está previamente fixada”
160

.   

                                                
156 MARTINS-COSTA, Judith; BRANCO, Gerson Luiz Carlos. Diretrizes Teóricas do Novo Código Civil 

Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2002, p. XIV.  

157 SILVA, Virgílio Afonso da. A Constitucionalização do Direito. Os direitos fundamentais nas relações entre 

particulares. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 53/55. 

158 EHRHARDT JR., Marcos. Revisão Contratual; A busca pelo equilíbrio negocial diante da mudança de 

circunstâncias. Salvador: Juspodivm, 2008, p. 52-53. 

159 Cf. JORGE JÚNIOR, Alberto Gosson. Cláusulas Gerais no Novo Código Civil, nota de rodapé 97, p. 41. 

Ver também ROSENVALD, Nelson. Dignidade Humana e Boa-fé no Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2005, 

p. 170. 

160
 DANTAS JUNIOR, Aldemiro Rezende. Teoria dos Atos Próprios no Princípio da Boa-fé. Curitiba: Juruá, 

2008, p. 99. 
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Não é sem razão que GÜNTHER TEUBNER  anota que “a cláusula geral pode ser 

vista como uma regra de conflitos, como quadro de referência quer para a resolução de 

conflitos ou colisões em qualquer desses três níveis de formação sistêmica, quer para a 

respectiva sincronização jurídica”
161

. 

RENZO GAMA SOARES ressalta que as cláusulas gerais contêm preceitos vagos no 

antecedente (necessidade, grave dano, obrigação excessivamente onerosa, prestação 

manifestamente desproporcional...), não apresentando uma solução para o juiz, a quem 

competirá construir uma solução adequada às peculiaridades do caso concreto.  

Neste particular, difeririam dos conceitos jurídicos indeterminados
162

, que 

“sintetizam uma conduta de conteúdo e de extensão incertos, mas que contêm uma solução 

prévia e cogente ao magistrado no momento em que este julga o caso concreto”
163

. Desse 

modo, quando no exame das circunstancias fáticas peculiares ao caso concreto, o magistrado 

apenas preenche o sentido do conceito jurídico indeterminado, sem qualquer função criadora, 

considerando-se que a solução legal já está preestabelecida no próprio dispositivo
164

.  

NELSON ROSENVALD, ao comentar a diferença entre cláusulas gerais
165

 e conceitos 

jurídicos indeterminados
166

, chega a traçar um paralelo com a distinção comumente 

                                                
161 TEUBNER, Günther. O direito como sistema autopoiético. Tradução de José Engrácia Antunes. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 1993, p. 237. Ao analisar o desenvolvimento do sistema contratual (p. 236-9), 

Teubner observa a existência três níveis distintos, a saber: (a) nível de interação, no qual ocorrem as relações 

pessoais entre as partes contratantes; (b) nível institucional, no qual se transcende o contato pessoal, ampliando-o 

para o mercado c) nível da inter-relação com a política e a economia, onde o contrato funciona como ponto de 
intersecção, modelando um figurino contratual que também deve ter em consideração as expectativas informais 

do figurantes. O recurso às cláusulas gerais permitiria mobilidade dos valores entre esses níveis, com importante 

impacto nas decisões judiciais. 

162 Várias são as possibilidades para configuração de um conceito jurídico indeterminado, que assim pode ser por 

polissemia, vaguidade, ambiguidade, porosidade ou esvaziamento (Cf. DUARTE, Ronnie Preuss. A cláusula 

geral da boa-fé no novo código civil brasileiro. In DELGADO, Mário Luiz; ALVES, Jones Figueiredo. Novo 

Código Civil: Questões controvertidas. Vol. 2. São Paulo: Método, 2004, p. 410). 

163 FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. Os Deveres Contratuais Gerais nas relações Civis e de Consumo. 

Curitiba: Juruá, 2011. O autor lista alguns dos conceitos jurídicos indeterminados mais frequentes em nossa 

experiência jurídica: CC/02, arts. 122, 188, II, 251, 317, 478, 517, 581, 762, 927, parágrafo único, 953, parágrafo 

único, 1.228, § 4º, 1.572, 1.643, I, 2.019; CDC, art. 51, IV; CPC, art. 131. 

164 SOARES, Renzo Gama. Breves comentários sobre a função social dos contratos. In Função do Direito 

Privado no atual momento histórico. NERY, Rosa Maria de Andrade (coord.). São Paulo: editora Revista dos 

Tribunais, 2006, p. 442. No mesmo sentido, Aldemiro Rezende Dantas Júnior afirma que “os conceitos 

indeterminados também têm a função de alargar o alcance da norma legal, mas apenas no que se refere aos 

casos aos quais essa mesma norma se aplica, e não em relação à solução, que já se encontra prevista desde 

logo na lei, não dependendo da atuação criadora do juiz” (In Teoria dos Atos Próprios no Princípio da Boa-

fé. Curitiba: Juruá, 2008, p. 106). 

165 Dentre as diversas cláusulas gerais presentes do Código Civil, pode-se citar, a título exemplificativo, o 

disposto no parágrafo único do art. 473, que trata da resilição unilateral do negócio jurídico: “Se, porém, dada a 

natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia 

unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos 
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apresentada entre as espécies de ato jurídico. Para o autor, como as primeiras “não 

prescrevem condutas, mas apenas exprimem valores, suas amplas diretrizes permitem ao juiz 

conceder ao caso a solução mais adequada à sua concretização” ( negócio jurídico). Já os 

segundos não deixariam para o juiz nenhuma possibilidade de criação de resultados diversos, 

uma vez que a lei que enuncia o conceito indeterminado já estabelece as consequências daí 

advindas ( ato jurídico em sentido estrito)
167

. 

Tal entendimento é corroborado por NELSON NERY JÚNIOR, que anota a 

possibilidade de o magistrado conferir solução diversa em outro caso concreto aplicando a 

mesma cláusula geral, reforçando seu caráter multiforme.
168

 Tem-se, pois, com as cláusulas 

gerais um antídoto à tipicidade que tradicionalmente caracteriza as normas casuísticas dos 

códigos e que ao longo dos anos vêm perdendo sua eficácia social. Sua utilização permite 

atualizar a tábula de valores constitucionais e as diretrizes econômicas e sociais do texto 

fundamental a cada momento social, sendo desnecessário, para que se atinja tal resultado, 

qualquer alteração no texto legal
169-170

. 

Nas cláusulas gerais, exerce o juiz verdadeira função criadora, pois os conceitos 

não são apenas vagos no antecedente, mas também no consequente do dispositivo 

                                                                                                                                                   
investimentos”. Anote-se que neste dispositivo não basta ao juiz aferir, no caso concreto, o significado de 

“investimentos consideráveis” à solução, ou melhor, à intensidade desta – que não está preestabelecida na norma 

– repousa no “prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos” a ser delimitado pelo magistrado. 

Anote-se ainda que o disposto no art. 21 do CC/02 confere mais espaço de conformação às necessidades do caso 

concreto, ao permitir que o juiz, a requerimento do interessado, adote as “providências necessárias” para impedir 
ou fazer cessar “ato contrário a inviolabilidade” da vida privada da pessoa natural. 

166 Os suportes fáticos dos vícios de consentimento que maculam o negócio jurídico são rica fonte de conceitos 

jurídicos indeterminados. Ao disciplinar a coação, o legislador se refere a “fundado temor de dano iminente e 

considerável” (art. 151), do mesmo modo que se refere à “premente necessidade” e à “manifestação 

manifestamente desproporcional” (art. 157) ao tratar da lesão. Como bem anota Aldemiro Rezende Dantas 

Júnior, “em todos esses casos a solução para a questão já foi apresentada pelo próprio legislador (ou seja, o 

negócio jurídico será anulável)”, não estando ao alcance do juiz disciplinar a intensidade dos efeitos atribuídos à 

inadequação dos referidos atos jurídicos ao plano da validade. Tudo se resume então ao enquadramento para 

definição se será (ou não) aplicável a solução legal, porquanto, por exemplo, não se considera coação a ameaça 

do exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial (art. 153).  

167 ROSENVALD, Nelson. Dignidade Humana e Boa-fé no Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 164. 

168 NERY JÚNIOR, Nelson. Contratos no código civil: apontamentos gerais. p. 411–412. 

169 DANTAS JUNIOR, Aldemiro Rezende. Teoria dos Atos Próprios no Princípio da Boa-fé. Curitiba: Juruá, 

2008, p. 99. 

170 Nesse sentido: “as cláusulas gerais constituíram uma notável e muitas vezes elogiada concessão do 

positivismo à auto-responsabilidade dos juízes e a uma ética social transpositiva, cujo padrão propulsor para o 

legislador foi constituído pela organização dada pelo praetor romano ao judex para determinar o conteúdo da 

decisão de acordo com a bona fides. O legislador transformou o seu trabalho – através da referência à „boa-fé‟, 

aos bons costumes, aos hábitos do tráfego jurídico, à justa causa, ao caráter desproporcionado, etc. – em algo 

mais apto para as mutações e mais capaz de durar do que aquilo que era de se esperar” (WIEACKER, Franz. 

História do Direito Privado Moderno. A. M. Botelho Hespanha (trad.). 3ª ed. Fundação Calouste Gulbenkian: 

Lisboa, 2004, p. 546) .  
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normativo
171

. Exposta tal distinção, não se deve perder de vista a lição de NELSON NERY 

JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY sobre a importância de tais institutos: “a técnica 

legislativa moderna se dá por meio de conceitos legais indeterminados e cláusulas gerais, 

que dão mobilidade ao sistema, flexibilizando a rigidez dos institutos jurídicos e dos 

regramentos do direito positivo” 
172

. 

Ao propiciarem a abertura do sistema jurídico, as cláusulas gerais fomentam o 

diálogo das fontes, uma vez que sua porosidade tanto pode ser dirigida a valores situados fora 

do sistema jurídico quanto a outras normas que comumente não seriam aplicáveis ao caso em 

análise. Como bem anota ALDEMIRO REZENDA DANTAS JÚNIOR, o emprego das duas técnicas 

legislativas – a da casuística e a dos conceitos vagos e imprecisos – não ocorre de forma 

mutuamente excludente, devendo coexistir na direção da complementaridade
173

. No mesmo 

sentido concluiu FREDIE DIDIER JÚNIOR: 

O Direito passa a ser construído a posteriori, em uma mescla de indução e dedução, atento à 

complexidade da vida, que não pode ser totalmente regulada pelos esquemas lógicos reduzidos 

de um legislador que pensa abstrata e aprioristicamente. As cláusulas gerais servem para a 

realização da justiça do caso concreto; revelam-se, em feliz metáfora doutrinária, como “pontos 

de erupção da equidade”
174

.  

 Superada a necessidade de se precisar o conceito e ressaltar a importância de sua 

função, é chegada a hora de estudar com mais vagar o impacto da utilização das cláusulas 

gerais, pois o caráter aberto de tais normas permite modificações no plano operacional, ou 

seja, nas próprias decisões jurídicas. Para RAFAEL LAZZAROTTO SIMIONI: 

Na globalização, o direito privado se politiza e o público se privatiza e um dos modos possíveis 

de reconstrução da realidade fragmentada que emerge daí são as cláusulas gerais. Através delas, 

qualquer decisão jurídica pode analisar o caso concreto e resolver o paradoxo entre o ingresso 

dos princípios de direito público no direito privado e a entrada do regime de direito privado nos 

princípios de direito público. A solução do paradoxo por essa “dialética de complementaridade” 

entre regimes públicos e privados através de cláusulas gerais é interessante por si só. Mas não é 

                                                
171 ROSENVALD, Nelson. Dignidade Humana e Boa-fé no Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 164.  

172 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil e legislação extravagante. 2. ed. 
São Paulo: RT, 2003, p. 402.  

173 DANTAS JUNIOR, Aldemiro Rezende. Teoria dos Atos Próprios no Princípio da Boa-fé. Curitiba: Juruá, 

2008, p. 100. 

174 DIDIER JR., Fredie. Cláusulas Processuais Gerais, p. 4. Disponível on line <http://www.oab.org.br 

/ena/pdf/FredieDidierJr_ClausulasGeraisProcessuais.pdf> Acesso em 20.7.2011. Ao anotar a necessidade de se  

fazer um aggiornarmento do repertório teórico do operador do Direito, o autor registra a transformação da 

hermenêutica jurídica mediante o reconhecimento do papel criativo e normativo da atividade jurisdicional. Por 

tal razão sustenta que a função jurisdicional passa a ser encarada como uma função essencial ao 

desenvolvimento do Direito. Ver também CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de 

sistema na ciência do direito. Introdução e Tradução por A. Menezes Cordeiro. 2ª ed. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1996, p. 142.   
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suficiente na medida em que está limitada a relacionamentos intra-sistêmicos no direito, isto é, 

resolve apenas o problema interno de coerência sistemática no direito através da concretização 

das cláusulas gerais em situações casuísticas: tudo depende do caso concreto e os precedentes 

passam então a ser a orientação normativa das expectativas sociais
175

.  

De fato, considerando-se o alto grau de abstração de conteúdos valorativos, a 

indeterminabilidade antes de sua aplicação ao caso concreto permite a “ambivalência da 

modernidade”; uma vez que “já que não são nada, podem ser tudo”
 176

.
 
 

Vale ressaltar que até a consolidação de jurisprudência sobre o tema deve-se tomar 

cuidado em relação aos limites de interpretação de tais cláusulas, até porque estas podem 

apresentar diretrizes meramente regulativas, como também apontar caminhos restritivos ou 

extensivos, dependendo da hipótese fática concreta. O emprego das cláusulas gerais não pode 

ser distorcido para servir de justificativa ao decisionismo, vale dizer, ao abuso dos poderes 

decisórios do magistrado em direção a qualquer tipo de arbitrariedade. 

Pelo exposto anteriormente, fica evidente que a incompletude de cláusula geral 

está relacionada à densidade do texto normativo. Neste ponto, importante a advertência de 

ANDERSON SCHREIBER, pois mesmo sendo desejáveis as diferenças interpretativas 

naturalmente decorrentes da subjetividade de cada intérprete, deve-se zelar para que as 

cláusulas gerais, enquanto espaços de liberdade, não acabem gerando insegurança jurídica
177

, 

sendo necessário estabelecer limites para a atividade interpretativa.  

Tratando da interpretação do contrato de acordo com a boa-fé, DANIEL 

USTÁRROZ afirma que  

isso não significa que a pretexto de interpretar o contrato, deva o magistrado guiar-se tão-

somente por seu próprio sentimento de justiça, estabelecendo normas consoante sua íntima 

convicção. Nisso reside, aliás, o grande risco da interpretação segundo a correção, pois, no 

                                                
175 SIMIONI, Rafael Lazzarotto. Cláusulas gerais e sensibilidade comunicativa: direitos fundamentais privados 

na sociedade global, p. 319. In NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade (org.). 

Responsabilidade Civil. Doutrinas Essenciais, Teoria Geral, vol. I. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2010, p. 311 a 334. 

176 SIMIONI, Rafael Lazzarotto. Cláusulas gerais e sensibilidade comunicativa: direitos fundamentais privados 
na sociedade global, p. 313. In NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade (org.). 

Responsabilidade Civil. Doutrinas Essenciais, Teoria Geral, vol I. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2010, p. 311 a 334. O autor chegar a sustentar que as cláusulas gerais do direito privado poderiam ser tratadas 

como os novos direitos fundamentais: “através das cláusulas gerais, as decisões jurídicas podem manter 

aqueles direitos privados que o Estado parece não ter mais condições de manter. Grosso modo, colocam-se as 

cláusulas gerais do direito privado como substitutos funcionais do direito público” (p. 321), para concluir que 

“as cláusulas gerais conquistaram o status de equivalentes funcionais dos direitos fundamentais. Do mesmo 

modo que os direitos fundamentais foram os brakes and balances do poder do Estado em face dos cidadãos, as 

cláusulas gerais podem desempenhar essa mesma função em face do poder econômico transnacional” (p. 323).  

177
 SCHREIBER, Anderson. Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil; da erosão dos filtros da reparação 

à diluição dos danos. São Paulo: Atlas, 2007, p. 370. 
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momento em que cada julgador opta por uma solução, consoante sua própria subjetividade, 

desvinculada do objeto e da finalidade do contrato, ocasiona insegurança à coletividade. Em vez 

de interpretar, o magistrado estará criando, para o caso, regras de duvidosa legitimidade (...) o 

magistrado não poderá rever o contrato, a pretexto de interpretá-lo. O recurso à interpretação 

segundo a boa-fé somente deve ser utilizado na ausência de outra disposição contratual ou legal 

(...) A permissão para o julgador entrar no mérito do acordado, mediante o artifício da 

interpretação segundo a boa-fé, importaria violação ao princípio da autonomia da vontade, assim 

como ao da vinculação. Se facultado o decisionismo, nenhuma garantia restaria aos contraentes 

de que os efeitos advindos do negócio jurídico iriam surtir, mormente porque, a cada qual, 

estaria aberta a possibilidade de contestação do pactuado pela via judicial, restando a sorte do 

contrato dependente do alvedrio do julgador. Os malefícios dessa orientação são evidentes
178

.  

GUSTAVO TEPEDINO afirma que se deve buscar a segurança no compromisso 

axiológico do direito civil constitucional
179

. Em que consistiria isso?  

Ao tratar da técnica das cláusulas gerais, PIETRO PERLINGIERI afirma que legislar 

por cláusulas gerais significa deixar ao juiz e ao intérprete uma maior possibilidade de adaptar 

a norma às situações de fato, o que não implica, contudo, deixar espaço para o juiz impor a 

própria ideologia pessoal
180

, explicando o autor que  

as cláusulas gerais não têm um valor axiológico autônomo e completo, porque são preenchidas 

por valores que se encontram não apenas na realidade social, mas nos princípios normativos de 

relevância hierarquicamente superior, sejam esses constitucionais, comunitários ou 

internacionais. A vagueza da referência contida na cláusula é superada com o reenvio não à 

consciência ou à valoração social, mas ao complexo de princípios que fundam o ordenamento 

jurídico, única garantia de pluralismo e de democracia. [...] são, portanto, uma técnica legislativa 

que consente a concretização e especificação das múltiplas possibilidades de atuação de um 

princípio, agindo contemporaneamente como critério de controle da compatibilidade entre 

princípios e regras
181

. 

Deve-se fortalecer a teoria da argumentação. Legitimar o discurso jurídico, 

especialmente a decisão judicial, como uma interpretação unitária do ordenamento e não 

como uma valoração individual do intérprete, o que se atinge não limitando a interpretação a 

mera análise do artigo de lei, mas considerando as opções de resolução do caso concreto a 

partir dos princípios fundamentais que orientam todo o sistema, pois só assim serão 

                                                
178 USTÁRROZ, Daniel. Responsabilidade Contratual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 77-

8. 

179 TEPEDINO, Gustavo. O Direito Civil-Constitucional e suas Perspectivas Atuais. In TEPEDINO, Gustavo 
(org.). Direito Civil Contemporâneo; Novos problemas à luz da legalidade constitucional (Anais do Congresso 

Internacional de Direito Civil-Constitucional da cidade do Rio de Janeiro). São Paulo: Atlas, 2008, p. 356-371. 

180 PERLINGIERI, Pietro. O Direito Civil na legalidade constitucional. Edição brasileira organizada por Maria 

Cristina De Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 237. 

181 PERLINGIERI, Pietro. O Direito Civil na legalidade constitucional. Edição brasileira organizada por Maria 

Cristina De Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 239-240. Prosseguindo no seu raciocínio, aduz o citado 

autor que “Indagar se um comportamento é contrário à boa-fé ou à lealdade (...), se é lesivo à ordem pública ou 

ao bom costume [...] significa individuar os princípios (e correspondentes valores) em concurso e as ulteriores 

regas legislativas vigentes, em relação à hipótese normativa (por exemplo, em tema de obrigações e contratos, a 

igualdade e a tendência à equivalência das prestações [...], a confiança, etc.) e sintetizá-los na elaboração da 

regra do caso concreto”. 
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enfrentadas as novas demandas sociais e as mudanças da globalização, com forte influência 

econômica das leis do mercado, promovendo a pessoa humana independentemente do 

tamanho do Estado e de seu papel na sociedade contemporânea. 

Para JÜRGEN HABERMAS não há dúvidas de que os estudos neste campo vinculam 

cada vez mais a legitimidade do sistema jurídico a procedimentos formais de sua criação e 

interpretação das normas que o integram
182

. Nunca foi tão importante acompanhar o modo de 

criação das regras jurídicas. Entretanto, não se pode perder de consideração que o Direito é 

uma criação artificial que ocupa uma posição externa em relação à vida, pois as relações 

sociais a que se destina são originais e independentes.  

Habermas sustenta que o princípio de positivação, traço mais característico do 

Direito moderno, não pode ser concebido sem a respectiva fundamentação, pois se 

pressupõem mutuamente. E é justamente através da interação entre soberania popular e 

direitos fundamentais que podem ser juridicamente institucionalizadas as formas 

comunicativas necessárias à consolidação de sistemas jurídicos legítimos, o que pressupõe a 

autonomia dos sujeitos, tanto no espaço público como no privado, pois sem tal autonomia 

integral (garantida pelo respeito aos direitos humanos fundamentais) não seria possível a 

efetiva realização do “princípio discursivo”, que é apontado pelo mencionado autor como a 

base do procedimento democrático e fundamento da legitimidade (e, como ela, da validade) 

das normas jurídicas resultantes
183

.  

O atual estágio da interpretação jurídica na experiência brasileira reclama novos 

elementos metodológicos. Para CASTANHEIRA NEVES, a realização do Direito já não se 

identifica com a interpretação da lei nem nela se esgota, explicando que   

o problema da interpretação jurídica está, com efeito, a sofrer uma radical mudança de 

perspectiva no actual contexto metodológico. Deixou de conceber-se tão só e estritamente como 

                                                
182 “A materialização do direito carrega atrás de si uma „remoralização‟, a qual afrouxa a ligação linear da justiça 

às vantagens do legislador político, na medida em que a argumentação jurídica se abre em relação a argumentos 

morais de princípio e a argumentos políticos visando à determinação de fins. As normas de princípio exigem 
uma interpretação construtiva do caso concreto, que seja sensível ao contexto e referida a todo o sistema de 

regras. [...] no interior do sistema de direito, ela significa um crescimento de poder para a justiça e uma 

ampliação do espaço de decisão judicial, que ameaça desequilibrar a estrutura de normas do Estado clássico de 

direito, às custas da autonomia dos cidadãos. Orientada por normas fundamentais, a jurisprudência precisa voltar 

seu olhar, normalmente dirigido para  a história institucional da ordem jurídica, para problemas do presente e do 

futuro” (Cf. HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre faticidade e validade. Trad. Flávio Beno 

Siebeneichler: Tempo Brasileiro, 1997, p. 306). 

183 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre faticidade e validade – Trad. Flávio Beno Siebeneichler, 

1997. Ver também AMADO, Juan Antonio García. La Filosofía del Derecho de Jürgen Habermas, Doxa-13, 

1993. Disponível em <http://www.cervantesvirtual.com/ FichaObra.html?Ref=15699&portal=4>. Acesso em: 28 

set. 2006, p. 239.  
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interpretação da lei, para se pensar como actus de realização do Direito. E isto significa, por um 

lado, que a realização do Direito não se identifica já com a interpretação da lei, nem nela se 

esgota; por outro lado, que não será em função da interpretação da lei, tomada abstractamente ou 

em si, que havemos de compreender a realização do Direito - em termos de se dizer que esta será 

o que for aquela -, antes é pela problemática autónoma e específica da realização do Direito, e 

como seu momento metodológico-normativo, que se haverá de entender o que persista dizer-se 

interpretação da lei184. 

Para FRANCISCO AMARAL, essa nova perspectiva metodológica vê o direito 

como expressão de uma racionalidade prática, em que é determinante a atividade judicial, pois 

o direito é concebido como processo de concreção, que se realiza por meio da decisão jurídica 

a partir de princípios jurídicos, representando uma verdadeira reabilitação da filosofia prática 

de matriz aristotélica
185

. 

Resta perquirir em que a metodologia do direito civil constitucional, em especial 

com o emprego de conceitos jurídicos abertos, pode contribuir para o enfrentamento de tais 

desafios. Para tanto, parte-se da análise da relação jurídica obrigacional e sua influência na 

determinação do atual modelo de responsabilidade civil, para em seguida propor alternativas 

consentâneas com os objetivos da Carta da República.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
184 CASTANHEIRA NEVES, Antonio. O actual problema metodológico da interpretação jurídica. Coimbra: 

Coimbra, 2003, v. 1. p. 11-12. Altera-se desse modo o próprio conceito de interpretação jurídica: de 

interpretação da lei converte-se em interpretação do direito. Não basta a mera aplicação das normas legais. Faz-

se necessário recuperar o concreto, espaço de avaliação das intenções axiológicas e normativas privilegiadas pelo 

sistema, contrapondo-se ao positivismo legalista de viés analítico-dedutivo. 

 

185 AMARAL, Francisco. Uma carta de princípios para um direito como ordem prática. In: TEPEDINO, 

Gustavo; FACHIN, Luiz Edson (Coord.). O direito e o tempo: embates jurídicos e utopias contemporâneas. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2008. p. 137-139. 



 

 

 

CAPÍTULO 3 

A RELAÇÃO OBRIGACIONAL COMO PROCESSO NA CONSTRUÇÃO DO 

PARADIGMA DOS DEVERES GERAIS DE CONDUTA E SUAS 

CONSEQUÊNCIAS 

 

3.1. A relação jurídica obrigacional em sua perspectiva tradicional 

 

Partindo da análise do direito desde sua origem no fenômeno social, da 

interação entre os sujeitos, vislumbra-se a relação jurídica como uma das mais importantes 

categorias da teoria geral do direito. Entre os tratadistas tradicionais existe uma certa 

uniformidade na delimitação do conceito de relação jurídica obrigacional, bem caracterizado 

na lição de ARNALDO RIZZARDO, que define obrigação como uma relação pela qual “alguém 

deve cumprir determinada prestação em favor de outrem. Ou sujeita-se o devedor a uma 

determinada prestação em prol do credor”
186

.  

Para SÍLVIO RODRIGUES obrigação é o vínculo de direito pelo qual alguém 

(sujeito passivo) se propõe a dar, fazer ou não fazer qualquer coisa (objeto), em favor de 

outrem (sujeito ativo)
187

. Conservando a mesma orientação, CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA 

destaca que “o recurso à etimologia é bom subsídio: obrigação, do latim ob + ligatio, contém 

uma ideia de vinculação, de liame, de cerceamento da liberdade de ação, em benefício de 

pessoa determinada ou determinável”
188

. 

Todos os autores citados ressaltam em seus escritos o caráter transitório e 

econômico da relação, uma vez que seu adimplemento é garantido mediante o patrimônio do 

devedor, razão pela qual ORLANDO GOMES sustentava que, encarada em seu conjunto, a 

relação obrigacional é “um vínculo jurídico entre duas partes, em virtude do qual uma delas 

                                                
186 RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 4. 

187 RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil; Parte Geral das Obrigações. Vol 2. 30ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002, 

p. 3-4. 

188 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil; Teoria Geral das Obrigações, v. II, 22ª ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 3-4. Prossegue o referido autor destacando a ideia de vinculação presente desde 

os Romanos: “obligatio est iuris vinculum quo necessitate adstringimur, alicuius solvendae rei, secundum 

nostrae civitalis iura” (Institutas, Livro III, tít. 14). 
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fica adstrita a satisfazer uma prestação patrimonial de interesse da outra, que pode exigi-la, 

se não for cumprida espontaneamente, mediante agressão ao patrimônio do devedor”
189

. 

Sob este prisma, estudar a relação obrigacional, a partir do seu disciplinamento 

no Código Civil, significa apenas analisar seus elementos constitutivos, razão pela qual se 

distinguem o (a) elemento subjetivo, vale dizer, os sujeitos da relação jurídica (sujeito ativo 

ou credor e sujeito passivo ou devedor); (b) o elemento objetivo ou material, relativo ao seu 

objeto, que pode ser deduzido numa prestação de fazer, não fazer ou de dar, e o (c) vínculo 

jurídico, também denominado elemento imaterial, abstrato ou espiritual, que seria justamente 

o elemento que confere ao credor o direito de exigir do devedor o cumprimento da 

obrigação
190

.  

Desse modo, a relação jurídica obrigacional, em sentido amplo, apresenta 

dupla face: é um elemento ativo do patrimônio do credor e um elemento passivo do 

patrimônio do devedor.  O que permite afirmar que “ao direito corresponde o dever, que tem 

por objeto a prestação”
 191

. Por outro lado, em sentido estrito, tem-se obrigação como o dever 

(dívida) que pode ser exigido pelo credor. 

Analisando a relação jurídica obrigacional pela ótica da teoria do fato jurídico, 

pode-se afirmar que o direito subjetivo é aquilo que resulta da incidência da norma com a 

formação do fato jurídico, que deixa um sujeito em relação de vantagem quanto a outro 

sujeito que, de forma correspectiva, tem um dever subjetivo
192

. Dessa forma, surge um direito 

subjetivo quando, por exemplo, celebra-se um determinado negócio jurídico que permite ao 

sujeito satisfazer um interesse juridicamente protegido. Normalmente há, no conteúdo 

eficacial da relação jurídica, além do direito, a pretensão de um sujeito, que corresponde à 

obrigação do outro. 

                                                
189 GOMES, Orlando. Obrigações. 16ª ed. Rio de janeiro; Forense, 2004, p. 17. Para Washington de Barros 

Monteiro, “obrigação é a relação jurídica, de caráter transitório, estabelecida entre devedor e credor e cujo 

objeto consiste numa prestação pessoal econômica, positiva ou negativa, devida pelo primeiro ao segundo, 

garantindo-lhe o adimplemento através de seu patrimônio” (In Curso de direito civil, v. 4. São Paulo: Saraiva, 
2003, p. 8). Já Antunes Varela afirma que “obrigação consiste na relação jurídica por virtude da qual uma 

pessoa pode exigir, no seu interesse, determinada prestação de uma outra, ficando esta vinculada ao 

correspondente dever de prestar” (In VARELA, J. M. Antunes. Direito das Obrigações. Rio de Janeiro; 

Forense, 1977. v. 1, p. 58). 

190 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro; Teoria Geral das Obrigações, v. II, 6ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2009, p. 23.  

191 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil; Obrigações. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 28-9. 

192 CATÃO, Adrualdo de Lima. Considerações acerca dos conceitos fundamentais da teoria geral do processo: 

direito subjetivo, pretensão, ação material, pretensão à tutela jurídica e remédio jurídico processual. Jus 

Navigandi, Teresina, ano 7, n. 60, nov. 2002. Disponível em: http://jus2.uol.com.br 

/doutrina/texto.asp?id=3483>. Acesso em: 11 ago. 2009. 
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 Em outras palavras, no direito obrigacional o credor (sujeito ativo) é aquele que 

tem a faculdade, reconhecida pelo sistema jurídico, de exigir do devedor (sujeito passivo) uma 

prestação, isto é, a realização de uma conduta, que se manifesta pelo exercício de uma 

obrigação de dar, fazer ou não fazer. Dito de outro modo: "pretensão é a posição subjetiva de 

poder exigir de outrem alguma prestação positiva ou negativa"
193

; quer dizer, portanto, 

exigibilidade, ou seja, faculdade de se cobrar de outrem a satisfação de um interesse 

juridicamente reconhecido e protegido pelo ordenamento
194

. PONTES DE MIRANDA, 

preocupado com a precisão dos conceitos, sustenta que “quem deve está em posição de ter o 

dever de adimplir. Pode não estar obrigado a isso. Então há o dever, e não há obrigação. (...) 

Crédito sem pretensão é crédito mutilado (...) Existe o crédito, porém não se pode exigir”
195

. 

Numa relação jurídica obrigacional, não pode existir obrigação sem dívida 

(dever), que por sua vez não pode ser confundida com a prestação, porque esta é o objeto 

daquela. Vale anotar que o objeto da prestação não é a coisa em si, mas uma ação ou omissão 

do devedor, isto é, um dar, fazer ou não fazer.  

Do mesmo modo, e considerando os fins do presente trabalho, imperioso 

distinguir dívida de responsabilidade
196

. Tem-se a dívida (débito, dever) como o correlativo 

do direito do credor. Desse modo, pode o devedor, pela obrigação, responder com seu 

patrimônio ou parte dele, já que a responsabilidade não é pessoal, afetando-se apenas o 

patrimônio do sujeito passivo – e não sua liberdade – para a satisfação da dívida, desde que 

não se comprometa o mínimo necessário à existência da pessoa humana
197

. 

                                                
193 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado das Ações. Tomo I. 2ª ed. São Paulo: RT, 1972, p. 

52. Razão pela qual Marcos Bernardes de Mello afirma que a pretensão “constitui o grau de exigibilidade do 

direito (subjetivo) e a obrigação de submissão ao adimplemento” (In Teoria do Fato Jurídico. Plano da 

Existência, 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 183). 

194 Vale aqui transcrever advertência de Paulo Lôbo: “A doutrina costuma identificar a relação jurídica 

obrigacional na exigibilidade da prestação, ou seja, é aquela em que uma parte tem o direito de exigir uma 

determinada prestação e a outra tem a obrigação de cumpri-la. Mas a exigibilidade é desdobramento ou efeito 

da relação de crédito e débito, quando o primeiro se converte em pretensão e o segundo em obrigação em 

sentido estrito (...) Não se pode enxergar a relação obrigacional apenas quando a dívida se convolou em 

obrigação, ou quando o dever de prestar já é exigível” (LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil; Obrigações. 

São Paulo: Saraiva, 2011, p. 50). 

195 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. T. XXVI. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 1984, § 3.102, p. 12. 

196 O tema da distinção entre dívida x responsabilidade frequentemente é retratado utilizando-se termos 

sinônimos. Há quem prefira schuld, debitum, duty ou devoir para se referir à dívida, enquanto a noção de 
responsabilidade é apresentada sob a denominação de haftung, obligatio, liability ou engagement.  

197 Como bem anota Luiz Edson Fachin, “o mínimo não é referido pela quantidade, e pode muito além do 

número ou da cifra mensurável. Tal mínimo é valor e não metrificação, (...) não é menos nem é ínfimo. É um 

conceito apto à construção  do razoável e do justo ao caso concreto, aberto, plural e poroso ao mundo 

contemporâneo” (In Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. Rio de Janeiro, Renovar, 2006, p. 280-1). 
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No entanto, a unidade do direito das obrigações não está mais enraizada 

exclusivamente nos códigos civis, mas também no conjunto de princípios e regras que se 

elevaram à Constituição, em torno dos quais gravitam os microssistemas jurídicos que tratam 

das matérias a ele vinculadas
198

.  

Por essa razão, há de se considerar o texto constitucional como ápice 

conformador da elaboração e aplicação da legislação civil ao propiciar unidade 

hermenêutica
199

 em relação a espaços até então considerados distintos e, por vezes, 

contrapostos
200

, o que leva PAULO LUIZ NETTO LÔBO às seguintes conclusões: 

Extrai-se da Constituição brasileira, em razão dos valores incorporados em suas normas, que, 

no plano geral do direito das obrigações convencionais, o paradigma liberal de prevalência do 

interesse do credor e do antagonismo foi substituído pelo equilíbrio de direitos e deveres entre 

credor e devedor, não apenas na dimensão formal, da tradição dos juristas, mas, sobretudo, na 

dimensão da igualdade ou equivalência material, fundado no princípio da solidariedade 

social201.  

Considerando o disposto nos parágrafos anteriores bem como os aspectos da 

metodologia do direito civil constitucional expostos no capítulo anterior, pode-se concluir que 

o conceito clássico de relação obrigacional
202

 se revelou inadequado e insuficiente para tutelar 

todas as vicissitudes inerentes à visão solidarista da relação obrigacional, que não mais se 

limita ao resultado da soma de débito e crédito, devendo abandonar tal posição estática
203

 para 

                                                
198 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil; Obrigações. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 18. 

199 “resta evidente que não se pode mais conceber, à luz de tais premissas, que a relação jurídica seja 
representada por um feixe de obrigações que se projetam reciprocamente entre as partes que compõem a 

relação jurídica num contexto de colaboração e ainda com ligações externas por conta da necessária 

obediência à função social do contrato” (CATALAN, Marcos Jorge. Descumprimento Contatual. Curitiba: 

Juruá, 2010, p. 113). 

200 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil; Obrigações. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 18. 

201
 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil; Obrigações. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 18. 

202 Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald apresentam boa síntese da uniformidade conceitual da relação 

jurídica obrigacional clássica, a saber: a) caráter transeunte (até mesmo porque não pode haver uma relação 

obrigacional perpétua, o que implicaria, como se pode extrair do seu conceito, uma verdadeira servidão 

humana); b) vínculo jurídico entre as partes (através do qual a parte interessada pode exigir da outra, 

coercitivamente, o adimplemento); c) caráter patrimonial (pois somente o patrimônio do devedor pode ser 
atingido, afastada a sua responsabilidade pessoal); d) prestação positiva ou negativa (pode ser uma conduta de 

dar, fazer ou não fazer) (In Direito das Obrigações. 4ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 11). Pugnando 

por uma releitura da estrutura obrigacional clássica, à luz do princípio da boa-fé objetiva ver GAGLIANO, Pablo 

Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil; Contratos. v. IV. São Paulo: Saraiva, 

2005, p. 75-7. 

203 Gustavo Tepedino, Heloísa Barbosa e Maria Celina Bodin de Moraes anotam que “ao mesmo tempo que as 

escolas do direito civil contemporâneo conclamam a historicidade e a relatividade de seus institutos, a Teoria 

geral das Obrigações continua a ser tratada, difusamente, da mesma forma acrítica com que se enfrentou o 

tema na codificação anterior. As obrigações constituir-se-iam, segundo o entendimento tradicional, na mais 

bem-acabada expressão da racionalidade técnica do direito civil: uma regulação perene, definitiva” 

(TEPEDINO, Gustavo; BARBOSA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bondin de. Código Civil 
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que o vínculo obrigacional seja visto como um processo de cooperação voltado para 

determinado fim.  

Não se trata de alijar as partes de sua liberdade de ação, mas de conformar o seu 

comportamento com a dimensão social
204

, pois ainda que se sofram alterações pontuais no 

percurso, não há perda na sua “identidade de base”
 205

. Dentro dessa perspectiva, “a ideia de 

que o vínculo obrigacional abriga, além de um débito e de um crédito, vários elementos 

jurídicos, suscetíveis de tratamento diferenciado e dotados de um sentido global que os 

transcende”
 206

, conforme será visto no item seguinte. 

 

3.2. A relação jurídica obrigacional como processo 

 

Como visto, tradicionalmente a relação jurídica obrigacional sempre foi 

concebida como uma estrutura unitária que se limitava a disciplinar o direito do credor ao 

cumprimento da prestação, contraposto ao dever do cumprimento da prestação imposto ao 

devedor, entendimento que, em princípio, não abrange a possibilidade de se vislumbrar em 

qualquer um dos partícipes da relação obrigacional a posição simultânea de credor e devedor.  

Pugnando pelo tratamento da relação obrigacional como um todo, e ressaltando 

com tal afirmativa toda a complexidade intraobrigacional, CLÓVIS DO COUTO E SILVA anota 

que “mesmo adimplido o dever principal, ainda assim pode a relação jurídica perdurar como 

fundamento da aquisição (dever de garantia), ou em razão de outro dever secundário 

independente”
207

.  

Para o citado autor, os deveres anexos de conduta seriam divididos em deveres 

dependentes e independentes, sendo a razão do discrime a verificação de que alguns deles 

                                                                                                                                                   
interpretado: Parte Geral e Obrigações.  Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 492.) Como se verá a seguir, tal 
orientação não atende às necessidades da contemporaneidade. 

204 NANNI, Giovanni Ettore. O Dever de Cooperação nas relações obrigacionais à luz do princípio 

constitucional da solidariedade, p. 297. In NANNI, Giovanni Ettore (coord.). Temas Relevantes do Direito 

Civil Contemporâneo. São Paulo: Atlas, 2008, p. 283 a 321. 

205 BECKER, Anelise. Elementos para uma teoria unitária da responsabilidade civil, p. 365, In NERY JUNIOR, 

Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade (org.). Responsabilidade Civil. Doutrinas Essenciais, Teoria Geral, vol. 

I. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 353 a 372. 

206 BECKER, Anelise. Elementos para uma teoria unitária da responsabilidade civil, p. 364-5, In NERY 

JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade (org.). Responsabilidade Civil. Doutrinas Essenciais, Teoria 

Geral, vol. I. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 353 a 372. 

207 COUTO E SILVA, Clóvis V. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: FGV, 2006, p. 20. 
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“são susceptíveis de ultrapassar o término da obrigação principal, de terem assim vida 

própria. Em razão dessa particularidade, podem ser acionados independentemente da 

prestação principal”
208

. 

Dentro dessa perspectiva, os figurantes da relação jurídica obrigacional devem 

buscar o adimplemento satisfatório, que decorre de múltiplas faculdades e situações que se 

desenvolvem de modo dinâmico ao longo de todo o iter da relação jurídica obrigacional, que 

passa a ser vista como um conjunto complexo de fases direcionadas a um fim que não se 

satisfaz apenas com o cumprimento do dever de prestar
209

. 

Partindo-se de tal entendimento, analisa-se o cumprimento contratual pela sua 

função econômico-social e não apenas pelo objeto principal da obrigação, observando-se que  

a partir do contato social surgem deveres relacionados à esfera jurídica  do outro contratante 

que variam conforme as peculiaridades da situação, razão pela qual 

os deveres anexos não consistem, portanto, em elementos da relação contratual existentes ab 

initio, em numerus clausus e com um conteúdo fixo. A sua concretização depende da verificação 

de pressupostos variáveis que, à luz do fim do contrato, adquirem essa eficácia. E não só o seu 

aparecimento: também o seu conteúdo interno, intensidade e duração dependem das 

circunstâncias atuais. De certo modo, pode-se dizer que existem, potencialmente, desde o início e 

são atualizados à medida que se vão verificando as situações que põem em perigo a consecução 

do interesse no contrato. Sua fixação, portanto, somente é possível em um determinado momento 

temporal e sua existência independe da hipótese de sua violação, extinguindo-se com seu 

cumprimento ou com sua superação através de uma alteração das circunstâncias que 

determinaram o seu surgimento, o que os torna sem objeto 210. 

Ensina CLÓVIS DO COUTO E SILVA que tais deveres gerais independem da 

vontade dos envolvidos e surgem do contato social já na fase das tratativas, antes da 

incidência de uma norma jurídica juridicizando o negócio celebrado entre as partes
211

. 

Deve-se então analisar a relação jurídica obrigacional em sua totalidade, 

visualizando-a como um conjunto completo de fases direcionadas a uma finalidade, que 

mesmo mantendo como cerne o dever de prestar
212

, não atingirá a sua finalidade somente pelo 

                                                
208 COUTO E SILVA, Clóvis V. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: FGV, 2006, p. 96. 

209 HAICAL, Gustavo Luís da Cruz. O inadimplemento pelo descumprimento exclusivo de dever lateral advindo 

da boa-fé objetiva. In MOTA, Maurício; KLOH, Gustavo. Transformações Contemporâneas do Direito das 

Obrigações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, p. 487. 

210 BECKER, Anelise. Elementos para uma teoria unitária da responsabilidade civil, p. 369, In NERY JUNIOR, 

Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade (org.). Responsabilidade Civil. Doutrinas Essenciais, Teoria Geral, vol. 

I. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 353 a 372. 

211 COUTO E SILVA, Clóvis V. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: FGV, 2006, p. 64. 

212 HAICAL, Gustavo Luís da Cruz. O inadimplemento pelo descumprimento exclusivo de dever lateral advindo 

da boa-fé objetiva. In MOTA, Maurício; KLOH, Gustavo. Transformações Contemporâneas do Direito das 

Obrigações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, p. 488. 
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cumprimento desse dever, pois se passa a considerar a existência de outros deveres exigíveis 

dos figurantes dessa relação, que também deverão ser observados para que a satisfação seja 

completa.  

Nesta transição de um paradigma estático para um modelo dinâmico da relação 

obrigacional, é necessária uma releitura da disciplina do direito obrigacional que não pode ser 

considerado mero estatuto do credor, pois, como anota PIETRO PERLINGIERI, a obrigação não 

mais se identifica com o direito ou os direitos do credor, já que cada vez mais, se configura 

como uma relação de cooperação
213

 através da qual o sujeito ativo necessita adotar uma 

postura de colaboração para o adimplemento, de modo a superar qualquer concepção de 

submissão para permitir que o sujeito passivo se veja liberto do vínculo
214

.  O referido autor 

prossegue sustentando que  

A incidência constitucional se realiza de vários modos: não apenas na individualização dos 

conteúdos das cláusulas gerais, como a diligência, a boa-fé, a lealdade, o estado de necessidade, 

etc., mas sobretudo, na releitura orientada axiologicamente de toda a disciplina em que consiste a 

relação e, em particular, no controle de valor das ordens de interesses representadas pelo título 

(...) e na relevância que a peculiaridade deste último tem condições de produzir na estrutura 

formal da relação215. 

Cabe então analisar o plano da eficácia
216

 da relação jurídica obrigacional em 

toda a sua complexidade, identificando direitos e deveres primários, secundários e laterais.  

 

 

 

 

                                                
213 Perfis do Direito Civil, p. 212. 

214 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito das Obrigações. 4ª ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2009, p. 13. 

215 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil, p. 211. 

216 MARCOS BERNARDES DE MELLO esclarece que “tudo o que se passa no mundo jurídico, sem exceção, é 

consequência (eficácia) de fato jurídico. Nele nada ocorre sem que haja um fato jurídico em sua origem. 

Partindo dessa premissa, tem-se à evidência que a relação jurídica é, exclusivamente, efeito de fato jurídico, 

sendo conceito pertinente ao plano da eficácia” (p. 169). Destaca o autor quatro princípios fundamentais que 

regem as relações jurídicas, advertindo que a (1) intersubjetividade, (2) a essencialidade do objeto e a (3) 

correspectividade de direito e dever, pretensão e obrigação, ação e situação de acionado e exceção e situação de 

excetuado são essenciais, pois a sua ausência compromete a própria existência da relação jurídica. Já o (4) 

princípio da coextensão de direito, pretensão e ação não seria essencial, porque pode sofrer exceções sem afetar a 

existência da relação jurídica. Para aprofundamento do tema, consultar a obra Teoria do Fato Jurídico. Plano 

da Eficácia. São Paulo: Saraiva: 2003, p. 171 e seguintes.  
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3.3. A complexidade e a evolução dogmática dos deveres laterais de conduta no plano da 

eficácia da relação jurídica obrigacional 

 

Os direitos e deveres primários da relação jurídica obrigacional constituem seu 

cerne na medida em que estão relacionados ao núcleo da satisfação dos sujeitos de 

determinada relação jurídica, permitindo a distinção correta entre os tipos contratuais. Ao seu 

lado, gravitando numa relação de complementaridade, encontram-se direitos e deveres 

secundários
217

, de caráter acessório da prestação principal. Estes exercem função de garantia 

da plena realização dos interesses dos figurantes da relação obrigacional (interesse no 

cumprimento). 

Entretanto, como afirmado anteriormente, a relação obrigacional vista como um 

processo exige a observância de outra espécie de deveres que não estão apenas relacionados 

ao estrito cumprimento da prestação. Trata-se dos deveres laterais ou anexos, por vezes 

denominados na doutrina nacional de colaterais
218

, instrumentais
219

 ou fiduciários
220

. 

O desenvolvimento de tal categoria deve-se aos trabalhos de HERMANN STAUB e 

HEINRICH STOLL no enfrentamento de dificuldades que existiam da aplicação do código civil 

alemão antes da lei de modernização em 2000. Pelas mãos desses dois juristas, surgiu a teoria 

da violação positiva do contrato, relacionada aos deveres de cumprimento, e o 

desenvolvimento dos deveres de proteção na relação jurídica obrigacional, influenciando 

fortemente toda a construção doutrinária e jurisprudencial na direção da ampliação do 

conceito de adimplemento obrigacional. 

O tratamento dogmático dos deveres laterais de conduta ultrapassou a mera 

exigência de proteção dos figurantes e do seu patrimônio para exigir um comportamento 

                                                
217 Há quem separe os deveres secundários em diversas espécies, distinguindo os deveres acessórios da prestação 

principal (função de garantia) daqueles deveres com prestação autônoma (relativos a uma falha do próprio 

programa obrigacional), que ainda se subdividiriam em deveres sucedâneos (indenização por perdas e danos em 
virtude de inadimplemento absoluto) ou deveres coexistentes com a prestação principal (indenização em virtude 

de mora). Pelo menos na experiência brasileira, elevar a classificação dos deveres da relação obrigacional a esse 

nível de refinamento causaria mais transtornos do que vantagens, não se atribuindo nenhuma utilidade, no campo 

pragmático, à adoção de tais subdivisões (Cf. HAICAL, Gustavo Luís da Cruz. O inadimplemento pelo 

descumprimento exclusivo de dever lateral advindo da boa-fé objetiva. In MOTA, Maurício; KLOH, Gustavo. 

Transformações Contemporâneas do Direito das Obrigações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, p. 491-2). 

218 TOMASETTI JUNIOR, Alcides. As relações de consumo em sentido amplo na dogmática das obrigações e 

dos contratos, Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, n. 13, p. 12-17, jan./mar. 1995, p. 16-17. 

219 SAVI, Sérgio. Inadimplemento das obrigações, mora e perdas e danos. In: TEPEDINO, Gustavo (Coord.). 

Obrigações: estudos na perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 476. 

220 NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 79-81. 
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voltado à obtenção da plena satisfação da obrigação, abrangendo deveres de informação 

(esclarecimento) e de lealdade, em cuja base de sustentação está a boa-fé.   

O conteúdo dos deveres laterais de proteção está relacionado à exigência de que 

as partes evitem que sejam infligidos danos mútuos às suas esferas jurídicas. Por sua vez, os 

deveres laterais de esclarecimento obrigam as partes a se informarem mutuamente de todos os 

aspectos atinentes ao vínculo, aos quais devem ser somados os deveres de lealdade, impondo 

a elas a abstenção de qualquer comportamento que possa desequilibrar as prestações, como 

também a adoção de deveres de atuação positiva para garantir o mesmo objetivo
221

.  

Ponto importante para melhor compreensão da questão aqui posta é a distinção 

entre deveres de prestação e deveres de proteção, em especial quando se considera que os 

efeitos jurídicos de tais deveres não se restringem somente aos figurantes da relação 

obrigacional e por vezes são estendidos a terceiros
222

.  

Mesmo que o contrato seja concluído sem nenhuma estipulação em favor de 

terceiro (pretensão à prestação), reconhece-se ao sujeito estranho à relação obrigacional  

pretensão à proteção. Como anota GUSTAVO LUÍS DA CRUZ HAICAL, “o dever de prestação 

ancora-se na existência da relação obrigacional estabelecida, tendo seu suporte fático 

descrito na lei ou nos usos do tráfico quando estes são modelos jurídicos. Os deveres laterais, 

ao contrário, não possuem um conteúdo predeterminado, pois derivam da boa-fé objetiva”
223

. 

Em relação à intensidade da exigibilidade dos deveres que compõem a relação 

jurídica obrigacional vista como um processo, há de se notar diferenças marcantes entre os 

                                                
221 MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha. Da Boa-fé no Direito Civil. Coimbra: Almedina, 2011, 

p. 604-7. 

222
 SEGURO DE VIDA. PRAZO DE CARÊNCIA. SUICÍDIO NÃO PREMEDITADO. PRINCÍPIO DA BOA-

FÉ. APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 105/STF E 61/STJ. O planejamento do ato suicida, para fins de 

fraude contra o seguro, nunca poderá ser presumido. A boa-fé é sempre pressuposta, ao passo que a má-fé deve 

ser comprovada. A despeito da nova previsão legal, estabelecida pelo art. 798 do CC/02, as súmulas 105/STF e 

61/STJ permanecem aplicáveis às hipóteses nas quais o segurado comete suicídio. A interpretação literal e 

absoluta da norma contida no art. 798 do CC/02 desconsidera importantes aspectos de ordem pública, 

entre os quais se incluem a necessidade de proteção do beneficiário de contrato de seguro de vida 

celebrado em conformidade aos princípios da boa-fé objetiva e lealdade contratual (REsp 959.618/RS, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

7/12/2010, DJe 20/6/2011). 

223 HAICAL, Gustavo Luís da Cruz. O inadimplemento pelo descumprimento exclusivo de dever lateral advindo 

da boa-fé objetiva. In MOTA, Maurício; KLOH, Gustavo. Transformações Contemporâneas do Direito das 

Obrigações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, p. 498. Ao tratar dos contratos com eficácia protetiva para terceiros, 

Pontes de Miranda deixava clara sua natureza jurídica de negócios sem pretensão à prestação, muito embora 

reconhecesse que o terceiro seria titular das pretensões de diligência ou proteção. Ele ressaltava que a extensão 

seria da “eficácia protetiva” (Cf. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. 

T. XXVI. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, § 3.165, p. 266). 



75 

 

deveres de prestação (principais e secundários) e os deveres laterais de proteção, informação e 

lealdade. Estes não são prefixados em nenhuma espécie contratual, ao contrário dos deveres 

principais, que, como visto, definem a natureza e estrutura do vínculo jurídico entre as partes. 

Mas não é só. Os deveres laterais são exigíveis durante todo o iter da relação 

obrigacional complexa, desde a fase pré-contratual – quando a relação jurídica entabulada 

entre as partes e baseada no contato social ainda não apresenta deveres de prestação, 

baseando-se precipuamente na confiança depositada pelos figurantes na conduta leal e honesta 

do outro; passando pela fase de execução e desenvolvimento do negócio, e perdurando após 

esta se extinguir pelo cumprimento dos deveres de prestação, já que se exige na fase pós-

contratual que os figurantes assegurem a plena utilidade dos direitos adquiridos. 

Tal perspectiva deve ter em conta que a complexidade da relação jurídica 

obrigacional não se resume à mera soma de seus elementos parcelares
224

. Dito de outro modo: 

a relação obrigacional vista como processo não é a simples reunião dos fatores que a 

integrem, pois o “feixe de relações é como todo, e não como soma”
225

. Além disso, conforme 

advertem CRISTIANO CHAVES e NELSON ROSENVALD: 

(...) a contemporânea concepção da obrigação como processo polarizado ao adimplemento não é 

capaz de apagar o mérito da teoria dualista. Afinal, mesmo que acertadamente reconhecida como 

relação jurídica global – sob o ângulo de sua complexidade –, a obrigação ainda é ferida em sua 

acepção estrita – sob o ângulo de relação simples – como um vínculo que assegura ao credor 

exigir uma prestação. Se esta é sua essência, nada melhor do que precisar a dicotomia 

débito/responsabilidade para compreender o cerne do processo obrigacional226. 

 

                                                
224 Para Mário Luiz Delgado Régis, “a obrigação deve ser vista não apenas pela soma dos seus elementos 

constitutivos, mas como um processo, uma série de atos relacionados entre si, que se encadeiam e convergem 

em direção à satisfação dos interesses recíprocos do credor (em receber) e do devedor (em pagar) culminando 

com o adimplemento, que é a finalidade última de toda obrigação. O vínculo é apenas uma ordem de 

cooperação, formadora de uma unidade que não se esgota na soma dos elementos que a compõem. O vínculo 

passa a ter sentido próprio, diverso do que assumiria se se tratasse de pura soma de suas partes, de um 

compósito de direitos, deveres e pretensões, obrigações, ações  e exceções. Considerado como um todo, o 

vínculo obrigacional não se altera ou modifica com certas alterações e modificações sofridas pelas partes. Por 
esse motivo, o adimplemento de um crédito determinado pode não extinguir, ou modificar, a relação jurídica. 

Em outras palavras, mesmo adimplindo o dever principal, ainda pode a relação jurídica perdurar como 

fundamento da aquisição (dever de garantia), ou em razão de outro dever secundário independente” (In FIUZA, 

Ricardo. Código Civil Comentado. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 206).     

225 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. 3ª ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1984, T. XXVI, § 3.169, 1, p. 283.  Um exemplo, fornecido pelo próprio Pontes de Miranda, ajudará a 

esclarecer a afirmação: “(...) O conceito, por exemplo, de relação jurídica compra-e-venda não é conceito de 

relação jurídica a que corresponda dívida de prestar a coisa, mais de cuidar da coisa até a entrega, mais de não 

descurar da proteção jurídica da coisa; e sim o conceito de relação jurídica em que tudo isso é intrínseco”. 

226
 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito das Obrigações. 4ª ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2009, p. 14. 
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Para MENEZES CORDEIRO, a complexidade intraobrigacional traduz a ideia de 

que o vínculo obrigacional abriga “não um simples dever de prestar, simétrico a uma 

pretensão creditícia, mas antes vários elementos jurídicos dotados de autonomia bastante 

para, de um conteúdo unitário, fazerem uma realidade composta”
227

. Razão pela qual o autor  

sustenta que na reconstituição do conteúdo desta não se deve “estudar e alinhar os elementos 

que a componham; antes é de partir do todo para as partes”
 228

. 

Por esse motivo, JUDITH MARTINS-COSTA aponta a necessidade de “descer do 

plano das abstrações ao terreno rico e multiforme do concreto”, destacando a necessidade de 

ultrapassagem do exame puramente externo da relação obrigacional em direção a uma análise 

interna, vale dizer, centrada na noção de adimplemento
229

, aqui compreendido como atuação 

concreta do programa obrigacional, levando-se em conta a concretude das circunstâncias nas 

quais se desenvolve a relação
230

. 

Por tal razão, os deveres derivados da boa-fé ordenam-se, assim, em graus de 

intensidade, dependendo da categoria dos atos jurídicos a que se ligam231, não sendo possível 

uma sistematização uniforme ou a elaboração de listas taxativas com descrição precisa de seus 

conteúdos, tamanha é a sua diversidade
232

.  

 

 

 

 

                                                
227 MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha. Da Boa-fé no Direito Civil. Coimbra: Almedina, 2011, 

p. 586. 

228 MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha. Da Boa-fé no Direito Civil. Coimbra: Almedina, 2011, 

p. 590. 

229 TEPEDINO, Gustavo; BARBOSA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bondin de. Código Civil 

interpretado: Parte Geral e Obrigações.  Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 493. Os autores sustentam que a 
contemporaneidade requer uma análise “não mais centrada no método tradicional e que percebe a relação 

obrigacional tão-somente como um vínculo estruturado sobre dois pólos, ligados pelos co-respectivos direitos e 

deveres, ou seja, voltada para a descrição dos seus elementos constitutivos, visualizados in abstracto: os 

sujeitos (credor e devedor), o objeto (a prestação, o dar, fazer ou não fazer), os requisitos legais e os elementos 

acidentais, quando ocorrentes” (p. 493). 

230 MARTINS-COSTA, Judith.  Comentários ao Novo Código Civil. Do Direito das Obrigações. Do 

Adimplemento e da Extinção das Obrigações. In TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (coord.), vol. V, t. I. Rio de 

Janeiro: Forense, 2003, p. 8-9. 

231 COUTO E SILVA, Clóvis V. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: FGV, 2006, p. 37. 

232
 DANTAS JUNIOR, Aldemiro Rezende. Teoria dos Atos Próprios no Princípio da Boa-fé. Curitiba: Juruá, 

2008, p. 163. 



77 

 

3.3.1. Deveres Laterais ou Deveres Gerais de Conduta? 

 

Fica bem evidente, da digressão acima, que a terminologia empregada pelos 

diversos autores para situar o fenômeno da relação jurídica obrigacional complexa não é 

unívoca. Ao anotar que toda obrigação recebe seu caráter distintivo através do dever primário 

de adimplemento, PAULO LUIZ NETTO LÔBO sustenta que seu conteúdo total compreende 

deveres de conduta mais ou menos amplos. Destaca o autor, fazendo referência ao 

pensamento de LARENZ, que existe variada e farta terminologia para definir aqueles deveres 

que excedem do próprio e estrito dever de prestação, comumente denominados secundários, 

complementares, acessórios, conexos, laterais ou anexos
233

. 

Se no início da elaboração de tal teoria a concepção clássica desses deveres de 

conduta só os enxergava como derivados do dever primário de adimplemento e imputáveis 

apenas ao devedor, a evolução do direito e, em especial, a metodologia do direito civil 

constitucional que vem sendo empregada em nosso país nas últimas duas décadas, alçou 

alguns desses deveres ao status de deveres gerais de conduta, na medida em que se impõem 

tanto ao devedor quanto ao credor e, em determinadas circunstâncias, a terceiros
234

.  

Sobre este tema, explica PAULO LUIZ NETTO LÔBO que 

Esses deveres não derivam da relação jurídica obrigacional, e muito menos do dever de 
adimplemento; estão acima de ambos, tanto como limites externos ou negativos, quanto como 

limites internos ou positivos. Derivam diretamente dos princípios normativos e irradiam-se sobre 

a relação jurídica obrigacional e seus efeitos, conformando e determinando, de modo cogente, 

assim o débito como o crédito. Os deveres gerais de conduta exigem interpretação de seus efeitos 

e alcances diretamente conjugada aos dos princípios de onde promanam. A compreensão de uns 

implica a dos outros235 (...) Os deveres gerais de conduta, ainda que incidam diretamente nas 

relações obrigacionais, independentemente da manifestação de vontade dos participantes, 

necessitam de concreção de seu conteúdo, em cada relação, considerados o ambiente social e as 

dimensões do tempo e do espaço de sua observância ou aplicação. Essa é sua característica, 

razão por que são insuscetíveis ao processo tradicional de subsunção do fato à norma jurídica. 

 

Para o referido autor, em nosso sistema jurídico seria possível definir como 

dever geral de conduta (a) o dever de boa-fé objetiva nas obrigações; (b) o dever de realização 

da função social das obrigações; (c) o dever de equivalência material das prestações; (d) o 

dever de equidade; (e) o dever de informar e (f) o dever de cooperar. Trata-se de postura 

                                                
233 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Obrigações. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 73. O autor prefere denominar de 

“acessórias” as obrigações não autônomas que existem em função da obrigação principal, citando como 

exemplos a fiança, a garantia de evicção e a responsabilidade por vício do produto ou do serviço (p. 74). 

234 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Obrigações. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 74. 

235 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Obrigações. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 74-76. 
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inovadora em nossa experiência jurídica, uma vez que os autores nacionais costumam negar 

autonomia própria para os deveres de cooperação e informação, situando-os no mesmo espaço 

da boa-fé. 

PAULO LUIZ NETTO LÔBO explica que o direito à informação e o correspectivo 

dever de informar “têm raiz histórica na boa-fé, mas adquiriram autonomia própria, ante a 

tendência crescente do Estado social de proteção ou tutela jurídica dos figurantes 

vulneráveis das relações jurídicas obrigacionais”
236

.  

No Código de Defesa do Consumidor é que se encontrou o substrato para seu 

desenvolvimento, lastreado nos requisitos da adequação, suficiência e veracidade. Adequação 

não se refere apenas ao conteúdo da informação, mas também à forma de divulgação (v.g., os 

meios de comunicação utilizados); enquanto a suficiência relaciona-se com a completude, 

vale dizer, a integralidade da informação sem omissão de referências não vantajosas para o 

fornecedor do produto ou serviço, como, por exemplo, eventuais consequências danosas da 

sua utilização.  

Exige-se ainda que a informação corresponda às reais características do produto 

ou do serviço e que seja cognoscível, ou seja, o consumidor precisa poder compreender a 

informação que lhe está sendo disponibilizada, não sendo suficiente para a eficácia do 

negócio o simples consentimento, uma vez que este se situa no plano da validade e não no 

plano da produção dos efeitos desejados pelas partes. 

Ainda pugnando pela autonomia em relação ao dever geral de boa-fé, PAULO 

LÔBO destaca que o dever de cooperação tem seu fundamento no princípio constitucional da 

solidariedade, razão pela qual não se limita ao espaço da relação interindividual, 

ultrapassando a qualificação de “dever lateral” de conduta, não devendo ser visto como mero 

efeito secundário dos deveres acessórios, em atenção ao compromisso valorativo do texto 

constitucional
237

. 

A categoria dos “deveres gerais de conduta” não foi estruturada para retirar 

importância da evolução doutrinária que refinou a noção da obrigação como processo, um 

todo orgânico dividido em deveres principais, secundários e laterais. Apresenta-se, destarte, 

                                                
236 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Obrigações. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 90. Sobre o tema ver também 

ALBUQUERQUE, Fabíola Santos. O princípio da informação à luz do código civil e do código de defesa do 

consumidor. In: BARROSO, Lucas Abreu (Org.). Introdução crítica ao código civil. Rio de Janeiro: Forense, 

2006. p. 100-102. 

237 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Obrigações. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 94-5. 
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como mais um passo desse desenvolvimento doutrinário, transcendendo a relação jurídica 

obrigacional, com reflexos importantes no campo da responsabilidade civil, conforme será 

tratado mais adiante.  

Esta proposta de analisar a relação obrigacional buscando especializar outras 

categorias além da boa-fé também serve para refletir sobre a onipresença dela nas obras que 

tratam da matéria. Já se alcançou maturidade para refinar tal categoria, buscando novos 

desdobramentos no interesse do ótimo adimplemento.  

No entanto, uma advertência se faz necessária. Os conceitos de “dever lateral” e 

“dever geral de conduta” não são excludentes e devem coexistir no sistema, como 

instrumentos úteis à agenda do direito civil constitucional. Um exemplo ajudará a 

compreensão de tal afirmação. Não é todo dever de informar que deve ser alçado à condição 

de dever geral de conduta, pois é possível encontrar no Código Civil várias situações nas 

quais o direito à informação é tratado como mero dever acessório da prestação obrigacional 

(v.g., arts. 569
238

, 686
239

 e 864
240

). 

Importante perceber que os deveres gerais de conduta, vinculados diretamente 

aos princípios, ultrapassam a função estrutural de auxiliares do adimplemento
241

. Ao mesmo 

tempo, atuam como fonte e baliza de conformação no exercício de distintas posições 

jurídicas
242

. Afinal, como consequência do marco teórico aqui adotado, pode-se afirmar que 

“quem contrata não mais contrata tão só o que contrata”
243

, razão pela qual é possível 

sustentar que “ainda que ignorados pelos contratantes, os deveres sob análise podem assumir 

                                                
238

 Art. 566: “o locador é obrigado: (...) III - a levar ao conhecimento do locador as turbações de terceiros, que se 

pretendam fundadas em direito”. 

239 Art. 686: “a revogação do mandato, notificada somente ao mandatário, não se pode opor aos terceiros que, 

ignorando-a, de boa-fé com ele trataram; mas ficam salvas ao constituinte as ações que no caso lhe possam caber 

contra o procurador”. 

240 Art. 864: “tanto que se possa, comunicará o gestor ao dono do negócio a gestão que assumiu, aguardando-lhe 

a resposta, se da espera não resultar perigo”. 

241 LEONARDO, Rodrigo Xavier. A teoria das redes contratuais e a função social dos contratos: reflexões a 

partir de uma recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 94, n. 832, 
p. 100-111, fev. 2005, p. 104-105.  

242 CATALAN, Marcos. A morte da culpa na responsabilidade contratual. São Paulo: FDUSP, 2011. 347f. 

Tese (Doutorado em Direito), Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2011, p. 141. 

243 FACHIN, Luiz Edson. Contratos na ordem pública do direito contemporâneo. In: TEPEDINO, Gustavo; 

FACHIN, Luiz Edson (Coord.). O direito e o tempo: embates jurídicos e utopias contemporâneas. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2008, p. 458. 
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dimensão negativa, impedindo a invasão arbitrária da intimidade, ou positiva, ao facilitar, 

por exemplo, o  adimplemento”
244

. 

Para os fins deste trabalho será analisado em maior profundidade o dever geral 

de boa fé nas relações negociais, o que será iniciado no próximo item. No entanto, nenhuma 

apresentação sobre os deveres gerais de conduta pode prescindir da análise do dever geral de 

realização da função social das obrigações. 

O dever de realização da função social das obrigações atua como limite positivo 

que conforma todo o tráfego jurídico interparticulares, embora não esteja explicitado no texto 

de nossa Lei Maior. Exprime o comando de que os interesses individuais devem ser exercidos 

sem conflito com os interesses sociais, sempre que estes se apresentarem. 

 Há quem vislumbre em tal dever apenas uma mitigação do clássico princípio da 

relatividade dos efeitos do contrato, cuja aplicação estaria adstrita a situações em que terceiros 

estivessem sendo prejudicados pelo que foi pactuado. A função social estaria, neste prisma, 

relacionada a consequências meramente externas, não surtindo nenhum efeito na relação 

direta entre os contratantes
245

.  

Nada obstante, prefere-se filiar à corrente que busca a funcionalização do princípio 

da solidariedade através do dever de realizar função social do contrato, perspectiva que 

prescreve compromissos em prol da comunidade, não só impondo limites, mas às vezes 

restringindo a própria possibilidade de contratar, com reflexos na responsabilidade 

contratual
246

.  

Cada um dos deveres gerais aqui mencionados mereceria, por si só, um estudo 

específico. Por enquanto, em atenção à proposta deste trabalho, resta abordar o tratamento 

conferido à boa-fé em nosso sistema jurídico, detalhando a partir dela os deveres laterais de 

conduta mais frequentes no cotidiano forense. 

                                                
244 CATALAN, Marcos. A morte da culpa na responsabilidade contratual. São Paulo: FDUSP, 2011. 347f. 

Tese (Doutorado em Direito), Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2011, p. 141. 

245 Humberto Theodoro Júnior, que sustenta não ser razoável “suscitar desvio de função social quando a 

deslealdade de um contratante prejudicar os interesses apenas do outro245”. A solução para os casos de abuso 

interindividual ficaria adstrita ao campo da boa-fé objetiva, sendo legitimado para buscar tutela jurídica do 

Estado apenas o lesado (In O contrato e sua Função Social. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 37/40). 

246 Neste sentido, o parágrafo único do art. 2.035 do Código Civil, norma de ordem pública, prescreve que 

“nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este 

Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos”. Tal dispositivo aplica-se inclusive aos 

atos jurídicos constituídos antes da entrada em vigor do CC/02, no que concerne aos seus efeitos, produzidos 

após a vigência deste. 
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3.3.2.  A boa-fé na experiência jurídica brasileira 

 

3.3.2.1. Boa-fé subjetiva x Boa-fé objetiva 

 

É fácil perceber que a boa-fé está relacionada aos fatores socioculturais de um 

determinado lugar e momento, refletindo a realidade que informa a ordem jurídica em que 

está inserida. No entanto, tal constatação dificulta sua análise e, sobretudo, a comparação de 

sua utilização nos diversos ordenamentos jurídicos
247

. 

ANDRÉ COMTE-SPONVILLE denominou de “boa-fé” a palavra para designar, entre 

todas as virtudes, nossas relações com a verdade. Tratando da questão num âmbito puramente 

subjetivo, sustenta que a boa-fé seria “um fato, que é psicológico, e uma virtude, que é 

moral”. Enquanto fato considera a boa-fé como “conformidade dos atos e das palavras com a 

vida interior, ou desta consigo mesma”, enquanto virtude, a relaciona com o “amor ou o 

respeito à verdade”
248

. 

                                                
247Se se analisar a experiência italiana, ver-se-á que a boa-fé é tratada em diversos dispositivos legais ao longo 

do código, merecendo destaque o disposto nos arts. 1.375 (“Il contratto deve essere eseguito secondo buona 

fede), art. 1.366 (“Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede”), e sobretudo no art. 1.358, assim 

redigido: “Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha 

acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per 

conservare integre le ragioni dell'altra parte (1175, 1375)”. No sistema francês o tema vem disciplinado no 

capítulo relativo aos efeitos das obrigações, especificamente no art. 1.134: “Les conventions légalement formées 

tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou 
pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi”. O Código de Quebec trata da boa-

fé em seu art. 6º (“Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi” e art. 

7º (“Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant 

ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi”).  

248 COMTE-SPONVILLE, André. Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Tradução de Eduardo Brandão. 

São Paulo: Martins Fontes, 1999. Versão digital obtida em http://www.pfilosofia.pop.com.br/03_filosofia/  

03_03_pequeno_tratado_das_grandes_virtudes/ pequeno_tratado_das_grandes_virtudes.htm, p. 105 e seguintes. 

Acesso em 12.12.2011. O autor prossegue afirmando que “não, claro, que a boa-fé valha como certeza, nem 

mesmo como verdade (ela exclui a mentira, não o erro), mas que o homem de boa-fé tanto diz o que acredita, 

mesmo que esteja enganado, como acredita no que diz. É por isso que a boa-fé é uma fé, no duplo sentido do 

termo, isto é, uma crença ao mesmo tempo em que uma fidelidade. É crença fiel, e fidelidade no que se crê. Pelo 
menos enquanto se crê que seja verdade. Vimos, a propósito da fidelidade, que ela devia ser fiel antes de tudo ao 

verdadeiro: isso define muito bem a boa-fé. Ser de boa-fé não é sempre dizer a verdade, pois podemos nos 

enganar, mas é pelo menos dizer a verdade sobre o que cremos, e essa verdade, ainda que a crença seja falsa, 

nem por isso seria menos verdadeira. É o que se chama também de sinceridade (ou veracidade, ou franqueza), e 

o contrário da mentira, da hipocrisia, da duplicidade, em suma, de todas as formas, privadas ou públicas, da má-

fé. (...) A boa-fé é uma sinceridade ao mesmo tempo transitiva e reflexiva. Ela rege, ou deveria reger, nossas 

relações tanto com outrem como conosco mesmos. Ela quer, entre os homens como dentro de cada um deles, o 

máximo de verdade possível, de autenticidade possível, e o mínimo, em consequência, de artifícios ou 

dissimulações. Não há sinceridade absoluta, mas tampouco há amor ou justiça absolutos: isso não nos impede de 

tender a elas, de nos esforçar para alcançá-las, de às vezes nos aproximarmos delas um pouco… A boa-fé é esse 

esforço, e esse esforço já é uma virtude” (p. 106-7).  
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Segundo PABLO STOLZE GAGLIANO e RODOLFO PAMPLONA FILHO, a boa-fé pode 

ser entendida como “uma diretriz principiológica de fundo ético e espectro eficacial jurídico. 

Vale dizer, a boa-fé se traduz em um princípio de substrato moral, que ganhou contornos e 

matiz de natureza jurídica cogente”
249

 

Já se tornou lugar-comum distinguir a forma objetiva da boa-fé de sua tradicional 

versão subjetiva. Pode-se definir a boa-fé objetiva (Treu und Glauben) como um modelo ético 

de comportamento que se exige de todos os integrantes da relação obrigacional, em 

contraposição com a noção subjetiva de boa-fé (Guten Glauben), que significa o estado de 

crença de um sujeito de estar agindo em conformidade com as normas do ordenamento. 

Desse modo, a boa-fé subjetiva (“boa-fé crença”) relaciona-se ao 

desconhecimento de determinada circunstância, no que difere da boa-fé em sua dimensão 

normativa, a boa-fé objetiva, que diz respeito à confiança e à legítima expectativa do sujeito 

(“boa-fé lealdade”). RUY ROSADO DE AGUIAR JÚNIOR
250

 aponta a boa-fé subjetiva como 

qualidade do sujeito, relativa ao estado de consciência da pessoa
251

, servindo à proteção 

daquele que tem a consciência de estar agindo conforme o Direito, apesar de ser outra a 

realidade.  

Nas palavras de DANIEL USTÁRROZ, “aquele que age de acordo com a boa-fé 

subjetiva não tem consciência e não deseja que, de seu agir, decorra prejuízo a outrem. A 

ação, ainda que seja contrária ao direito, é tida pelo agente como lícita, e esse sentimento o 

anima para determinar sua conduta”
252

.  

                                                
249 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil; Contratos. vol. 

IV. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 72.   

250 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Extinção dos contratos por incumprimento do devedor. Rio de 

Janeiro: Aide, 2004, p. 243. Nesse sentido, dispõe o art. 1.201 do CC/02: “É de boa-fé a posse, se o possuidor 
ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa”. Como consequência, o possuidor de boa-fé tem 

direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos (art. 1.214), além de não responder pela perda ou deterioração 

da coisa, a que não der causa (art. 1.217). Outros exemplos de positivação da boa-fé subjetiva no Código Civil 

podem ser encontrados nos arts. 1.242 e 1.561, dentre outros. 

251 Em relação à boa-fé subjetiva existe dissenso doutrinário sobre os requisitos necessários a sua configuração. 

Para os partidários de uma concepção puramente psicológica, basta a ignorância de determinado fato ou estado 

de coisas, abstraindo-se qualquer aferição de diligência do sujeito como dado relevante. Já na concepção ética, 

“o desconhecimento do vício que torna ilegítimo o exercício da posição jurídica ou a aquisição do direito não 

pode ser culposo” (DUARTE, Ronnie Preuss. A cláusula geral da boa-fé no novo código civil brasileiro. In 

DELGADO, Mário Luiz; ALVES, Jones Figueiredo. Novo Código Civil: Questões controvertidas. Vol. 2. São 

Paulo: Método, 2004, p. 414). Sem dúvida, é mais fácil perquirir as circunstâncias fáticas que permitiriam ao 
figurante do contrato ter ciência do vício que tornava ilegítimo o exercício de sua posição jurídica do que saber o 

que se passou em seu íntimo. Resta saber qual o grau de diligência a ser exigido, sendo a melhor alternativa 

aquela que leva em consideração as condições pessoais do agente, como, por exemplo, seu nível econômico-

social, educação, experiência profissional etc.  

252 USTÁRROZ, Daniel. Responsabilidade Contratual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 71. 
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A dificuldade para se buscar uma melhor precisão técnica que facilite à 

compreensão da noção da boa-fé subjetiva pode ser bem ilustrada na lúcida ponderação de 

ANDRÉ COMTE-SPONVILLE: 

(...) Dir-se-á que a boa-fé não prova nada; estou de acordo. Quantos canalhas sinceros, quantos 

horrores consumados de boa-fé? (...) Um canalha autêntico é um canalha: de que adianta sua 

autenticidade? Como a fidelidade ou a coragem, a boa-fé tampouco é uma virtude suficiente ou 

completa. Ela não substitui a justiça, nem a generosidade, nem o amor. Mas que seria uma justiça 

de má-fé? Que seriam um amor ou uma generosidade de má-fé? Já não seriam justiça, nem amor, 

nem generosidade, a não ser que corrompidos à força de hipocrisia, de cegueira, de mentira. 

Nenhuma virtude é verdadeira, ou não é verdadeiramente virtuosa sem essa virtude de verdade. 

Virtude sem boa-fé é má-fé, não é virtude253. 

Embora seja possível distinguir as espécies, deve-se anotar que não existe 

independência entre elas, pois “divergem entre si na mesma medida em que se 

complementam”
254

. 

O Código Civil pátrio tratou da boa-fé em diversos dispositivos, merecendo, 

todavia, destaque para o tratamento a ela conferido nos arts. 113, 187 e 422, que espelham a 

diversidade de funções que esta exerce em nosso ordenamento
255

.  

Ainda na Parte Geral do CC/02
256

, merece destaque a função interpretativa da 

boa-fé, prescrevendo o legislador que os negócios jurídicos devem ser interpretados 

“conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”
257

, como também a função de 

                                                
253 COMTE-SPONVILLE, André. Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Tradução de Eduardo Brandão. 

São Paulo:  Martins Fontes, 1999. Versão digital obtida em http://www.pfilosofia.pop.com.br/03_filosofia/  

03_03_pequeno_tratado_das_grandes_virtudes/ pequeno_tratado_das_grandes_virtudes.htm, p. 106. 

254 LEWICKI, Bruno. Panorama da boa-fé objetiva. In TEPEDINO, Gustavo (coord.). Problemas de Direito 

Civil-Constitucional, p. 57. Aldemiro Rezende Danas Júnior afirma que a boa-fé objetiva engloba a subjetiva, 

uma vez que “se o sujeito não desconhece a circunstância, nem ao menos chegou a criar a justa expectativa, 

não se formou em seu interior a confiança” (Op. cit. p. 28, nota de rodapé 3). 

255 Há quem sustente também uma quarta função para a boa-fé, relacionando-a como “autorização para decisão 

por equidade”. Sobre o tema ver MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: 

o novo regime das relações contratuais. 6ªed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 221. 

256 O Código Civil Suíço também trata da boa-fé em sua parte geral, não havendo dúvidas de sua aplicação a 
todos os demais dispositivos previstos na parte especial da mencionada lei. Vale aqui transcrever o teor dos arts. 

2.º  (Chacun est tenu d‟exercer ses droits et d‟exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi) e art. 3º 

(La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d‟un droit). 

257 No Código Civil Alemão (BGB), pode-se identificar idêntica função em seu § 242, que trata do tema da 

seguinte forma: “Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit 

Rücksicht auf die Verkehrssitte es erforder”. Numa tradução livre, o referido dispositivo pode ser assim 

compreendido: “Um devedor tem o dever de agir (ou de se comportar) de acordo com as exigências da boa-fé, 

tendo em consideração as práticas correntes”. Vale destacar o teor do Enunciado 409 da V Jornada de Direito 

Civil, promovida pelo Conselho da Justiça Federal, relativo ao art. 113 do CC/02: “Os negócios jurídicos devem 

ser interpretados não só conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração, mas também de acordo com as 

práticas habitualmente adotadas entre as partes”. 
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controle, servindo de standard, arquétipo social adequado, para limitação do exercício 

abusivo ou disfuncional de direitos, conforme determina o art. 187
258

 do referido diploma
259

. 

No campo do direito obrigacional
260

, surge mais uma das funções comumente 

atribuídas à boa-fé, desta vez relacionada à criação de novos deveres no tráfego jurídico. 

Trata-se da função integrativa (art. 422), que, para ENZO ROPPO, permite determinar a medida 

e a qualidade das obrigações que resultam do próprio contrato, numa lógica de respeito da 

autonomia privada
261

.  

 

3.3.2.2.  A função integrativa da boa-fé objetiva 

 

Para CLÓVIS DO COUTO E SILVA, o princípio da boa-fé revela-se como delineador 

do campo a ser preenchido pela interpretação integradora, no qual serão investigados os 

propósitos e intenções dos contratantes
262

, razão pela qual não indica qual a conduta a ser 

adotada pelas partes de uma relação negocial, mas como estas devem se comportar. É nesse 

sentido que TERESA NEGREIROS anota que  

o princípio da boa-fé, como resultante necessária de uma ordenação solidária das relações 

intersubjetivas, patrimoniais ou não, projetada pela Constituição, configura-se muito mais do que 

como fator de compreensão da autonomia privada, como um parâmetro para a sua funcionalização à 

dignidade da pessoa humana, em todas as suas dimensões263.  

                                                
258 Art. 187: “também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os 

limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. Vale destacar o teor do 

Enunciado 413 da V Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho da Justiça Federal, relativo ao art. 187 

do CC/02: “Os bons costumes previstos no art. 187 do CC possuem natureza subjetiva, destinada ao controle da 

moralidade social de determinada época, e objetiva, para permitir a sindicância da violação dos negócios 

jurídicos em questões não abrangidas pela função social e pela boa-fé objetiva”. 

259 Em sentido semelhante, no Código Civil Argentino, o tema é tratado no art. 1.071 da seguinte forma: “El 

ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como 
ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal al que contraríe 

los fines que aquélla tuvo en mira al reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la 

moral y las buenas costumbres”. 

260 No Código Civil Espanhol, a exigência da boa-fé no campo obrigacional está disposta no art. 1.258: “Los 

contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo 

expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la 

buena fe, al uso y a la ley”. 

261 ROPPO, Enzo. O Contrato. Coimbra: Almedina, 2009, p. 290 

262 COUTO E SILVA, Clóvis V. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: FGV, 2006, p. 36. 

263
 NEGREIROS, Teresa. Fundamentos para uma Interpretação Constitucional do Princípio da Boa-fé. Rio 

de Janeiro: Renovar, 1998, p. 222-3. 
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Noutras palavras, o dever geral de boa-fé é atendido quando as partes 

desempenham suas condutas de modo honesto, leal e correto, evitando causar danos ao outro 

(dever de proteção) e garantindo o conhecimento de todas as circunstâncias relevantes para a 

negociação (dever de informação) – comportamento que faz florescer laços de confiança entre 

os contratantes
264

. A boa-fé, por conseguinte, exige a adoção de uma postura proativa, 

traduzida em esmero, dedicação e cooperação na relação obrigacional, enfim, tudo o que se 

espera de uma fraterna convivência. 

A boa-fé requer um relacionamento particularizado entre dois sujeitos, vale dizer, 

um contato social qualificado que se caracteriza pelo estreitamento da relação, com as 

expectativas que cria e as vulnerabilidades que engendra, permitindo a interação 

comunicativa que gera a confiança
265

. 

A exata compreensão desse instituto não deve se limitar ao desenvolvimento de 

obrigações negativas. Dito de outro modo: não basta que cada um dos figurantes da relação 

obrigacional se abstenha de praticar atos que reduzam as possibilidades da outra parte de 

obter o máximo de proveito da prestação; a boa-fé prescreve a obrigação de cada um dos 

sujeitos realizar tudo quanto esteja ao seu alcance para assegurar à contraparte o resultado útil 

almejado, independentemente de tais condutas estarem expressamente previstas no contrato. 

Por isso, seu conceito não pode ser encontrado na análise do texto legal, mas sim na 

decisão judicial que aprecia como deve ocorrer sua aplicação, levando em consideração as 

circunstâncias do caso concreto, exigindo, para sua compreensão, mais da análise da atividade 

judicial do que da análise de textos doutrinários.  

Para agravar tal dificuldade, está-se diante de uma categoria da teoria geral do 

direito, que não se limita apenas ao campo do direito obrigacional, podendo ser utilizada no 

                                                
264 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Teoria Geral das Obrigações, p. 81/83, onde o autor faz referências ao 
pensamento de Antônio Menezes Cordeiro. Neste ponto, é interessante destacar que a noção de boa-fé exprime 

um imperativo ético, ou seja, encerra a ideia de um comportamento ideal a ser atingido, não se confundindo com 

a noção de bons costumes, muito mais próxima do campo da moral que é extraída da realidade social.  Neste 

particular, Clóvis do Couto e Silva sustenta que “os bons costumes referem-se a valores morais indispensáveis 

ao convívio social, enquanto a boa-fé tem atinência com a conduta concreta dos figurantes na relação jurídica. 

Assim, quem convenciona não cumprir determinado contrato age contra os bons costumes, decorrendo a 

nulidade do negócio jurídico. De outro lado, quem deixar de indicar circunstância necessária ao fiel 

cumprimento da obrigação terá apenas violado dever de cooperação para com o outro partícipe do vínculo, 

inexistindo, porém, infringência à cláusula dos bons costumes” (In A obrigação como processo. Rio de Janeiro: 

FGV, 2006, p. 35).  

265 RIBEIRO, Joaquim de Sousa. DIREITO DOS CONTRATOS; Estudos. Coimbra: Coimbra, 2007, p. 217. 
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direito das coisas (v.g., arts. 1.201 e 1.826), no direito de família
266

 (art. 1.561), o que apenas 

demonstra sua tendência expansionista
267

, uma vez que hoje ela também é largamente 

utilizada no direito processual e no direito administrativo. 

Apesar de escapar dos objetivos do presente trabalho, não se pode deixar de 

registrar interessante precedente que demonstra a aplicação do princípio da boa-fé no campo 

do direito processual em relação às condutas do próprio magistrado que conduzia o processo 

preservando comportamento prévio que criou nas partes uma legítima expectativa: 

RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE 

INTEMPESTIVIDADE - INEXISTÊNCIA - ART. 244, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ - PREPARO - 

AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - PRECEDENTES DESTA 

CORTE SUPERIOR - PORÉM, DETERMINADA A INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO 

PREPARO E DEVIDAMENTE CUMPRIDO - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA 

(VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) - DECISÃO QUE EXTINGUE A DEMANDA, SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - OBSERVÂNCIA - 
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 

(...) III - A jurisprudência desta Corte Superior proclama que, na hipótese de oposição de embargos 

do devedor, sem a comprovação do recolhimento de preparo, o Juiz deve determinar o cancelamento 

da distribuição do processo e o arquivamento dos respectivos autos, independentemente de 

intimação pessoal. IV - Todavia, na espécie, a conduta do Juízo a quo revela-se contraditória e 

viola o princípio insculpido na máxima nemo potest venire contra factum proprium, na medida 

em que anteriormente determinou - quando não precisava fazê-lo - a intimação para 

recolhimento do preparo e, ato contínuo, mesmo após o cumprimento de sua ordem, entendeu 

por bem julgar extinta a demanda, sem julgamento de mérito. V - Tal atitude viola o princípio 

da boa-fé objetiva porque criou, na parte autora, a legítima expectativa de que, após o 

recolhimento do preparo, dentro do prazo estabelecido pelo Magistrado, suas razões iniciais 
seriam examinadas, observado-se o devido processo legal. VI - Determinada a intimação para 

recolhimento do preparo e figurando este devidamente cumprido, em tempo e modo oportunos, não 

é o caso de extinção dos embargos à execução, com base no art. 267, IV, do CPC. VII - Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido 
268

. 

De igual modo, desta feita no campo das relações entre o Estado e os particulares, 

importante anotar recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, que ao apreciar a questão 

                                                
266 Sobre a aplicação da boa-fé no direito de família, interessante registrar recente decisão do Superior Tribunal 

de Justiça sobre o assunto: “Nas relações familiares, o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado e visto 

sob suas funções integrativas e limitadoras, traduzidas pela figura do venire contra factum proprium (proibição 

de comportamento contraditório), que exige coerência comportamental daqueles que buscam a tutela 

jurisdicional para a solução de conflitos no âmbito do Direito de Família” (REsp 1087163/RJ, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/8/2011, DJe 31/8/2011). 

267 Vale destacar o teor do Enunciado 414 da V Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho da Justiça 

Federal, relativo ao art. 187 do CC/02: “A cláusula geral do art. 187 do Código Civil tem fundamento 

constitucional nos princípios da solidariedade, devido processo legal e proteção da confiança e aplica-se a 

todos os ramos do direito”. 

268 REsp 1116574/ES, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 14/4/2011, DJe 27/4/2011. 



87 

 

da possibilidade de devolução de valores recebidos indevidamente por servidor público 

apresentou alguns critérios da aferição da boa-fé no caso concreto
269

. 

Por conta disso, daqui em diante, utilizar-se-á sempre de decisões recentes dos 

Tribunais de modo a melhor compreender o desenvolvimento da boa-fé em nossa experiência 

jurídica. 

À medida que as relações sociais e econômicas vão se mostrando cada vez mais 

complexas, os deveres relativos ao adimplemento dos vínculos obrigacionais daí decorrentes 

ampliam-se, desdobrando-se em diversos matizes, podendo surgir antes mesmo de vir a se 

concretizar a obrigação ou mesmo em hipóteses nas quais a obrigação nem virá a se 

concretizar
270

. Tais deveres também se manifestam ao longo de toda a existência da relação, 

orientando-se sempre pela busca do melhor proveito possível, o que pode ensejar que alguns 

de seus aspectos perdurem mesmo após o adimplemento das prestações principais.  

Desse modo, a exigência de boa-fé no comportamento das partes impõe limites 

objetivos ao tráfego jurídico, desde o período pré-contratual (in contraendo) e até mesmo 

após o encerramento do negócio (deveres pos factum finitum), ensejando uma verdadeira 

transeficácia da relação contratual, cuja intensidade é inversamente proporcional ao espaço de 

autonomia privada reservado aos contratantes
271

.  

Em relação aos deveres e à exigência de boa-fé em todas as fases do 

desenvolvimento da relação jurídica obrigacional, vale destacar o teor do Enunciado 170 da 

III Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho da Justiça Federal: “A boa-fé objetiva 

deve ser observada pelas partes na fase de negociações preliminares e após a execução do 

contrato, quando tal exigência decorrer da natureza do contrato”.  

                                                
269 AgRg no REsp 1263480/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 01/9/2011, DJe 

9/9/2011. Segundo o Relator: “A boa-fé não deve ser aferida no real estado anímico do sujeito, mas sim naquilo 

que ele exterioriza. Em bom vernáculo, para concluir se o agente estava ou não de boa-fé, torna-se necessário 

analisar se o seu comportamento foi leal, ético, ou se havia justificativa amparada no direito. Busca-se, segundo 
a doutrina, a chamada boa-fé objetiva. 4. Na análise de casos similares, o Superior Tribunal de Justiça tem 

considerado, ainda que implicitamente, um elemento fático como decisivo na identificação da boa-fé do 

servidor. Trata-se da legítima confiança ou justificada expectativa, que o beneficiário adquire, de que valores 

recebidos são legais e de que integraram em definitivo o seu patrimônio”.  

270 DANTAS JUNIOR, Aldemiro Rezende. Teoria dos Atos Próprios no Princípio da Boa-fé. Curitiba: Juruá, 

2008, p. 163. 

271 Desse modo, “quanto maior o peso da horizontalidade, maior o espaço da autonomia privada e, 

consequentemente, menor a intensidade da aplicação da boa-fé” (LÔBO, Paulo Luiz Netto. Teoria Geral das 

Obrigações, p. 83). O que se busca explicar é que na aplicação do princípio da boa-fé devem ser considerados o 

momento e o lugar em que se realiza a transação, para se quantificar o nível de liberdade dos contratantes 

quando da realização do negócio.  
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Justifica-se a importância da afirmação da aplicação do dever geral de boa-fé 

objetiva na fase pré-contratual
272

 e até mesmo após a execução do contrato pelo fato de o teor 

do art. 422 do Código Civil exigir que se guarde a boa-fé “na conclusão do contrato, como em 

sua execução”. O enunciado deixa claro que existe o dever de guardar a boa-fé desde o início 

do contato social, até mesmo após a conclusão do negócio com o seu regular adimplemento. 

No entanto, deve-se tomar cuidado para que uma interpretação literal do enunciado (que se 

refere ao dever de observar a boa-fé “quando tal exigência decorrer da natureza do 

contrato”) não restrinja sua utilização aos deveres principais e acessórios da relação 

obrigacional.  

Nesse sentido, mais clara a disciplina da matéria da responsabilidade pré-

contratual no Código Civil Italiano, que em seu artigo 1.337 assegura que a boa-fé é exigível 

desde o desenvolvimento das negociações preliminares
273

. 

Como visto no item anterior, a relação obrigacional complexa exige a observância 

de deveres laterais justamente hauridos, por construção doutrinária e jurisprudencial, do 

disposto no art. 422 do Código Civil, cuja importância reside no fato de ter positivado o dever 

geral de boa-fé, facilitando o trabalho do intérprete quando de sua concretização. Para ilustrar 

o afirmado acima, vale transcrever decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre a 

responsabilidade civil pós-contratual: 

CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATOS. DISTRIBUIÇÃO. CELEBRAÇÃO VERBAL. 

POSSIBILIDADE. LIMITES. RESCISÃO IMOTIVADA. BOA-FÉ OBJETIVA, FUNÇÃO 

SOCIAL DO CONTRATO E RESPONSABILIDADE PÓS-CONTRATUAL. VIOLAÇÃO. 

INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. DANOS MORAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
REVISÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO OU 

EXORBITANTE. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. CRITÉRIOS. (...) 3. A complexidade da 

relação de distribuição torna, via de regra, impraticável a sua contratação verbal. Todavia, sendo 

possível, a partir das provas carreadas aos autos, extrair todos os elementos necessários à análise 

da relação comercial estabelecida entre as partes, nada impede que se reconheça a existência do 

contrato verbal de distribuição. 4. A rescisão imotivada do contrato, em especial quando 

efetivada por meio de conduta desleal e abusiva - violadora dos princípios da boa-fé objetiva, 

da função social do contrato e da responsabilidade pós-contratual - confere à parte 

prejudicada o direito à indenização por danos materiais e morais. 5. Os valores fixados a 

título de danos morais e de honorários advocatícios somente comportam revisão em sede de 

recurso especial nas hipóteses em que se mostrarem exagerados ou irrisórios. Precedentes. (...) 7. 

                                                
272 Para Sérgio Cavalieri Filho, “o espaço da responsabilidade pré-contratual é aquele em que os contatos já se 

iniciaram, mas o contrato ainda não se realizou” (In Programa de Responsabilidade Civil. 9ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2010, p. 300). 

273 Eis o texto do art. 1.337 do Código Civil Italiano: “Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella 

formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”. Do mesmo modo, o Código Civil 

Português (art. 227) assim dispõe: “1. Quem negoceia com outrem para conclusão de um contrato deve, tanto 

nos preliminares como na formação dele, proceder segundo as regras da boa fé, sob pena de responder pelos 

danos que culposamente causar à outra parte”. 
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Recurso especial não provido. (REsp 1255315/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 13/9/2011, DJe 27/9/2011). 

Vale esclarecer que em relação à pós-eficácia da relação jurídica obrigacional, 

devem-se afastar aqueles deveres ajustados previamente pelas partes, ainda que tenham sua 

execução exigida após o cumprimento da obrigação principal, pois nesta hipótese ainda 

permanecem vinculados à vontade das partes. Para caracterizar a pós-eficácia da relação 

obrigacional basta avaliar se o escopo contratual foi frustrado a pretexto de que a obrigação se 

extinguiu
274

. 

No campo da pós-eficácia comumente se verifica a tentativa de evitar a ocorrência 

de dano tão logo detectado um problema (recall), o dever de prestar assistência técnica, o 

dever de prestar contas e o dever de fornecer peças de reposição. 

 

3.3.2.3.  Os deveres que decorrem da boa-fé objetiva 

 

Nos tópicos anteriores enfatizou-se a necessidade de as partes se comportarem 

segundo le regole dela correttezza, anotando-se que o tratamento dogmático dos deveres 

gerais de conduta ultrapassou a mera exigência de proteção dos figurantes e do seu 

patrimônio, para exigir um comportamento voltado à obtenção da plena satisfação da 

obrigação, abrangendo deveres de informação (esclarecimento) e de lealdade, em cuja base de 

sustentação está a boa-fé.   

 Decorreriam da boa-fé os seguintes deveres
275

: 

a) Dever de proteção, que impõe às partes a obrigação de prevenir danos
276

, 

tanto em relação ao objeto da prestação como também em relação às esferas 

                                                
274 MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha. Da Boa-fé no Direito Civil. Coimbra: Almedina, 2011, 

p. 630. 

275 O tema é retratado por diversos autores, dentre os quais cumpre citar MENEZES CORDEIRO, António 

Manuel da Rocha. Da Boa-fé no Direito Civil. Coimbra: Almedina, 2011, p. 546-564 e 648-9; COSTA, Mário 

Júlio de Almeida. Direito das Obrigações, p. 65-7; DANTAS JUNIOR, Aldemiro Rezende. Teoria dos Atos 

Próprios no Princípio da Boa-fé. Curitiba: Juruá, 2008, p. 165-7; COUTO E SILVA, Clóvis V. A obrigação 

como processo. Rio de Janeiro: FGV, 2006, p. 30-8; JALUZOT, Béatrice. La bonne foi dans les contrats, p. 

511-5. 

276 A lisura negocial que o princípio impõe traduz-se, neste contexto, “no dever de não se prevalecer 

oportunisticamente de um conteúdo contratual que, em face das novas e imprevistas circunstâncias, se tornou 

excessivamente oneroso ou inútil para a outra parte” (RIBEIRO, Joaquim de Sousa. Direito Dos Contratos; 

Estudos. Coimbra: Coimbra, 2007, p. 211). Por esta razão, o não cumprimento desse dever de proteção justifica 

uma decisão judicial corretiva (ou extintiva) da situação concreta. 
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jurídicas das partes e eventualmente de terceiros, e se desdobra na exigência da 

manutenção de um comportamento diligente; exigência de velar pelo adequado 

fluxo da relação jurídica obrigacional com cuidado, previdência e segurança;  

 

b) Dever de informação, que impõe às partes a obrigação de advertir, explicar, 

esclarecer, avisar, prestar contas, sempre que se fizer necessário, em especial 

quando da ocorrência de circunstância ainda desconhecida da outra parte, mas 

necessária ao pleno desenvolvimento da relação jurídica obrigacional na 

direção do mesmo adimplemento possível; 

 

c) Dever de cooperação, que impõe às partes a obrigação de mútuo auxílio na 

superação de eventuais obstáculos surgidos em qualquer fase do 

desenvolvimento da relação jurídica obrigacional, por vezes confundindo-se 

com a exigência de fidelidade e lealdade entre as partes contratantes, que 

dentre outras condutas pode ensejar o dever de omissão e segredos de 

informações obtidas no iter obrigacional para preservação de interesses 

comuns ou específicos de um dos figurantes. 

 

Ainda em referência à exigência de lealdade, resta destacar sua íntima relação 

com a confiança depositada no outro contratante, originada de comportamentos anteriormente 

adotados pelos sujeitos, que em razão de tal postura passaram a acreditar em um determinado 

desdobramento da situação, não podendo a expectativa fundada em elementos fáticos 

aferíveis objetivamente ser violada sem qualquer justificativa
277

. 

                                                
277 Sobre o tema vale transcrever a ementa de recente decisão do Superior Tribunal de Justiça PROCESSUAL 

CIVIL E CIVIL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. 

SEGURO DE VIDA. NÃO RENOVAÇÃO. FATOR DE IDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ 

OBJETIVA, DA COOPERAÇÃO, DA CONFIANÇA E DA LEALDADE. AUMENTO. EQUILÍBRIO 

CONTRATUAL. CIENTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO. 1. Em nome dos princípios da economia 
processual e da fungibilidade, admitem-se como agravo regimental os embargos de declaração opostos a decisão 

monocrática proferida pelo relator do feito no Tribunal. 2. Na hipótese em que o contrato de seguro de vida é 

renovado ano a ano, por longo período, não pode a seguradora modificar subitamente as condições da 

avença nem deixar de renová-la em razão do fator de idade, sem que ofenda os princípios da boa-fé 

objetiva, da cooperação, da confiança e da lealdade. 3. A alteração consistente em aumentos necessários ao 

equilíbrio contratual deve ser efetuada de maneira gradual, da qual o segurado tem de ser previamente 

cientificado. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl 

no REsp 1159632/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 

9/8/2011, DJe 19/8/2011). Sobre o assunto, ver também REsp 866.840/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/6/2011, DJe 

17/8/2011. 
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Um claro exemplo do reconhecimento judicial da obrigatoriedade dos deveres 

laterais (rectius gerais) da relação obrigacional pode ser visto no caso abaixo transcrito: 

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO INTERNACIONAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PARA A AMPLIAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA NACIONAL. PAGAMENTO EM 

LIRAS ITALIANAS. REMESSA VIA BANCO CENTRAL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE 

COOPERAÇÃO. MORA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS ITALIANA RECONHECIDA 

(MORA "CREDITORIS"). I - Contratação, por concessionária de energia elétrica nacional, de 

sociedade italiana para a prestação de serviços relacionados à ampliação de Usina Termelétrica no 

Estado de Santa Catarina. II - Remuneração convencionada em liras italianas nos termos do art.2º 

do Decreto-lei 857/69, remetida via Banco Central do Brasil. III - Não-pagamento, pela 

concessionária, de notas e faturas de serviço em razão da impossibilidade de remessa dos valores à 
Itália ante a não-regularização da situação da prestadora dos serviços junto ao Banco Central do 

Brasil.( ...) V - Exigidos documentos relativos aos seus funcionários, pertence à prestadora de 

serviços italiana, em que pese a omissão contratual, a obrigação acessória, derivada do 

princípio da boa-fé objetiva, de, em cooperação com a concessionária, regularizar a situação, 

permitindo a remessa dos valores. (...) (REsp 857.299/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/5/2011, DJe 13/6/2011). 

 

Tratando da boa-fé como norma de validade, JOAQUIM DE SOUSA RIBEIRO afirma 

que ela constitui um fator de determinação, em concreto, dos efeitos do vínculo obrigacional, 

destacando ainda que em qualquer de suas modalidades operativas a boa-fé está relacionada à 

prevenção de danos, tanto daqueles que poderiam resultar da violação de bens já integrantes 

da esfera jurídica de qualquer dos participantes da relação, como daqueles relacionados à não 

consecução (ou consecução imperfeita) dos fins que justificaram a constituição da relação 

jurídica
278

.  

Nesse contexto, seria possível vislumbrar mais um dever decorrente da boa-fé: a 

obrigação de mitigação. Ao tratar da doutrina da mitigação, RUY ROSADO DE AGUIAR JÚNIOR 

anota que deve o credor colaborar, apesar da inexecução do contrato, para que não se agrave, 

pela sua ação ou omissão, o resultado danoso resultante do incumprimento, pois não é 

possível pretender o ressarcimento de perda que teria podido evitar, mas que não evitou por 

injustificada ação ou omissão
279

.  

Sobre o dever de mitigar o prejuízo, aduz JOSÉ JAIRO GOMES que  

Feita a ponderação de valores, no momento em que se estabelece a indenização deve-se ter em 

conta se o autor do dano adotou atitude indiscutivelmente solidária e cooperativa para com a 

vítima. Não bastam meras exteriorizações de boas intenções; é fundamental que estas se 

materializem em atos concretos, efetivos e relevantes, no sentido de minorar os efeitos maléficos 

                                                
278 RIBEIRO, Joaquim de Sousa. Direito dos Contratos; Estudos. Coimbra: Coimbra, 2007, p. 208. 

279
 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Extinção dos contratos por incumprimento do devedor. Rio de 

Janeiro: Aide, 2004, p. 136. 
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do próprio comportamento danoso. Cabe igualmente cogitar do agravamento da indenização se o 

causador do dano não tiver se solidarizado com a vítima, no sentido indicado280. 

Dentro dessa linha de raciocínio pode-se destacar o teor do Enunciado 169, 

redigido na III Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho da Justiça Federal: “o 

princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo”. 

Apesar da importância prática do tema, é possível enquadrar tal dever dentro da obrigação de 

cooperação, perspectiva mais ampla, que exige a adoção de uma conduta positiva dirigida à 

proteção dos interesses do outro. 

Aqui se pode destacar outra questão de fundamental importância para a correta 

delimitação da extensão dos deveres exigíveis numa relação obrigacional: até que ponto 

podem ser exigidos sacrifícios do sujeito da relação jurídica obrigacional para que não reste 

violado o mencionado dever de cooperação? 

O limite pode ser encontrado na preservação dos próprios interesses do sujeito, ou 

seja, a pretexto de atendimento do dever de cooperação não se pode exigir sacrifício 

desmesurado, causando nítido desequilíbrio entre as partes
281

. 

Analisando o tema, DANIEL USTÁRROZ adverte que  

o comportamento segundo a boa-fé deverá ser pensado a partir das circunstâncias concretas de 

ambos os contratantes, pois nada adiantaria salvar o interesse de um para comprometer o do outro 
parceiro. Portanto, não se afigura razoável exigir determinada conduta, ao pretexto de adimplir 

deveres laterais oriundos da boa-fé, se esse fato importar sensível prejuízo, de modo que a própria 

causa do negócio jurídico seja afetada. Deve estar presente uma ponderação entre os interesses em 

jogo, a fim de que o intérprete conclua até que medida é conveniente e legal exigir-se do contraente 

um comportamento que lhe causará prejuízo 282. 

                                                
280

 GOMES, José Jairo. Responsabilidade Civil e Eticidade. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 294. 

281 DANTAS JUNIOR, Aldemiro Rezende. Teoria dos Atos Próprios no Princípio da Boa-fé. Curitiba: Juruá, 

2008, p. 168-170. Ainda sobre o tema vale transcrever o § 275/2 do Código Civil Alemão: “Der Schuldner kann 

die Leistung verweigern, soweit diese einen Aufwand erfordert, der unter Beachtung des Inhalts des 

Schuldverhältnisses und der Gebote von Treu und Glauben in einem groben Missverhältnis zu dem 

Leistungsinteresse des Gläubigers steht. Bei der Bestimmung der dem Schuldner zuzumutenden Anstrengungen 
ist auch zu berücksichtigen, ob der Schuldner das Leistungshindernis zu vertreten hat”. Numa tradução livre, o 

referido dispositivo poderia ser assim compreendido: “o devedor pode recusar o cumprimento na medida em que 

o seu desempenho (prestação) exige despesa e esforço que, tendo em conta a natureza da obrigação e as 

exigências da boa-fé, é totalmente desproporcional ao interesse do credor. Quando é determinado que os 

esforços podem ser razoavelmente exigido do devedor, deve também ser tida em conta se ele é responsável 

pelo obstáculo ao desempenho”. 

282 USTÁRROZ, Daniel. Responsabilidade Contratual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 85. 

Prosseguindo o raciocínio, aduz o autor: “Cumpre não perder de vista que, quanto maiores os deveres 

decorrentes da aplicação do princípio da boa-fé objetiva, mais cautela as partes irão tomar antes de entabular 

qualquer relação. E este fenômeno se mal administrado [concretizado desvinculado do caso concreto e do 

paradigma do sistema calcado em princípios], poderá inibir o tráfego jurídico, fato que traria nefasta 
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O objetivo neste ponto do trabalho é tentar apresentar uma possível classificação 

dos deveres que decorrem da boa-fé objetiva, destacando desde logo que qualquer divisão ou 

classificação de tais deveres serve apenas para fins didáticos, buscando uma melhor 

sistematização do assunto, uma vez que a linha divisória de cada uma das espécies a seguir 

apresentadas é tênue e marcada pela imprecisão, pois não raro a dinâmica da relação 

obrigacional exige a combinação de deveres diversos na direção do melhor adimplemento 

possível
283

. 

Anote-se, entretanto, uma característica comum a todos os deveres gerais aqui 

analisados: sua independência ante as prestações principais, pois o fato de ser impossível o 

cumprimento da prestação principal não impede o surgimento dos demais efeitos que podem 

decorrer da relação jurídica obrigacional. 

Registre-se um exemplo extremo para corroborar tal afirmação. Imagine-se que 

alguém privado de discernimento em face de doença mental – e, portanto, absolutamente 

incapaz nos termos do disposto no inciso II do art. 3º do CC/02 – contratasse os serviços de 

uma empresa de mudanças pelo telefone. Chegado o dia combinado, os funcionários da 

empresa iniciam a remoção do mobiliário do contratante absolutamente incapaz para o 

caminhão antes que o gerente detecte a causa da invalidade do contrato. Mesmo tendo sido 

reconhecida a nulidade do negócio pactuado, se durante a movimentação das peças algumas 

foram danificadas pelos funcionários da empresa, persiste o dever de indenizar pela violação 

do dever geral de proteção ao patrimônio do outro figurante. 

Tal constatação será importante para as conclusões deste trabalho e será mais bem 

desenvolvida no capítulo 5. Analisada a função integrativa da boa-fé objetiva, resta abordar a 

função de controle, em especial o exercício disfuncional de uma posição jurídica
284

. 

                                                                                                                                                   
consequência para a comunidade. (...) de nada adiantaria que uma parte assumisse um comportamento que lhe 

ofertasse prejuízos, ainda que salvaguardasse o interesse alheio. A complexidade da obrigação estaria sendo 

atingida da mesma forma, apenas alterando o patrimônio lesado (...) a boa-fé , assim como os demais princípios 

nunca podem ser lidos isoladamente, e cada solução deve, dentro das contingências e particularidades do 

problema analisado, salvaguardar todos os direitos envolvidos, conciliando a importância do elemento vontade 

com a confiança” (p. 86-7). 

283 Aldemiro Rezende Dantas Júnior cita um bom exemplo da dificuldade de precisar os limites de tais deveres: 

“a colocação de um aviso, indicando que o piso está molhado, e, por isso, escorregadio, atende não apenas ao 

dever de informação, mas também ao dever de proteção aos clientes, ainda que estes ainda não tenham 

comprado qualquer produto ou que, já tendo pago o preço e recebido a mercadoria, seus contratos já tenham 

sido extintos” (In Teoria dos Atos Próprios no Princípio da Boa-fé. Curitiba: Juruá, 2008, p. 172). 

284 Vale destacar o teor do Enunciado 412 da V Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho da Justiça 
Federal, relativo ao art. 187 do CC/02: “As diversas hipóteses de exercício inadmissível de uma situação jurídica 

subjetiva, tais como supressio, tu quoque, surrectio e venire contra factum proprium, são concreções da boa-fé 

objetiva”. 



94 

 

 

3.3.2.4. A função de controle da boa-fé objetiva: considerações sobre o exercício 

disfuncional de uma posição jurídica 

 

a) Venire contra factum proprium 

O exercício de direitos subjetivos apresenta limites, pois não pode ofender os 

interesses da comunhão social
285

. Do dever geral de boa-fé objetiva derivam, por exemplo, o 

dever de não agir contra os atos próprios (venire contra factum proprium) e o dever de 

informar, que influenciam quando do controle judicial de cláusulas penais, sobretudo nas 

relações de consumo, uma vez que “contribui para determinar o „que‟ e o „como‟ da 

prestação e, ao relacionar ambos os figurantes do vínculo, fixa, também, os limites da 

prestação”
286

. 

Explica ANTÔNIO MENEZES CORDEIRO que a locução venire contra factum 

proprium tem origem canônica e representa a reprovação social e moral que recai sobre 

aquele que assume comportamento contraditório
287

. Com vasto campo de atuação, seu estudo 

configura a denominada “Teoria dos Atos Próprios”, através da qual se analisam dois 

comportamentos de uma mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro 

(factum proprium) é contrariado pelo segundo (venire
 
)

288
.  

O fundamento da proibição do exercício de uma posição jurídica em contradição 

com o comportamento anteriormente assumido pelo exercente é a confiança
289

. Trata-se de 

um abuso de direito (art. 187) por violação à boa-fé
290

, que enseja duas consequências: além 

                                                
285 LIMA, Alvino. Culpa e Risco, p. 217. 

286 COUTO E SILVA, Clóvis V. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: FGV, 2006, p. 34. 

287 MENEZES CORDEIRO, António. Tratado de direito civil português, v.1, tomo 1, p. 250-1.  

288 NANNI, Giovanni Ettore. Abuso de Direito, p. 764. In LOTUFO, Renan; NANNI, Giovanni Ettore (coord.). 

Teoria Geral do Direito Civil. São Paulo: Atlas, 2008, p. 738 a 772. 

289 Nesse sentido o Enunciado nº 362 das Jornadas de Direito Privado do Conselho da Justiça Federal: “Art. 422. 

A vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium) funda-se na proteção da confiança, 

tal como se extrai dos arts. 187 e 422 do Código Civil”. 

290
 SCHREIBER, Anderson. A proibição de comportamento contraditório: tutela da confiança e venire 

contra factum proprium. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 114. 
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de impedir o exercício do comportamento posterior, também gera o dever de reparar eventuais 

prejuízos provocados pela contradição
291

. 

  Assim, a noção de confiança aqui empregada visa à proteção de interesses que 

transcendem o indivíduo. Não se trata de proteger o destinatário, mas sim a segurança do 

tráfico
292

. Cuida, portanto, de salvaguardar as expectativas contratuais dos que se aproximam 

e contratam
293

, valorizando o caráter social do negócio jurídico. 

A expressão em análise, portanto, denota uma evidente contradição, não sendo 

admitido pelo sistema “comportar-se contra os seus próprios atos”, em face da falta de 

coerência, não obstante este não seja o seu único elemento característico
294

. Ponto decisivo é a 

demonstração da deslealdade, uma vez que a finalidade aqui perseguida é a proteção de quem 

confiou, em termos justificados, na primeira conduta
295

. 

 JUDITH MARTINS-COSTA expõe com clareza seus elementos constitutivos: 

                                                
291 Vale aqui a lição de Ricardo Luís Lorenzetti: “como principio jurídico y regla hermenêutica tanto la 

confianza como la apariencia significan que se da primacía a lo objetivamente declarado; quien crea uma 

apariencia, se hace prisioneiro de ella” (LORENZETTI, Ricardo. La oferta como apariencia y la aceptación 

basada en la confianza. Revista de Direito do Consumidor, nº. 35, p. 23, jul/set 2000). 

292 ALBUQUERQUE, Fabíola Santos. A tutela da confiança e seus reflexos na responsabilidade civil.  In 

Frederico Viegas. (Org.). Direito Civil Contemporâneo. Brasília: Obcursos, 2009, p. 61-74. 

293 NALIN, Paulo. Do contrato: conceito pós-moderno. Curitiba: Juruá, 2001, p. 154. 

294 Aldemiro Rezende Dantas Júnior anota que em muitas ocasiões a falta de coerência do sujeito não é proibida 

nem gera consequências jurídicas quando ocorre. No Código Civil encontramos dispositivos que permitem a 
retratação de uma proposta formulada entre ausentes, a revogação de um testamento que exprime situações nas 

quais a contrariedade, em si mesma, não é sancionada (In Teoria dos Atos Próprios no Princípio da Boa-fé. 

Curitiba: Juruá, 2008, p. 294-5). 

295 ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE GARANTIA CELEBRADO POR PARTES DISTINTAS 

DAQUELAS QUE AJUSTARAM O CONTRATO PRINCIPAL. COMPORTAMENTO INICIAL QUE 

VINCULOU O ATUAR NO MESMO SENTIDO OUTRORA APONTADO. QUEBRA DA CONFIANÇA. 

RESPONSABILIDADE. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (NEMO POTEST 

VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). (...) 4. Contudo, o presente caso apresenta uma peculiaridade que 

não pode ser ignorada. É que, como bem destacado pela Corte a quo, o ajuste entre a recorrente e o Banco 

Banorte S.A., tinha exatamente por fim dar garantia ao acordo entabulado entre a Universidade Federal do 

Paraná e a IBM WTC para o fornecimento de microcomputadores. 5. Deste modo, entender pela 
irresponsabilidade da IBM BRASIL resultaria em desprover de qualquer eficácia o contrato celebrado entre esta 

e a mencionada instituição bancária. Adotar um entendimento contrário à legitimidade da recorrente levar-nos-ia 

a uma questão indecifrável, a um verdadeiro paradoxo: para que serviria o contrato de garantia ante o 

inadimplemento do contrato principal? 6. Deve-se, portanto, atribuir função econômico-individual ao ajuste, 

sobretudo diante da redação do art. 422 e do parágrafo único do art. 2.035 do Código Civil de 2002, os 

quais impõe aos negócios jurídicos - mesmo àqueles constituídos antes da entrada em vigor deste diploma, 

a obediência à cláusula geral de ordem pública da boa-fé objetiva, a qual, por sua vez, sujeita ambos os 

contratantes à recíproca cooperação a fim de alcançar o efeito prático que justifica a própria existência do 

contrato. Sobretudo, também, porque a ninguém é dado vir contra o próprio ato, proibindo-se o 

comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium). (...) (REsp 1217951/PR, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/2/2011, DJe 10/3/2011). 
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O seu fundamento técnico-jurídico – e daí a conexão com a boa-fé objetiva – reside na proteção da 

confiança da contraparte, a qual se concretiza, neste específico terreno, mediante a configuração 

dos seguintes elementos, objetivos e subjetivos: (a) a atuação de um fato gerador de confiança, nos 

termos em que esta é tutelada pela ordem jurídica; (b) a adesão da contraparte – porque confiou – 

neste fato; (c) o fato de a contraparte exercer alguma atividade posterior em razão da confiança 

que nela foi gerada; (d) o fato de ocorrer, em razão de conduta contraditória do autor do fato 

gerador da confiança, a supressão do fato no qual fora assentada a confiança, gerando prejuízo ou 

iniquidade insuportável para quem confiara296. 

Anote-se que quando isoladamente considerado, nenhum dos comportamentos em 

análise se mostra ilícito, razão pela qual somente é possível delimitar o campo de incidência 

do instituto se a conduta for considerada como o conjunto dos dois comportamentos 

mencionados. Apesar disso, faz-se necessário que o segundo comportamento não corresponda 

à violação de uma obrigação decorrente do primeiro (senão haveria hipótese de mero 

inadimplemento), que exige do intérprete considerar, no conjunto da obra, dois 

comportamentos que de per si são autônomos, vinculados entre si apenas pelo contexto da 

situação. 

Tal entendimento pode ser bem evidenciado no julgamento abaixo transcrito, no 

qual restou definido que não existe pretensão indenizatória para aquele que adquire bem tendo 

conhecimento prévio das limitações impostas à propriedade. Ei-lo: 

ADMINISTRATIVO. PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR. AQUISIÇÃO DE 

IMÓVEL APÓS IMPOSIÇÃO DE LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO À 

INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Não cabe indenização pela limitação administrativa 

decorrente da criação do Parque Estadual da Serra do Mar, se o imóvel foi adquirido quando já 

incidiam as restrições impostas pelo Estado de São Paulo. 2. Viola o princípio da boa-fé objetiva 

o particular que adquire, por sua conta e risco, imóvel dentro de Unidade de Conservação 

(Parque Estadual), ciente das limitações impostas à propriedade, e, posteriormente, vem 

exigir indenização do Estado a pretexto dessas mesmas limitações. 3. Recurso Especial 

provido. (REsp 686.410/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 6/11/2007, DJe 11/11/2009)297. 

Recentemente o Superior Tribunal de Justiça apreciou um caso no qual uma 

instituição financeira manejou embargos à execução movida por terceiro em desfavor de 

devedor comum, arguindo que o imóvel penhorado – o único de propriedade do devedor – era 

bem de família, insuscetível, portanto, de constrição judicial. Nada obstante, o objetivo com a 

                                                
296 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: sistema e tópica no processo obrigacional. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 471. 

297 No mesmo sentido: MEMORANDO DE ENTENDIMENTO. BOA-FÉ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. O 

compromisso público assumido pelo Ministro da Fazenda, através de 'memorando de entendimento', para 

suspensão da execução judicial de divida bancária de devedor que se apresentasse para acerto de contas, gera no 

mutuário a justa expectativa de que essa suspensão ocorrera, preenchida a condição. Direito de obter a 

suspensão fundado no principio da boa-fé objetiva, que privilegia o respeito à lealdade. Deferimento da 

liminar, que garantiu a suspensão pleiteada. Recurso improvido. (RMS  6.183/MG, Rel. Ministro RUY 

ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/1995, DJ 18/12/1995, p. 44.573). 



97 

 

adoção de tal demanda tinha finalidade bem diversa do que a proteção do patrimônio mínimo 

do devedor. Pretendia a instituição financeira livrar o imóvel da constrição alheia, para que 

sobre ele recaísse apenas o ônus imposto por ela própria. Explique-se. 

Ao contrário do débito contraído junto a terceiro, o devedor tomou empréstimo à 

instituição financeira para construção da própria casa objeto da constrição judicial. Nesta 

hipótese, apesar de oponível contra o terceiro credor, a impenhorabilidade do bem de família 

não é eficaz perante a instituição financeira, que está protegida pelo rol das exceções previstas 

na Lei 8.009/90. 

Os ministros repeliram a pretensão da instituição financeira anotando ser abusivo 

o comportamento do credor que “esgrime contra terceiro o instituto do bem de família, 

sabedor que contra ele próprio não será possível articular a mesma objeção, vendo-se livre, 

portanto, para excutir o mesmo imóvel que deveria estar a salvo, servindo de proteção ao 

direito de moradia constitucionalmente garantido”. 

Como consequência de tal entendimento, julgou-se que “dispondo de outros 

meios para a satisfação de seu crédito, tal como a habilitação na execução alheia, comete 

abuso processual o credor que impede que terceiro execute imóvel, sob a alegação de 

constituir bem de família, para depois, em futura execução, frustrar, ele próprio, a finalidade 

do instituto, excutindo o mesmo bem pretensamente defendido”
298

. 

Da análise do caso acima comentado pode-se extrair mais uma das características 

do instituto do venire contra factum proprium, qual seja a exigência de que o comportamento 

repercuta numa esfera jurídica alheia, provocando consequências jurídicas indesejáveis para o 

outro figurante da relação obrigacional. Em suma, o segundo comportamento deve piorar a 

situação do outro sujeito. 

Do reconhecimento do venire contra factum proprium podem advir diversas 

consequências jurídicas, que assim como a conduta das partes, somente poderão ser aferidas 

no caso concreto. No entanto, pode-se vislumbrar, dentre outras possibilidades, (a) a 

manutenção do primeiro comportamento adotado pelo sujeito, (b) o afastamento de 

determinadas consequências dos atos praticados e (c) a indenização pelos danos causados ao 

sujeito em virtude da quebra de confiança verificada.  

                                                
298

 AgRg no REsp 709.372/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 24/5/2011, DJe 3/6/2011. 
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Anote-se ainda que é possível reconhecer a vedação de comportamento 

contraditório com uma das espécies de abuso do direito, não guardando, entretanto, ligação 

com a figura do  estoppel, instituto que pertence ao direito anglo-saxão e apresenta natureza 

processual, estando relacionado à distribuição do ônus da prova. 

Mas exercício disfuncional de uma posição jurídica
299

 não se limita à figura do 

venire contra factum proprium.  Deve-se aqui destacar a figura da exceptio doli, uma forma 

indireta de defesa processual através da qual a parte demandada tem a possibilidade de afastar 

a pretensão do demandante – mesmo sem negar a existência do direito do autor – 

demonstrando que tal direito foi exercido de modo doloso, mediante comportamento que não 

observou o dever geral de boa-fé.  

No entanto, em que pese sua relevante importância histórica, tal instituto encerra 

noção demasiadamente ampla, razão pela qual atualmente cedeu espaço para violações mais 

específicas que serão tratadas a seguir. Deve-se consignar apenas que a exceção de dolo não 

se confunde com figura do venire contra factum proprium que não pressupõe o dolo do 

sujeito para sua configuração.  

 

 

 

 

                                                
299 DIREITO CIVIL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 

(LEASING). PAGAMENTO DE TRINTA E UMA DAS TRINTA E SEIS PARCELAS DEVIDAS. 

RESOLUÇÃO DO CONTRATO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESCABIMENTO. MEDIDAS 

DESPROPORCIONAIS DIANTE DO DÉBITO REMANESCENTE. APLICAÇÃO DA TEORIA DO 

ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. 1. É pela lente das cláusulas gerais previstas no Código Civil de 2002, 

sobretudo a da boa-fé objetiva e da função social, que deve ser lido o art. 475, segundo o qual "[a] parte lesada 

pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em 

qualquer dos casos, indenização por perdas e danos". 2. Nessa linha de entendimento, a teoria do substancial 

adimplemento visa a impedir o uso desequilibrado do direito de resolução por parte do credor, preterindo 

desfazimentos desnecessários em prol da preservação da avença, com vistas à realização dos princípios da 

boa-fé e da função social do contrato. 3. No caso em apreço, é de se aplicar a da teoria do adimplemento 
substancial dos contratos, porquanto o réu pagou: "31 das 36 prestações contratadas, 86% da obrigação total 

(contraprestação e VRG parcelado) e mais R$ 10.500,44 de valor residual garantido". O mencionado 

descumprimento contratual é inapto a ensejar a reintegração de posse pretendida e, consequentemente, a 

resolução do contrato de arrendamento mercantil, medidas desproporcionais diante do substancial adimplemento 

da avença. 4. Não se está a afirmar que a dívida não paga desaparece, o que seria um convite a toda sorte de 

fraudes. Apenas se afirma que o meio de realização do crédito por que optou a instituição financeira não se 

mostra consentâneo com a extensão do inadimplemento e, de resto, com os ventos do Código Civil de 2002. 

Pode, certamente, o credor valer-se de meios menos gravosos e proporcionalmente mais adequados à persecução 

do crédito remanescente, como, por exemplo, a execução do título. 5. Recurso especial não conhecido. (REsp 

1051270/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 4/8/2011, DJe 

5/9/2011). 
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b) Supressio (Verwirkung) 

 

Consiste na redução do conteúdo obrigacional pela inércia de uma das partes em 

exercer direito ou faculdades, gerando na outra legítima expectativa
300

. Trata-se, por 

conseguinte, da inadmissibilidade do exercício de um direito – sua supressão –, quando 

alguém deixa de exercê-lo durante longo tempo.  

Contudo, não basta à sua configuração o simples retardamento no exercício do 

direito, não devendo tal instituto ser confundido com a prescrição e decadência – relacionadas 

apenas aos efeitos do tempo sobre as relações jurídicas
301

. Deve-se demonstrar diante das 

circunstâncias do caso concreto que a inércia teve como efeito gerar no outro figurante da 

relação obrigacional confiança de que o direito em questão não mais seria exercido. 

Dito de outra maneira, o fato de uma posição jurídica não ser exercida por certo 

tempo, e seu exercício atentar contra a boa-fé, pode provocar uma supressão de certas 

faculdades jurídicas, ou seja, não se permite mais o exercício, pois se pune o exercício de 

posição que tenha sido deslealmente retardada
302

. 

Como visto, a inatividade gera consequências que não se limitam à prescrição e à 

decadência. O que dificulta a sua compreensão é que não se pode definir a priori o lapso 

temporal suficiente para que a inatividade impeça o exercício do direito.  Há de se analisar a 

deslealdade a partir da necessidade de se tutelar a confiança gerada na outra parte. 

Recentemente o Superior Tribunal de Justiça apreciou um caso relativo a um 

contrato de trato sucessivo no qual o credor, com o objetivo de evitar a majoração da parcela 

mensal do devedor, deixou de realizar a correção monetária da dívida, para dessa forma 

garantir a manutenção do contrato. Decorridos seis anos de reiteração de tal conduta, passou a 

exigir retroativamente valores a título de correção monetária, que vinha regularmente 

dispensando. O tribunal entendeu pela impossibilidade de tal cobrança, suprimindo o 

                                                
300 PINTO, Cristiano Vieira Sobral. Direito Civil Sistematizado. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 315. 

301 “A demora de dez anos para ingressar com a ação de indenização não afasta a Súmula nº. 54 do STJ, em 

relação ao termo inicial dos juros moratórios, sendo o presente caso de responsabilidade extracontratual” (REsp 

991.371/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 4/3/2010, DJe 

29/3/2010). 

302 NANNI, Giovanni Ettore. Abuso de Direito, p. 765. In LOTUFO, Renan; NANNI, Giovanni Ettore. (coord.) 

Teoria Geral do Direito Civil. São Paulo: Atlas, 2008, p. 738 a 772. SCHREIBER, Anderson. A proibição de 

comportamento contraditório: tutela da confiança e venire contra factum proprium. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2005, p. 178. 
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correspondente direito à correção monetária para proteger a confiança estabelecida entre as 

partes 
303

.  

 

c) Surrectio (Erwirkung) 

 

Este instituto corresponderia ao surgimento de direitos para aquele que está sendo 

protegido pelo instituto da supressio
304

. Traçando um comparativo ente os dois institutos, 

MENEZES CORDEIRO afirma que: 

O fenômeno da supressio, traduzido no desaparecimento de posições jurídicas que, não sendo 

exercidas, em certas condições, durante determinado lapso de tempo, não mais podem sê-lo, sob 

pena de contrariar a boa-fé, corresponde a uma forma invertida de apresentar a realidade. A 

supressio é, apenas, o subproduto da formação, na esfera do beneficiário, seja de um espaço de 

liberdade onde antes havia adstrinção, seja de um direito incompatível com o do titular preterido, 

seja, finalmente, de um direito que vai adstringir outra pessoa por, a esse mesmo beneficiário, se 

ter permitido actuar desse modo, em circunstâncias tais que a cessação superveniente da vantagem 

atentaria contra a boa-fé. O verdadeiro fenômeno em jogo é o da surrectio, entendida em sentido 

amplo. É nesta que devem ser procurados requisitos... Assim, o beneficiário tem de integrar uma 

previsão de confiança, ou seja, deve encontrar-se numa conjuntura tal que, objetivamente, um 
sujeito normal acreditaria quer no não exercício superveniente do direito da contraparte, quer na 

excelência do seu próprio direito305. 

Numa breve síntese pode-se afirmar que a surrectio seria o inverso da supressio. 

Através de tal instituto, em face das circunstâncias do caso e da confiança estabelecida entre 

as partes, surge um direito que não existia antes, ou seja, a partir da cristalização de uma 

situação de repetida violação contratual ou legal, em circunstâncias objetivas, amplia-se o 

conteúdo obrigacional.  

Há quem aponte o art. 330 do CC/02 como exemplo do instituto, uma vez que o 

pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir a renúncia do credor 

relativamente ao previsto no contrato. No entanto, diante de texto expresso de lei afigura-se 

desnecessário fazer menção ao instituto, que deve ser esgrimido, em prestígio da boa-fé 

                                                
303 REsp 1202514/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2011, DJe 30/6/2011. 

Vale destacar o seguinte trecho da ementa do julgado: “A supressio indica a possibilidade de redução do 

conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em 

exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela 

prerrogativa”. 

304 DANTAS JUNIOR, Aldemiro Rezende. Teoria dos Atos Próprios no Princípio da Boa-fé. Curitiba: Juruá, 

2008, p. 405. 

305
 MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha. Da Boa-fé no Direito Civil. Coimbra: Almedina, 2011, 

p. 824. 
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objetiva, em circunstâncias bem definidas, nas quais se estabelece uma posição jurídica pelo 

comportamento dos figurantes. 

 

d) Tu Quoque 

 

Já o tu quoque (também tu) ocorre quando aquele que infringiu uma regra de 

conduta pretende postular que se recrimine outrem pelo mesmo comportamento. O sistema 

jurídico não admite que alguém pretenda exigir que terceiros acatem comento legal ou 

contratual por ele mesmo desrespeitado
306

. Nas palavras de NELSON ROSENVALD, quem não 

cumpre seus deveres também não pode exigir os seus direitos com base na norma violada, sob 

pena de abuso
307

. 

 A noção pode ser mais bem compreendida nas máximas  turpitudinem suam 

allegans non auditur (ninguém pode alegar a própria torpeza em seu benefício) ou  equity 

must come with clean hands. Encontra-se positivada em nosso código, dentre outros 

exemplos, a proibição de o menor entre dezesseis e dezoito anos, que dolosamente ocultou 

sua idade quando inquirido pela outra parte, eximir-se de uma obrigação invocando sua 

própria incapacidade (art. 180). 

No mesmo sentido, dispõe o art. 105 do Código Civil que a incapacidade relativa 

de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, nem aproveita aos 

cointeressados capazes, salvo se, neste caso, for indivisível o objeto do direito ou da 

obrigação comum. 

Diante das hipóteses de exercício disfuncional de um direito acima apontadas, 

concorda-se como MENEZES CORDEIRO quando afirma não ser possível, em termos abstratos, 

determinar áreas imunes à boa-fé, lembrando que ela é “suceptível de colorir toda a zona de 

permissibilidade, actuando ou não consoante as circunstâncias”
 308

. 

                                                
306 DANTAS JUNIOR, Aldemiro Rezende. Teoria dos Atos Próprios no Princípio da Boa-fé. Curitiba: Juruá, 

2008, p. 378. 

307 ROSENVALD, Nelson. Dignidade Humana e boa-fé no Código Civil. São Paulo, Saraiva, 2005, p. 141. 

308 MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha. Da Boa-fé no Direito Civil. Coimbra: Almedina, 2011, 

p. 649. Para o citado autor, “impõe-se, assim, à reflexão, um nível instrumental da boa fé: ela reduz a margem de 

discricionariedade da actuação privada, em função de objectivos externos (...) a boa fé não contemporiza, pois, 

com cumprimentos formais; exige, numa atitude metodológica particular perante a realidade jurídica, a 

concretização material dos escopos visados. Este aspecto relva no domínio dos deveres acessórios, em boa parte 
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Nada obstante, necessário registrar preocupação sobre os limites da investigação 

do juiz na aferição de quais são os comportamentos consentâneos com a boa-fé, diante da 

expansão dos deveres laterais de conduta e sua crescente complexidade. Vale aqui a 

advertência de CLÓVIS DO COUTO E SILVA: “impõe-se, entretanto, cautela na aplicação do 

princípio da boa-fé, pois, do contrário, poderia resultar verdadeira subversão dogmática, 

aluindo os conceitos fundamentais da relação jurídica, dos direitos e dos deveres”
309

.  

Anote-se, outrossim, que “o dever que se cumpre, ou se descumpre, é dever para 

com uma pessoa determinada. As relações que se estabelecem com essa pessoa são, também, 

determinadas. A conformidade ou desconformidade do procedimento dos sujeitos da relação 

com a boa-fé é, por igual, verificável apenas in concreto, examinando-se o fato sobre o qual o 

princípio incide, e daí induzindo seu significado”
310

. 

Dirigindo-se aos juízes, o referido autor prossegue com suas advertências: 

A relevância recentemente dada ao princípio da boa-fé, no campo do direito das obrigações, 

expressa talvez a principal reação contra as ideias e o sistema do positivismo jurídico, no plano da 
ciência do direito. Como reação, entretanto, pode ser levado a extremos, ferindo-se, assim, outros 

valores que o ordenamento jurídico consagra.(...)  A aplicação do princípio da boa-fé, tem, porém, 

função harmonizadora, conciliando o rigorismo lógico-dedutivo da ciência do direito do século 

passado com a vida e as exigências éticas atuais, abrindo, por assim dizer, no hortus conclusus do 

sistema do positivismo jurídico, „janelas para o ético‟. Nessa conciliação, a atividade do juiz 

exerce tarefa de importância. Seu arbítrio, no entanto (...) não é subjetivo, pois que limitado pelos 

demais princípios jurídicos, os quais, igualmente, tem de aplicar. Nesse mútuo condicionamento 

de regras, quais serão as relativações ditadas pela boa-fé? A resposta não pode ser dada a priori311. 

Reitere-se que não se pretende afastar a possibilidade de controle do conteúdo 

convencional do negócio jurídico pelo magistrado, pois, como bem adverte ANA PRATA, “a 

integração não se encontra dependente da existência de lacunas”
312

; no entanto, há de se 

preservar o ajuste contratual quando as cláusulas negociais tiverem sido pactuadas de modo 

                                                                                                                                                   
destinados a promover a realização material das condutas devidas, sem frustrar o fim do credor e sem agravar 

a vinculação do devedor” (p. 649). 

309 COUTO E SILVA, Clóvis V. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: FGV, 2006, p. 38. 

310 COUTO E SILVA, Clóvis V. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: FGV, 2006, p. 37. 

311 COUTO E SILVA, Clóvis V. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: FGV, 2006, p. 41-2. 

312 PRATA, Ana. A tutela constitucional da autonomia privada. Coimbra: Almedina, 1982, p. 56. Segundo a 

citada autora, “a utilização dos instrumentos correctivos dos efeitos pretendidos pelas particulares por parte do 

juiz pode ir desde uma particular capacidade de intervenção na interpretação e integração do regulamento 

contratual, à qualificação de uma situação não expressamente prevista pela lei como ilícita, com o consequente 

declarar sua invalidade  e/ou da existência de um direito a indemnização, ou ainda à possibilidade de alterar o 

contrato ou, pura e simplesmente, resolvê-lo, verificadas dadas circunstâncias. Das três formas que a 

intervenção judicial pode assumir, a segunda enunciada reconduz-se ao estudo da identificação teórica dos 

deveres impostos pela ordem pública, bons costumes e boa fé e das consequências jurídicas da ofensa destes” 

(p. 56). 
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válido e regular – observando-se os deveres que decorrem da boa-fé –, desde que não tenha 

ocorrido alguma alteração significativa nas circunstâncias que definiram a base do negócio e 

que tenham a capacidade de interferir no equilíbrio negocial preexistente
313

.  

Sobre o tema, vale transcrever decisão do Superior Tribunal de Justiça que concluiu 

pela inexistência de violação ao dever geral de boa-fé na compra e venda de safra futura a 

preço certo, em face das peculiaridades do caso concreto: 

DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA A PREÇO CERTO. 

ALTERAÇÃO DO VALOR DO PRODUTO NO MERCADO. CIRCUNSTÂNCIA PREVISÍVEL. 

ONEROSIDADE EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO 

SOCIAL DO CONTRATO, BOA-FÉ OBJETIVA E PROBIDADE. INEXISTÊNCIA. A compra e 

venda de safra futura, a preço certo, obriga as partes se o fato que alterou o valor do produto agrícola 
não era imprevisível. Na hipótese afigura-se impossível admitir onerosidade excessiva, inclusive 

porque a alta do dólar em virtude das eleições presidenciais e da iminência de guerra no Oriente 

Médio – motivos alegados pelo recorrido para sustentar a ocorrência de acontecimento 

extraordinário – porque são circunstâncias previsíveis, que podem ser levadas em consideração 

quando se contrata a venda para entrega futura com preço certo. O fato do comprador obter maior 

margem de lucro na revenda, decorrente da majoração do preço do produto no mercado após 

a celebração do negócio, não indica a existência de má-fé, improbidade ou tentativa de desvio 

da função social do contrato. A função social infligida ao contrato não pode desconsiderar seu 

papel primário e natural, que é o econômico. Ao assegurar a venda de sua colheita futura, é de se 

esperar que o produtor inclua nos seus cálculos todos os custos em que poderá incorrer, tanto os 

decorrentes dos próprios termos do contrato, como aqueles derivados das condições da lavoura. A 

boa-fé objetiva se apresenta como uma exigência de lealdade, modelo objetivo de conduta, 

arquétipo social pelo qual impõe o poder-dever de que cada pessoa ajuste a própria conduta a 

esse modelo, agindo como agiria uma pessoa honesta, escorreita e leal. Não tendo o comprador 

agido de forma contrária a tais princípios, não há como inquinar seu comportamento de 

violador da boa-fé objetiva. Recurso especial conhecido e provido
314

. 

 

O fundamento último da possibilidade de intervenção no compromisso negocial dos 

contratantes repousa na constatação de que parte do conteúdo obrigacional de uma relação 

jurídica negocial não depende da vontade dos envolvidos, estando fora de seu controle, uma 

vez que destinadas a compensar desigualdade substancial entre os figurantes
315

.  

                                                
313 CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR. RECURSO ESPECIAL 

RETIDO. ART. 542, § 3º, DO CPC. NÃO-INCIDÊNCIA. ROMPIMENTO CONTRATUAL IMOTIVADO. 

LEI N.º 6.729/79 - "LEI FERRARI". BOA-FÉ OBJETIVA. LIBERDADE CONTRATUAL. MANUTENÇÃO 

FORÇADA DO CONTRATO.IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. O princípio da boa-fé objetiva impõe aos 

contratantes um padrão de conduta pautada na probidade, "assim na conclusão do contrato, como em sua 

execução", dispõe o art. 422 do Código Civil de 2002. Nessa linha, muito embora o comportamento exigido 

dos contratantes deva pautar-se pela boa-fé contratual, tal diretriz não obriga as partes a manterem-se 

vinculadas contratualmente ad aeternum, mas indica que as controvérsias nas quais o direito ao 

rompimento contratual tenha sido exercido de forma desmotivada, imoderada ou anormal, resolvem-se, se 

for o caso, em perdas e danos.(...) (REsp 966.163/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 
TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 4/11/2010). 

314 REsp 803.481/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/6/2007, DJ 1/8/2007, p. 

462. 

315 DANTAS JUNIOR, Aldemiro Rezende. Teoria dos Atos Próprios no Princípio da Boa-fé. Curitiba: Juruá, 

2008, p. 204-7. 
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Embora a enumeração dos deveres gerais de conduta não possa ser considerada 

taxativa, deve-se atentar para a advertência de PABLO STOLZE GAGLIANO e RODOLFO 

PAMPLONA FILHO que sustentam que na investigação da causa genética dos deveres anexos 

não se poderia prescindir dos fatos materiais de que são originados, como por exemplo, as 

negociações preliminares
316

.  

No mesmo sentido, MENEZES CORDEIRO afirma que “a boa-fé apenas normatiza 

certos factos que, estes sim, são fonte: mantenha-se o paralelo com a fenomenologia da 

eficácia negocial: a sua fonte reside não na norma que mande respeitar os negócios, mas no 

próprio negócio em si”
317

 

Aborda-se a partir de agora como todo o arcabouço teórico aqui apresentado se 

desenvolve dentro da perspectiva da responsabilidade civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
316 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil; Contratos. v. IV. 

São Paulo: Saraiva, 2005, p. 77. 

317 MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha. Da Boa-fé no Direito Civil. Coimbra: Almedina, 2011, 

p. 646. Prosseguindo com o raciocínio, o autor sustenta que “o Direito obriga, então, a que, nessas 

circunstâncias, as pessoas não se desviem dos propósitos que, em ponderação social, emerjam da situação em 

que se achem colocadas: não devem assumir comportamentos que a contradigam – deveres de lealdade – nem 

calar ou falsear a atividade intelectual externa que informa a convivência humana – deveres de informação. 

Embora as estruturas e teleologia básicas sejam as mesmas, advinha-se a presença de concretizações diversas, 

consoante os fatos que lhes dêem origem” (p. 646). 

 



 

 

CAPÍTULO 4 

EM BUSCA DE UMA TEORIA GERAL DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

4.1. Fundamento e funções da responsabilidade civil  

 

Em que situações pessoas lesadas podem exigir de outrem a reparação dos danos 

em sua esfera jurídica? FERNANDO NORONHA lembra que se res perit domino, então casum 

sentit dominus, ou seja, se a coisa perece para o dono, ele próprio deve suportar o risco, ou, 

como diriam os ingleses, the loss lies where it falls
318

.  

Ao longo dos anos, diversos argumentos foram empregados para fundamentar a 

pretensão reparatória da vítima. Para os partidários da culpa, só se poderia atribuir a 

obrigação de reparar os prejuízos se a vítima demonstrasse que ao pretenso ofensor era 

exigível um comportamento diverso. A inobservância de tal dever de cuidado justificava a 

obrigação de indenizar.  

Mais adiante, passou-se a sustentar a tese de que os danos deveriam ser 

suportados por seu causador, ainda que sem nenhuma culpa, se os prejuízos tivessem conexão 

com as atividades por ele desenvolvidas. Tem-se aqui os partidários da Teoria do Risco, que,  

grosso modo, sustentavam a ideia de que primum non nocere, ou seja, “em primeiro lugar não 

causar dano”, por entenderem que cada um de nós tem direito de não ser afetado pela atuação 

de outros sujeitos, razão pela qual os riscos de cada atividade devem ser suportados pela 

pessoa que a realiza. 

Costuma-se ressaltar as vantagens do risco, enquanto fundamento do dever de 

indenizar, sustentando que ele seria mais adequado às necessidades de segurança jurídica de 

uma sociedade marcada pelo desenvolvimento tecnológico que necessita de estabilidade nas 

relações econômicas entre os indivíduos. No entanto, a história do pensamento jurídico 

ocidental é marcada por uma tradicional dicotomia entre os partidários dos dois principais 

fundamentos. Na experiência brasileira, mesmo no Código Civil de 1916, a doutrina discutia 

em que situações seria necessária a adoção da teoria do risco. 

                                                
318 NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações, 3.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 456. 
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 Além disso, a discussão não se limitava aos extremos culpa vs risco. Entre cada 

um dos argumentos desenvolviam-se teorias sobre objetivação da culpa e inversão do ônus 

probatório, criando-se casos de culpa presumida como resposta às críticas ao sistema que 

erigia a culpa como o principal fundamento do dever de indenizar. 

É lícito afirmar que cada um tem uma expectativa de não ser lesado em sua 

esfera jurídica, ou seja, de que o sistema jurídico tutele seus interesses preservando, sempre 

que possível, o status quo (situação atual). Aqui se faz referência à função reparatória (ou 

indenizatória) da responsabilidade civil, através da qual se procura eliminar o prejuízo 

econômico sofrido pela vítima (tornando indene o dano patrimonial infligido a sua esfera 

jurídica) ou compensar o sofrimento infligido por um dano extrapatrimonial que repercuta 

negativamente na integridade física, psíquica ou moral do ofendido
319

.   

Dentro de uma perspectiva histórica é possível verificar que o ordenamento 

jurídico brasileiro desenvolveu seu próprio sistema de indenização para os danos, mesmo 

sendo iniludível a influência das experiências francesa (Code Civil) e alemã (BGB)
320

. 

Inicialmente, antes mesmo da edição do Código Civil de 1916, a jurisprudência da época 

valia-se do disposto no art. 22 do Código Criminal de 1830
321

 para fixar as parcelas 

indenizáveis “em todas as suas partes e consequências” de modo que a satisfação da vítima 

pelos prejuízos experimentados fosse a mais completa possível.  

Com a edição do Código Beviláqua, o legislador brasileiro optou pela tipificação 

das principais situações que ensejavam indenização nos arts. 1.537 a 1.539, mas estabeleceu 

no art. 159 uma cláusula geral de responsabilidade civil nos moldes do Código Napoleônico. 

Tal marco legislativo perdurou até o advento da Constituição de 1988, que ao dispor de modo 

amplo e irrestrito sobre a possibilidade de indenização por danos extrapatrimoniais, 

especificamente nos incisos V
322

 e X
323

 do seu artigo 5º, marcou a superação de todos os 

obstáculos jurisprudenciais e doutrinários que permeavam o debate desse período
324

.    

                                                
319 Importante destacar ainda que a natureza predominantemente indenizatória da responsabilidade civil não 

impede que o magistrado, no caso concreto, possa reduzir equitativamente o valor da indenização nos casos em 

que julgar existir excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, conforme dispõe o parágrafo 

único do art. 944 do Código Civil. 

320 Cf. SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Princípio da Reparação Integral. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 

26-9. 

321 Eis o teor do referido artigo: “A satisfação será sempre a mais completa que for possível, sendo no caso de 

dúvida a favor do ofendido. Para este fim, o mal que resultar à pessoa e bens do ofendido será avaliado em 

todas as suas partes e consequências”. 

322 “é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou 

à imagem”. 
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A evolução de nosso modelo de responsabilidade civil continuou com a edição 

do Código Civil de 2002, no qual fica ainda mais evidente a abertura de nosso sistema à 

atividade jurisprudencial criativa. Ao lado das cláusulas gerais tipificadas nos arts. 186, 187 e 

no parágrafo único do art. 927, introduziu-se na codificação vigente, na parte final dos 

enunciados normativos do art. 948 e do art. 949, respectivamente as expressões “sem excluir 

outras reparações”, em relação ao dano-morte e “algum outro prejuízo que o ofendido prova 

haver sofrido” para os casos de violação à integridade física, o que amplia consideravelmente 

o rol de parcelas indenizáveis que podem ser reconhecidas pelo Poder Judiciário, 

demonstrando que o CC/02 é apenas um ponto de partida, apresentando um rol de situações 

que ensejam reparação que é meramente exemplificativo.  

 Pode-se então afirmar que deste a consolidação do modelo de responsabilidade 

civil dentro de uma perspectiva civil-constitucional, inaugurado pela Carta Política de 1988, o 

princípio norteador da matéria é o princípio da reparação integral, através do qual se procura 

reparar o dano injustamente causado sob a inspiração de uma justiça distributiva, 

comprometida em restituir à vítima, o mais exatamente possível, o status quo ante. A ideia de 

justiça exige que cada pessoa suporte as consequências adversas de seus comportamentos, 

perseguindo-se o restabelecimento do equilíbrio violado pela infração a dever, a todos 

imposto pelo sistema jurídico. 

Entretanto, como bem anota CARLOS ALBERTO GHERSI, “não existe um 

verdadeiro restabelecimento ao estado anterior ao fato ou ato em forma integral ou absoluta; 

é somente uma aproximação possível”
325

. 

Anote-se que as referências à possibilidade de reparação natural acima 

formulada não se limitam aos danos patrimoniais. É possível vislumbrar a possibilidade de 

reparação in natura nos casos de danos extrapatrimoniais, como ocorre, por exemplo, na 

violação da integridade moral de alguém, que é reparada através de uma retratação pública do 

ofensor na presença do ofendido. 

                                                                                                                                                   
323 “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.    

324 SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Princípio da Reparação Integral. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 26-

7. 

325 GHERSI, Carlos Alberto. Valor de la vida humana. Buenos Aires: Astrea, 2002, p. 23. Sobre o tema ver 

também Pontes de Miranda tratando do princípio da primazia da reparação in natura (In Tratado de Direito 

Privado, t. 53, §5510, p. 251). 
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Muito embora a reparação do dano in natura seja inegavelmente o modo ideal de 

ressarcimento, são raras as situações em que o magistrado consegue conceder ao prejudicado 

a mesma situação econômica de que desfrutaria se não houvesse ocorrido o evento danoso, 

quer pela recomposição da mesma coisa, quer pela sua simples substituição por outra 

detentora da mesma função. São diversos os obstáculos para a efetivação da reparação natural, 

desde a impossibilidade material (v. g., morte da vítima), ao próprio desinteresse do ofendido, 

que faz opção pela reparação pecuniária
326

. 

Em nossos dias, o equivalente pecuniário tornou-se a forma preferencial de 

reparação por danos, o que não impede a coexistência entre os dois modelos, inclusive com a 

combinação entre eles para atender às especificidades de casos concretos. Compete ao lesado, 

isto é, ao credor da obrigação de indenizar, a opção pela reparação natural ou pela indenização 

pecuniária, estando a escolha sujeita aos limites gerais do ordenamento jurídico, como 

qualquer outro ato de exercício da autonomia privada, que não pode desconsiderar as 

exigências de boa-fé e a vedação ao enriquecimento sem causa, previstas na legislação 

vigente
327

. 

É importante não perder de vista o conteúdo do princípio da reparação integral. 

Diferentemente do que ocorre na responsabilidade penal, busca-se a reparação de toda a 

extensão dos danos sofridos pela vítima (art. 944, CC/02), não devendo o magistrado pautar-

se no grau de culpa do ofensor no momento da fixação da indenização, mas sim nas 

repercussões do dano na esfera jurídica do ofendido. Segundo observa MARCOS CATALAN  

por meio dessa leitura, não se promove um juízo de aprovação (ou não) do comportamento do 

devedor, mas busca-se aferir se houve (ou não) a satisfação dos legítimos interesses do credor. É 

imperioso perceber que essa forma de compreender a questão deixa de lado a preocupação com a 

sanção do causador do dano. O direito civil é um direito de acessos. O papel de punir não lhe foi 

                                                
326 SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Princípio da Reparação Integral. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 38-

46. 

327 Ao contrário de outras codificações, não existe no Código Civil um dispositivo específico que discipline  a 
forma de reparação dos prejuízos sofridos pela vítima. O Código Civil Português (art. 566, nº. 1) determina que a 

indenização seja fixada em dinheiro, quando “a reconstituição natural não seja possível, não repare 

integralmente os danos ou seja excessivamente onerosa para o devedor”, sendo evidente a influência do Código 

Alemão no dispositivo (vide a segunda parte do §251 do BGB). Disposição semelhante pode ser encontrada no 

Código Italiano (art. 2.058), que determina ressarcimento apenas no equivalente pecuniário nos casos de 

onerosidade excessiva do devedor (o texto da norma, no original é o seguinte: “Art. 2.058. Il danneggiato può 

chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può 

disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta 

eccessivamente onerosa per il debitore”). Sustenta-se que as mesmas soluções encontradas nos diplomas 

estrangeiros podem ser aplicáveis ao ordenamento pátrio mediante uma interpretação sistêmica do CC/02 

levando-se em consideração, sobretudo, a cláusula geral da boa-fé. 
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atribuído. Os holofotes são deslocados para a reparação do lesado. Tutela-se, assim, a vítima de 

um dano injusto. Tutela-se, por consequência, toda a sociedade328. 

 

 Enfim, avalia-se a extensão do dano, não se distinguindo graus de culpa; afinal, 

busca-se reestabelecer o equilíbrio ameaçado pelo dano injusto, tornando-se célebre a frase de 

GENEVIÈVE VINEY “tout le dommage, mais rien que le dommage”
329

 (todo o dano, mas não 

mais que o dano), que serve de ponto de partida para as seguintes conclusões de PAULO DE 

TARSO VIEIRA SANSEVERINO: 

A plena reparação do dano deve corresponder à totalidade dos prejuízos efetivamente sofridos 

pela vítima do evento danoso (função compensatória), não se podendo, entretanto, ultrapassá-los 

para evitar que a responsabilidade civil seja causa para o enriquecimento injustificado do 
prejudicado (função indenitária), devendo-se estabelecer uma relação de efetiva equivalência 

entre a indenização e os prejuízos efetivos derivados dos danos com avaliação em concreto pelo 

juiz (função concretizadora do prejuízo real)
330

  

Ocorre que, para além dessa função estática, que busca restabelecer o equilíbrio 

social rompido pelo dano
331

 e que representa sua característica primordial, é possível 

vislumbrar outras funções igualmente importantes no campo da responsabilidade civil. 

 O quotidiano forense demonstra que objetivos até bem pouco tempo restritos às 

demandas criminais passaram a integrar o conteúdo de decisões cíveis, uma vez que, não raro, 

a compensação do dano e sua reparação muitas vezes ficam aquém do prejuízo sofrido pelas 

vítimas, além de não evitarem a reiteração do ilícito
332

. Surgem novas palavras de ordem no 

campo da responsabilidade civil: punir e prevenir. 

                                                
328 CATALAN, Marcos. A morte da culpa na responsabilidade contratual. São Paulo: FDUSP, 2011. 347f. 

Tese (Doutorado em Direito), Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2011, p. 68. 

329 VINEY, Geneviève. Les Obligations: la responsabilité, effets. Paris: LGDJ, 1988 (Traitè de droit civil), p. 

81.  

330 SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Princípio da Reparação Integral. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 58. 

Para construir a afirmação acima transcrita, o autor parte do pensamento de Yvone Lambert-Faivre, na obra 

“Droit du dommage corporel: sytèmes d´indemnisation”, que sintetiza os princípios orientadores do sistema de 

reparação dos danos na seguinte máxima “todo o prejuízo, nada mais que o prejuízo, o prejuízo real”. Tem-se 
então, dentro do pensamento de Sanseverino, três funções que devem ser observadas para a correta aplicação do 

princípio da reparação integral: função compensatória, indenitária e concretizadora. Tais funções apresentam 

alcance diferente a depender do sistema jurídico. Enquanto na experiência do Common Law a função 

compensatória (compensatory rule) perde importância em casos de incidência dos punitive damages, na 

experiência francesa enfatiza-se a compensação nas hipóteses de danos patrimoniais, destacando-se que nos 

casos de prejuízos extrapatrimoniais deve prevalecer a natureza satisfatória da reparação. Anote-se ainda que por 

força do disposto no caput do art. 994 c/c art. 884, ambos do CC/02, a extensão dos danos constitui o limite 

máximo da indenização. 

331 SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Princípio da Reparação Integral. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 34. 

332
 VAZ, Caroline. Funções da Responsabilidade Civil – Da reparação à punição e dissuasão. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2009, p. 75. 
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Há quem sustente ser possível impor ao ofensor uma pena, ou seja, castigo 

proporcional ao dano infligido à vítima, o que permitiria dissuadir outras pessoas da prática de 

atos semelhantes, como também desestimular o próprio agente da prática de novos danos. 

Fala-se então de uma função sancionatória (ou punitiva) da responsabilidade civil, que 

atualmente vem sendo aceita pela jurisprudência, com grande variação na intensidade e de 

modo bem mitigado. Como bem explica FERNANDO NORONHA: 

[...] não se deve exagerar na ideia de punição através da responsabilidade civil: a função 

dissuasora desta tem sempre um papel acessório; em princípio, a responsabilidade civil visa 

apenas reparar danos. Um sancionamento do ofensor só terá justificação quando haja dolo ou 

culpa; unicamente nestes casos a reparação civil do dano pode passar a ser também uma pena 

privada. Mas mesmo nestas situações, parece que o agravamento da indenização só se justifica 
na medida em que a ideia de punição do responsável (através da imposição da obrigação de 

pagar uma quantia) constitua ainda uma forma de satisfação proporcionada aos lesados, para de 

certo modo lhes “aplacar” a ira333. 

 

O tratamento às prestações punitivas na experiência brasileira não vem 

merecendo a atenção e o aprofundamento necessário para uma melhor apreciação das 

consequências que sua adoção irrestrita traria ao nosso sistema jurídico. Deve-se analisar a 

questão a partir da (im)possibilidade de condenação do ofensor em valor excedente àquele 

que concerne aos danos extrapatrimoniais e patrimoniais, não se assemelhando a ou 

subsumindo em quaisquer destes
334

. 

JOSÉ JAIRO GOMES considerada a solidariedade e a cooperação os princípios que 

fundamentariam a função preventivo-pedagógica da indenização punitiva, que teria por 

finalidade imediata a educação do autor do dano para a vida social, além de intimidar as 

demais pessoas para que se abstenham de realizar ações lesivas
335

. 

MARIA CELINA BODIN DE MORAIS admite excepcionalmente tal função: 

É de admitir-se, pois, como exceção, uma figura semelhante à do dano punitivo, em sua função 

de exemplaridade, quando for imperioso dar uma resposta à sociedade, isto é, à consciência 

social, tratando-se, por exemplo, de conduta particularmente ultrajante, ou insultosa, em relação 

à consciência coletiva, ou, ainda, quando se der o caso, não incomum, de prática danosa 

reiterada. Requer a manifestação do legislador tanto para delinear as estremas do instituto, 

                                                
333 NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações, 3.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 462. 

334 VAZ, Caroline. Funções da Responsabilidade Civil – Da reparação à punição e dissuasão. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2009, p. 75. 

335 GOMES, José Jairo. Responsabilidade Civil e Eticidade. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 297. 
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quanto para estabelecer as garantias processuais respectivas, necessárias sempre que se trate de 

juízo de punição 336. 

 

Ainda é possível se identificar uma função preventiva (ou dissuasora) da 

responsabilidade civil, que nos dias de hoje costuma sempre ser destacada em casos de danos 

transindividuais, com o objetivo de se evitar a ocorrência de tais danos – por atingirem 

interesses da generalidade de pessoas que integram uma comunidade
337

, como ocorre, por 

exemplo, nos casos de danos ambientais. A função de matiz dissuasório vem sendo debatida 

na doutrina e na jurisprudência sob várias denominações e frequentemente vem associada à 

denominada “teoria do valor do desestímulo”
338

. 

Nada obstante, deve-se atentar para a diferença entre a função dissuasória e a 

função punitiva atribuídas à responsabilidade civil. Segundo EUGÊNIO FACCHINI NETO: 

 (...) a função dissuasória se diferencia da punitiva por levar em consideração não uma conduta 

passada, mas ao contrário, por buscar dissuadir condutas futuras. Ressalta que as funções 
reparatória e punitiva possuem uma função dissuasória individual e geral. Mas no caso da 

responsabilidade Civil com função dissuasória, porém, o objetivo de prevenção geral de 

dissuasão ou de orientação sobre condutas a adotar passa a ser o fim principal. O meio para 

alcançá-la, contudo, passa a ser a condenação do responsável à reparação/compensação dos 

danos individuais339. 

Há ainda quem denomine tal função de educativa. Será que com a condenação 

no pagamento de uma indenização está-se realmente buscando educar o ofensor ou apenas 

coibir comportamentos danosos? 

                                                
336 MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos 

morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 110-2. 

337 NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações, 3.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 463. 

338
 Cf. BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por danos morais. 3.ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1999, p. 232 e seguintes. Caroline Vaz apresenta uma síntese dos principais argumentos comumente levantados 

para refutar a aplicação da “Teoria do Desestímulo” no direito pátrio, a saber: “1) os danos punitivos são 

verdadeiras sanções penais, contrapondo-se ao instituto da responsabilidade civil, que visa ao 

ressarcimento/compensação do dano efetivamente sofrido; 2) Admitir o uso dos “danos punitivos” seria ensejar 

o enriquecimento sem causa, pois a reparação pecuniária extrapolaria o prejuízo sofrido; 3) Esses danos 
representam a mercantilização da justiça e das relações existenciais, transformando o acesso à tutela jurisdicional 

em loteria, cujo prêmio máximo seriam „absurdas indenizações milionárias‟ (tort lottery ou overcompensation); 

4) Seriam um bis in idem, já que em hipóteses de condenação por lesões corporais, p. ex., além da pena privativa 

de liberdade ou restritiva de direitos, o autor seria punido novamente ao reparar os danos; 5) A Constituição 

Federal de 1988, ao utilizar a expressão „indenização‟ no artigo 5º, inciso X, afasta qualquer possibilidade de 

fixação de valor a título de danos morais que seja superior ao prejuízo causado”. Apesar das objeções acima 

apresentadas, conclui a autora pela compatibilidade dos punitives damages com o sistema jurídico brasileiro (In 

Funções da Responsabilidade Civil – Da reparação à punição e dissuasão. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2009, p. 83). 

339
 FACCHINI NETO, Eugênio. Da responsabilidade civil no novo Código Civil. In SARLET, Ingo Wolgang 

(org.). O novo Código Civil e a Constituição. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 164. 
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No campo da responsabilidade negocial, não é raro verificar a aproximação entre 

a função indenizatória e a função punitiva, quando o magistrado se vale da imposição de 

multas cominatórias para coagir a vontade do devedor e desse modo garantir a reparação do 

dano causado
340

. Ocorre que nessas hipóteses a multa não tem caráter indenizatório, embora 

seja inegável que mediante a coerção do devedor, indiretamente se evita o agravamento da 

situação danosa pela resistência do responsável
341

. 

Anote-se que tais funções não se excluem. Ao contrário, devem ser consideradas 

em conjunto, de modo a atender às necessidades do caso concreto, competindo ao magistrado 

decidir sobre a intensidade de sua utilização e a melhor forma de sua combinação para atender 

aos fins de nossa Carta Política. 

 

4.2. Questões terminológicas: ainda faz sentido manter a denominação responsabilidade 

extracontratual? 

 

Como exposto acima, em todas as manifestações das atividades humanas se faz 

necessário tratar da questão da responsabilidade. Costuma-se definir a responsabilidade civil 

como o dever de se reparar o prejuízo decorrente da violação de outro dever jurídico. Nesse 

sentido, podemos identifica-se sua origem na necessidade de se restabelecer o equilíbrio 

econômico e jurídico alterado pelo dano
342

. Trata-se, pois, de um dever jurídico sucessivo 

                                                
340 Segundo o disposto no art. 461 do CPC (com redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994), na ação que 

tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, poderá o juiz conceder a tutela específica da 

obrigação ou, na hipótese de julgar procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado 

prático equivalente ao do adimplemento. O dispositivo prevê expressamente que nessas hipóteses a indenização 

por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa (§ 2o), que poderá ser imposta pelo magistrado 
independentemente de pedido do autor, desde que seja fixado prazo razoável para o cumprimento do preceito (§ 

4o). Anote-se que a multa não é a única alternativa de coerção de que dispõe o julgador, sendo o rol das opções 

disponíveis (§ 5o) meramente exemplificativo (é possível que seja determinada busca e apreensão, remoção de 

pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de 

força policial). A característica comum a todas as medidas disponíveis ao juiz é justamente dissuadir o ofensor a 

manter a conduta ilícita que ocasionou o dano. Deve-se anotar ainda que idêntico tratamento é conferido às 

obrigações que tenham por objeto a entrega de coisa, após a introdução pela Lei nº 10.444/02 do art. 461-A no 

Código de Processo Civil. Além disso, em qualquer dos casos, o valor ou a periodicidade da multa pode ser 

modificado de ofício, caso o magistrado verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. 

341 NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações, 3.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 464. 

342 DIAS, José Aguiar. Da Responsabilidade Civil. 11.ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 55. 
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(secundário) que surge para recompor os prejuízos decorrentes da violação de um dever 

jurídico preexistente (primário)
343

. 

Tradicionalmente, divide-se o estudo da responsabilidade civil em duas áreas 

distintas, aplicando a cada uma delas um regime jurídico específico para lidar com danos 

antijuridicamente causados à esfera jurídica de outrem, que geram o dever de indenizar. 

Optou-se por denominá-las de responsabilidade civil extranegocial e responsabilidade 

negocial, em detrimento das clássicas denominações responsabilidade extracontratual (ou 

aquiliana) e responsabilidade contratual, pelos seguintes motivos abaixo descritos. 

A expressão “responsabilidade contratual” não se limita ao estudo da obrigação 

de indenizar que decorre do não cumprimento de um negócio jurídico. Aplica-se o mesmo 

regime aos danos provocados pelo inadimplemento de atos unilaterais. Desse modo, não 

parece conveniente adotar, como denominação para uma categoria mais ampla, um termo que 

não exprime todos os casos por ela abrangidos, sob pena de se correr o risco de classificar, 

erroneamente, os danos provocados pelo descumprimento de um ato unilateral (v.g., promessa 

de recompensa ou gestão de negócio) como hipóteses de “responsabilidade extracontratual”.  

Igualmente não parece conveniente referir-se à “responsabilidade 

extracontratual”, pois, atualmente, tal categoria não se limita ao inadimplemento cuja origem 

não remonte a um vínculo contratual. Na verdade, sob a expressão “responsabilidade 

extracontratual”, designa-se todo e qualquer dever de reparar o injusto prejuízo, causado ao 

lesado, que teve origem numa relação de direito absoluto, ou seja, trata-se do regime geral da 

responsabilidade em nosso sistema, vale dizer, o direito comum aplicável em matéria de 

danos, do qual a responsabilidade “contratual”, ou melhor, negocial, é mera especialização, 

uma vez que continua sujeita aos princípios e regras gerais daquela. 

A expressão “responsabilidade extracontratual” (ou aquiliana), também 

denominada “responsabilidade por ato ilícito (responsabilidade ex delictu), na dicção do art. 

398 do Código Civil, mostrava-se mais adequada a um paradigma que considerava a culpa 

como requisito essencial da configuração do dever de indenizar
344

.  

                                                
343 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 2. 

344 Como ensina Fernando Noronha, atribui-se à Lex Aquilia de damno, no século III a. C., a introdução, ainda 

que em termos bastante restritos, da ideia de culpa no direito aplicável (In Direito das Obrigações, 3.ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010, p. 455. Sobre o tema, ver também Rubens Limongi França, em artigo denominado “As 

Raízes da Responsabilidade Aquiliana”, In NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade (org.). 
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No entanto, mesmo durante a vigência da codificação anterior, doutrina e 

jurisprudência apontavam para situações que permitiam o exercício da pretensão reparatória 

independentemente da verificação da culpa do ofensor. Logo, substituir a expressão em 

análise simplesmente por “responsabilidade civil”, em oposição à “responsabilidade 

negocial”, ou ainda enfatizar denominando-se “responsabilidade civil extranegocial”, facilita 

a compreensão da matéria e promove uma atualização das denominações para um estágio 

mais consentâneo com a evolução da disciplina
345

. 

Nada obstante, apesar das objeções acima apresentadas, deve-se reconhecer que 

é corrente o uso dos clássicos termos responsabilidade extracontratual e contratual tanto na 

doutrina como na jurisprudência, razão pela qual, quando necessário, ainda se fará remissão a 

eles para evitar uma confusão terminológica na compreensão dos argumentos adiante 

apresentados.  

Resta consignar que não se trata apenas de uma discussão quanto à denominação 

a ser apresentada. Se se considerar a responsabilidade civil extranegocial (responsabilidade 

extracontratual) como o regime geral no campo do direito de danos, aplicando seus princípios 

gerais inclusive ao campo da responsabilidade negocial (responsabilidade contratual), deve-

se repensar o modo como o tema vem sendo abordado durante a formação dos bacharéis em 

direito em nosso país.  

Afinal, durante a faculdade, primeiramente se é apresentado à responsabilidade 

negocial, sob a epígrafe “do inadimplemento das obrigações” (arts. 389 e seguintes do Código 

Civil), para só depois se estudar o que deve ser considerada a parte geral da disciplina (arts. 

927 e seguintes do Código Civil), sob o título “da responsabilidade civil”. 

Pode-se tentar delimitar o campo da responsabilidade civil, enquanto categoria 

geral, no princípio da incolumidade das esferas jurídicas (neminem laedere), ou seja, no 

interesse que cada indivíduo possui na preservação de sua esfera jurídica, que ocorre mediante 

reparação dos danos causados injustamente por outrem, aqui incluídas as situações nas quais o 

                                                                                                                                                   
Responsabilidade Civil. Doutrinas Essenciais, Teoria Geral, vol. I. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2010, p. 267 a 287. 

345  Ao tratar das impropriedades da categoria “responsabilidade extracontratual”, José Jairo Gomes afirma que 

tal termo revela um acentuado matiz da “superada ideologia individualista-liberal-burguesa que caracterizou a 

codificação oitocentista (...)  Com esse termo, privilegia-se a figura do contrato, como se fosse este o ocupante 

do centro do sistema jurídico e não a pessoa. É a pessoa a razão de ser do Direito e não o contrato” (GOMES, 

José Jairo. Responsabilidade Civil e Eticidade. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 240). 
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dano é resultado da violação de deveres gerais (superiores e preexistentes) a um negócio 

jurídico, que por tal fundamento não devem ser encarados como violação específica dele
346

. 

Esclarecida a questão terminológica, deve-se analisar se ainda se justifica a 

manutenção da dicotomia responsabilidade civil extranegocial x negocial na experiência 

jurídica brasileira. Para facilitar a compreensão do próximo item, considerando a vasta 

tradição de utilização da nomenclatura responsabilidade civil extracontratual (aquiliana) e 

responsabilidade civil contratual, será mantida a denominação clássica durante o restante 

deste capítulo. 

 

4.3. Os âmbitos da Responsabilidade Civil: da diversidade à unidade 

 

O entendimento pacificado na doutrina pátria quanto ao modelo de 

responsabilidade adotado em nosso país subdivide a responsabilidade civil em contratual e 

extracontratual, também denominada aquiliana
347

. Tem-se a primeira quando resulta de 

ilícito contratual, vale dizer, nas hipóteses de não cumprimento (ou cumprimento defeituoso) 

da obrigação. Já a segunda cuida da violação de deveres gerais de abstenção pertinentes aos 

direitos absolutos, isto é, de ilícito extracontratual
348

.  

Em outras palavras, poder-se-ia dizer que “a responsabilidade contratual decorre 

da infração de um dever especial, enquanto a extracontratual, de um dever geral. A primeira 

resulta, geralmente, de ato negativo (omissão); e a segunda, de ato positivo (ação)”
349

.  

ANELISE BECKER afirma que a origem da separação formal entre a 

responsabilidade civil contratual e a responsabilidade civil extracontratual tem raízes no 

Direito Romano, baseando-se no aspecto penal da reparação, uma vez que naquele período 

                                                
346 NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações, 3.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 453. 

347 A divisão entre responsabilidade contratual e extracontratual também pode ser encontrada no Código Civil 

Italiano de 1942, que em seu livro IV regula a responsabilidade civil extracontratual entre os arts. 2.043 e 2.059. 

Na experiência italiana, a responsabilidade contratual é disciplinada do art. 1.218 ao art. 1.229. A dicotomia 

também persiste no Código Civil Português de 1966 (os arts. 483 a 510 tratam da responsabilidade 

extracontratual e os arts. 790 a 836 da responsabilidade contratual), muito embora este diploma legislativo 

apresente uma tentativa de aproximação entre os dois sistemas ao regular de maneira única as consequências da 

responsabilidade entre os arts. 562 e 572, que tratam da chamada obrigação de indemnização. 

348 FRANÇA, Rubens Limongi (coord). Enciclopédia Saraiva do Direito. Tomo 65. São Paulo: Saraiva, 1977, 

p. 349. 

349
 ANDRADE, Manoel Domingues. Teoria geral da relação, Coimbra, 1974, v. 1, p. 127. Apud FRANÇA, 

Rubens Limongi (coord.). Enciclopédia Saraiva do Direito. Tomo 65. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 349. 
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identificava-se na responsabilidade extracontratual “o resultado de uma reprovação 

semelhante à que decorre do delito no âmbito penal”
350

.  

Se num primeiro momento a similitude entre o juízo de reprovabilidade civil e 

penal justificava a dicotomia contratual x extracontratual, durante os séculos XVIII e XIX foi 

o dogma da vontade que passou à posição de protagonista de tal distinção. 

O estudo da responsabilidade contratual, dentro da perspectiva acima destacada, é 

apresentado como mero efeito da obrigação primitiva que surge a partir do contrato. Trata-se, 

por conseguinte, de afastar qualquer tipo de autonomia para o tema, considerado mera 

consequência do inadimplemento (ou cumprimento defeituoso), que, sob essa óptica, não é 

classificado como fonte de uma relação obrigacional. Para PAULO LUIZ NETTO LÔBO: 

Na Responsabilidade civil extranegocial, a relação jurídica obrigacional instaura-se desde a 

ocorrência do dano imputável, por força de lei. A relação é entre o imputável pela reparação 

(devedor) e o ofendido ou vítima do dano (credor). Nesse caso, dá-se instantaneamente a 

conversão do direito do credor em pretensão e da dívida em obrigação, pois esta é imediatamente 
exigível a partir do momento do dano351. 

Dito de outro modo, a responsabilidade contratual seria oriunda de relação 

obrigacional preexistente (origem num ato lícito, o acordo de vontades que originou o negócio 

jurídico), enquanto na responsabilidade extracontratual a relação obrigacional apenas surgiria 

ao verificar-se o dano (origem num ato ilícito, descrito em lei).  Por conseguinte, enquanto 

naquela a prestação indenizatória é simples mudança do objeto na relação obrigacional, nesta 

o dever de ressarcir é originário
352

, donde ser possível apontar alguns elementos distintivos, 

para além da natureza da obrigação violada, relativos aos fatores de imputação, carga da 

prova, definição da autoridade competente para apreciar eventuais demandas, prazos de 

prescrição, dentre outros, consoante se verá a seguir. 

Basta verificar que o tratamento dispensado à solidariedade em nosso sistema 

jurídico depende do modelo de responsabilidade adotado. Enquanto na responsabilidade 

contratual a solidariedade depende de prévio acordo (art. 265, CC/02
353

), na responsabilidade 

                                                
350 BECKER, Anelise. Elementos para uma teoria unitária da responsabilidade civil, p. 353, In NERY JUNIOR, 

Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade (org.). Responsabilidade Civil. Doutrinas Essenciais, Teoria Geral, vol. 

I. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 353 a 372. 

351 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil; Obrigações. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 51. 

352 FRANÇA, Rubens Limongi (coord.). Enciclopédia Saraiva do Direito. Tomo 65. São Paulo: Saraiva, 1977, 

p. 350. 

353 Art. 265, CC/02: “A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”. 
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aquiliana a previsão de solidariedade é legal, ou seja, necessária, pois independe da vontade 

dos ofensores, conforme preconiza o art. 942 do CC/02
354

. 

Escolhendo como critério a culpa, podem-se distinguir os dois regimes de 

responsabilidade em dois planos distintos: tanto em relação ao ônus da prova quanto em 

relação à relevância dos graus de culpa para a imputação do dever de indenizar
355

. 

Quanto ao ônus da prova, na responsabilidade contratual o devedor é que tem de 

provar, em face do inadimplemento, a inexistência de culpa ou qualquer excludente do dever 

de indenizar
356

, sendo possível ainda a inclusão de cláusula convencional, para reduzir ou 

excluir a indenização, desde que não se contrarie a ordem pública e os bons costumes. Na 

aquiliana, cabe à vítima o ônus de provar a culpa do agente
357

.  

Ressalte-se, entretanto, que a presunção de culpa não depende exclusivamente do 

fato de o dever jurídico violado ter sua fonte em um contrato. O fator decisivo será o tipo de 

obrigação assumida no contrato (obrigação de meio ou de resultado). Ao tratar do assunto, 

PAULO LUIZ NETTO LÔBO anota que não há no direito brasileiro nenhuma norma que positive 

tal dicotomia, que apesar disso é amplamente disseminada na doutrina pátria.  

As obrigações de meio (ou de diligência) são aquelas que teriam como objetivo 

final a atividade em si, que demandariam um agir diligente com os preceitos da técnica e da 

ciência pertinentes ao caso concreto, independentemente do resultado obtido. Deslocando o 

foco da própria atividade e do modo como ela será executa em direção ao resultado esperado, 

considerando nesta hipótese a atividade empregada como simples meio necessário para 

alcançá-lo
358

, ter-se-ia a obrigação de resultado. 

                                                
354 Art. 942, CC/02: “Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à 

reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela 

reparação”. 

355 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. Inadimplemento das Obrigações. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, 

p. 61. 

356 Conforme lição de Sérgio Cavalieri Filho: “Na responsabilidade contratual, a culpa, de regra, é presumida; 

inverte-se então o ônus da prova, cabendo ao credor demonstrar, apenas, que a obrigação não foi cumprida; o 

devedor terá que provar que não agiu com culpa, ou, então, que ocorreu alguma causa excludente do próprio 

nexo causal” (In Programa de Responsabilidade Civil. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 291). 

357 FRANÇA, Rubens Limongi (coord.). Enciclopédia Saraiva do Direito. Tomo 65. São Paulo: Saraiva, 1977, 

p. 350-1. 

358 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil; Obrigações. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 37. Ver também 

CALIXTO, Marcelo Junqueira. A Culpa na Responsabilidade Civil; Estrutura e função. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2008, p. 77-8. 
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Considerando a evolução da responsabilidade civil em nosso sistema jurídico, 

PAULO LUIZ NETTO LÔBO não vislumbra possível a manutenção da utilização de tal dicotomia 

como instrumento decisivo na atribuição do ônus da prova em ações de responsabilidade civil, 

e apresenta fortes argumentos para corroborar sua tese: 

Tal distinção das obrigações não mais se sustenta, pois contradiz um dos principais fatores de 

transformação da responsabilidade civil, ou seja, a primazia do interesse da vítima. Por outro 

lado, estabelece uma inaceitável desigualdade na distribuição da carga da prova entre as duas 

espécies: na obrigação de meio, a vítima não apenas tem de provar os requisitos da 

responsabilidade civil para a reparação (dano, fato causador, nexo de causalidade, 

imputabilidade), mas que o meio empregado foi tecnicamente inadequado ou sem a diligência 

requerida, o que envolve informações especializadas, que o autor do dano dispõe e ela não; na 

obrigação de resultado, basta a prova dos requisitos. O tratamento desigual para danos reais, 

em virtude da qualificação do conteúdo da obrigação como de meio ou de resultado, conflita 

com o princípio constitucional da igualdade, que é uma das conquistas modernas da 

responsabilidade civil (...) Afinal, é da natureza de qualquer obrigação negocial a finalidade, o 
fim a que se destina, que nada mais é que o resultado pretendido. O resultado é o interesse do 

credor. Quem procura um profissional liberal não quer a excelência dos meios por este 

empregados, quer o resultado, no grau mais elevado de probabilidade. Quanto mais renomado 

o profissional, mais provável o resultado pretendido, no senso comum do cliente359. 

 

No que concerne aos graus da culpa, pode-se afirmar que no campo da 

responsabilidade contratual, em algumas hipóteses, é possível determinar a pré-exclusão da 

responsabilidade, dependendo da falta de cuidado do agente, como v.g., ocorre nos contratos 

benéficos, nos quais a parte que beneficia a outra só responde se tiver agido com dolo (art. 

392, CC/02).  

Por outro lado, no campo da responsabilidade extracontratual, a gradação em 

culpa leve ou grave não exerce nenhuma influência para determinar a imputação em si – ou 

seja, se o agente deve ou não indenizar o prejuízo causado à vítima –, embora possa 

determinar, em face das circunstâncias do caso, a redução proporcional do valor indenizatório 

(parágrafo único do art. 944) mediante juízo de equidade do magistrado
360

. 

Além disso, retomando as diferenças entre o regime da responsabilidade 

extracontratual e da responsabilidade aquiliana, deve-se anotar que as cláusulas restritivas 

(v.g., cláusula penal, arras penitenciais) ou exonerativas de obrigações (v.g., cláusulas de não 

indenizar) só teriam lugar na responsabilidade contratual, uma vez que que configurariam 

uma inadmissível derrogação convencional de regras de ordem pública na seara da 

responsabilidade extracontratual. 

                                                
359 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil; Obrigações. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 38. 

360
 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. Inadimplemento das Obrigações. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, 

p. 62. 
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Desse modo, no caso de inadimplemento contratual, compete à vítima apenas 

demonstrar a celebração do negócio jurídico e a existência de prestações não cumpridas, ao 

contrário do que ocorre no âmbito extracontratual, no qual se exige a prova de autoria, 

imputabilidade, antijuridicidade, dano e relação de causalidade. 

Existem ainda diferenças em relação à capacidade das partes. Fundando-se em um 

negócio jurídico, a responsabilidade contratual pressupõe capacidade de exercício dos 

figurantes da relação jurídica obrigacional (ou o suprimento desta mediante representação ou 

assistência), sob pena de restar configurada a invalidade do negócio. Por sua vez, na 

responsabilidade extracontratual, ainda que de forma mitigada e subsidiária (art. 928, CC/02), 

a capacidade de praticar danos injustos também abrange os incapazes
361

. 

O principal argumento utilizado para justificar a coexistência de dois regimes 

distintos de responsabilidade civil repousa no reconhecimento de funções diversas para cada 

tipo de responsabilidade. O campo contratual, nessa perspectiva, serviria para proteger as 

partes em face de um risco específico de dano criado pela particular relação jurídica 

instaurada entre os sujeitos; no campo extranegocial a proteção seria dirigida ao interesse de 

convivência pacífica
362

. 

No entanto, é inegável o paralelismo entre os dois âmbitos de responsabilidade, 

que se desenvolveram num mesmo substrato econômico e social. Estudar a evolução da 

Responsabilidade Civil em nosso sistema jurídico implica avaliar a ascensão e o declínio do 

papel da vontade individual que comumente integra o elemento subjetivo que serve de fonte 

ao direito obrigacional, pois, o “dogma da vontade no contrato e o primado da culpa no delito 

são espécies de um único gênero” 
363

. 

Caso se adote outra perspectiva, é possível posicionar a responsabilidade 

contratual como fonte do direito obrigacional, sustentando que é a partir do inadimplemento 

que nasce o dever de indenizar. Tal entendimento permite uma aproximação dos regimes de 

responsabilidade civil contratual e extracontratual, na direção do que se convencionou 

                                                
361 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. Inadimplemento das Obrigações. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, 

p. 63. 

362 CRUZ, Gaston Fernandez. Los supoestos dogmáticos de la responsabilidade contractual: la división de 

sistemas y la previsibilidade. In Revista de Direito Privado, nº. 19, p. 294. 

363 BECKER, Anelise. Elementos para uma teoria unitária da responsabilidade civil, p. 354, In NERY JUNIOR, 

Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade (org.). Responsabilidade Civil. Doutrinas Essenciais, Teoria Geral, vol. 

I. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 353 a 372. 
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denominar “responsabilidade por danos” ou “direito de danos”, produto da unificação dos 

dois regimes anteriormente citados
364

. 

 Unificar os regimes, dentro da perspectiva da operabilidade, um dos princípios 

gerais que serviram de base para a elaboração do Código Civil vigente, significaria uma 

simplificação do tratamento atualmente conferido à matéria, facilitando sua compreensão na 

medida em que “a ilicitude, a imputação, o prejuízo e a relação de causalidade são elementos 

comuns, perseguem um mesmo fim e cumprem a mesma função”
365

.   

Tal dicotomia tem como inconveniente a constatação de que a um mesmo fato 

danoso podem-se aplicar regimes de responsabilidade distintos, com cobertura de danos não 

coincidentes, o que ressaltaria a importância de se buscar um nexo funcional unitário
366

 para o 

tema.  

Pode-se exemplificar a importância da discussão sobre a necessidade de 

unificação utilizando-se o tratamento conferido à prescrição no Código Civil.  

Apesar da existência de prazo de 3 (três) anos para pretensão de reparação civil 

(art. 206, § 3º, V), a jurisprudência vem entendendo que a referida previsão legal somente se 

aplica às situações de responsabilidade extracontratual, razão pela qual, nos casos de 

inadimplemento contratual, por não haver prazo específico cominado, deve incidir o 

prescricional de dez anos, previsto no artigo 205 do referido diploma legal
367

. 

                                                
364 No mesmo sentido, Rodrigo Xavier Leonardo sustenta que “se antes o elemento primordial da 
responsabilidade (expressão que traz consigo a ideia de reprimenda, de desvalor moral) era a culpa, hoje o 

elemento basilar ao dever de indenizar é o dano. Nesse sentido, a própria expressão „responsabilidade civil‟ tem 

um significado limitado, vez que nem sempre a imputação do dever de indenizar recai sobre o responsável pelo 

dano. Melhor referir-se a essa disciplina, hoje, como um direito de danos.” (LEONARDO, Rodrigo Xavier. 

Responsabilidade Civil Contratual e Extracontratual: primeira anotações em face do Novo Código Civil 

Brasileiro, p. 396-7. In NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade (org.). Responsabilidade 

Civil. Doutrinas Essenciais, Teoria Geral, vol. I. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 391 a 401). 

365 ITURRASPE, Jorge Mosset. PIEDECASAS, Miguel A. Responsabilidad Contractual. Buenos Aires: 

Rubinzal-Culzoni Editores, 2007, p. 12. Eis a citação no idioma original: “La ilicitud, la imputación, el perjuicio, 

y la relación de causalidad, son elementos comunes, persiguen um mismo fin y cumplen la misma función”. 

366 CRUZ, Gaston Fernandez. Los supoestos dogmáticos de la responsabilidade contractual: la división de 

sistemas y la previsibilidade. In Revista de Direito Privado, nº. 19, p. 295. 

367 DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO ENTRE BANCO E 

CLIENTE. CONSUMO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EXTINGUINDO O DÉBITO 

ANTERIOR. DÍVIDA DEVIDAMENTE QUITADA PELO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO POSTERIOR NO 

SPC, DANDO CONTA DO DÉBITO QUE FORA EXTINTO POR NOVAÇÃO. RESPONSABILIDADE 

CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ARTIGO 

206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. 1.  O defeito do serviço que resultou na negativação indevida do nome do 

cliente da instituição bancária não se confunde com o fato do serviço, que pressupõe um risco à segurança do 

consumidor, e cujo prazo prescricional é definido no art. 27 do CDC. 2. É correto o entendimento de que o termo 

inicial do prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória é a data em que o consumidor toma 

ciência do registro desabonador, pois, pelo princípio da "actio nata", o direito de pleitear a indenização surge 
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O tratamento jurisprudencial dos juros moratórios também segue distinto em 

razão da dicotomia, como bem retratado na decisão abaixo transcrita: 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. 

HOSPITAL-ESCOLA. EXTRACONTRATUALIDADE. DANOS. JUROS MORATÓRIOS. 

TERMO INICIAL. EVENTO DANOS. SÚMULA N. 54 DESTA CORTE SUPERIOR. 1. A 

responsabilidade civil no caso não é contratual, e sim extracontratual, tendo em conta que houve 

erro médico em cirurgia plástica promovida pelo hospital-escola agravante sem existência de 
vínculo contratual agravante-agravada. Incide, no caso, a Súmula n. 54 desta Corte Superior. 2. 

Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no REsp 1057210/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/3/2009, DJe 16/4/2009)368. 

A unificação permitiria também idêntico tratamento em relação à mora e suas 

consequências, bem como a uniformização do entendimento em relação às causas limitadoras 

do dever de indenizar.  

Ponto importante a destacar é se as pretensões que surgem do inadimplemento 

alteram substancialmente as pretensões que se constituem a partir dos contratos. Um exemplo 

ajudará a elucidar a questão.  

Determinado fotógrafo contratado para registrar uma cerimônia de casamento 

deixa de comparecer no dia e hora contratados, razão pela qual os noivos ficaram sem um 

registro profissional da celebração. Trata-se de hipótese de inadimplemento absoluto, uma vez 

que a prestação originalmente contratada não mais pode satisfazer os interesses dos noivos 

                                                                                                                                                   
quando constatada a lesão e suas consequências. 3. A violação dos deveres anexos, também intitulados 
instrumentais, laterais, ou acessórios do contrato - tais como a cláusula geral de boa-fé objetiva, dever geral de 

lealdade e confiança recíproca entre as partes -, implica responsabilidade civil contratual, como leciona a 

abalizada doutrina com respaldo em numerosos precedentes desta Corte, reconhecendo que, no caso, a 

negativação caracteriza ilícito contratual. 4. O caso não se amolda a nenhum dos prazos específicos do Código 

Civil, incidindo o prazo prescricional de dez anos previsto no artigo 205, do mencionado Diploma. 5. Recurso 

especial não provido. (REsp 1276311/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 20/9/2011, DJe 17/10/2011). 

368 Ainda sobre o tema, vale transcrever: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADES. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL CONTRA A 

FAZENDA. CONTRATO. EXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO 

INICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, 
segundo o princípio "tempus regit actum", os juros moratórios, nos casos de indenização decorrente de 

responsabilidade extracontratual, devem incidir à taxa de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1.062 do CC/16, da 

data do evento danoso até 10/1/03 e, a partir de então, no percentual de 1% ao mês, conforme o art. 462 do CC 

de 2002. Precedentes do STJ. 2. Contudo, há considerar que "A fixação do termo inicial dos juros depende da 

liquidez da obrigação. Se a obrigação for líquida, os juros serão contados a partir do vencimento da obrigação; se 

for ilíquida, os moratórios terão como dies a quo a citação válida. Em face da iliquidez da obrigação, a 

incidência dos juros moratórios é a citação, e não o vencimento de cada fatura" (REsp 402.423/RO, Rel.Min. 

CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJ 20/2/06). Logo, a incidência dos juros será devida a partir da data em 

que configurado o inadimplemento contratual, e não da assinatura do contrato. (...) 4. Agravo regimental não 

provido. (AgRg no REsp 1125135/RR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 16/12/2010, DJe 2/2/2011). 
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(credores), resolvendo-se em indenização pelas perdas e danos, a ser suportada pelo fotógrafo 

(devedor). 

Seria a pretensão indenizatória uma nova pretensão, que surgiria a partir do 

inadimplemento, ou apenas uma mera faceta da pretensão ao cumprimento, com origem no 

contrato celebrado entre as partes? 

Dentro da perspectiva tradicional, na responsabilidade contratual, ocorre simples 

mudança objetiva na relação jurídica, “substituindo-se a prestação pelo id quod interest 

(ressarcimento)”
369

. No entanto, na violação do dever genérico, que serve de fundamento da 

responsabilidade extracontratual (art. 186, CC/02
370

), o dever de indenizar surge como uma 

nova obrigação e não como decorrência de uma obrigação preexistente. 

Dito de outro modo: quando ocorre a inexecução de um contrato, a obrigação de 

executar a prestação prometida é substituída pela obrigação de o devedor reparar o prejuízo 

sofrido. Ainda que se afirme que se trata de obrigações sucessivas e que a obrigação de 

reparar o não cumprimento não exista sem a obrigação primária de executar a prestação 

prometida, deve-se atentar para o fato de que enquanto a primeira obrigação nasce da vontade 

das partes, a segunda obrigação existe fora dela, razão pela qual ANELISE BECKER conclui que 

a responsabilidade contratual, assim como ocorre nas hipóteses de responsabilidade aquiliana, 

também é originária de ato ilícito, pois, em ambos os casos, a responsabilidade nasce da 

inexecução de uma obrigação preexistente
371

.  

Analisando o tema, SÉRGIO CAVALIERI FILHO assim se manifesta:  

A responsabilidade contratual não está no contrato, como equivocadamente alguns a definem. 

O que está no contrato é o dever jurídico preexistente, a obrigação originária voluntariamente 

assumida pelas partes contratantes. A responsabilidade contratual surge quando uma delas (ou 

ambas) descumpre esse dever, gerando o dever de indenizar. (...) Há, portanto, na 

responsabilidade contratual tudo que há na responsabilidade extracontratual (...)  Tão mínima é 

a diferença que, a rigor, não há distinção substancial entre a responsabilidade contratual e a 

extracontratual. Na essência, ambas decorrem da violação de dever jurídico preexistente. A 

distinção é tão insignificante que até já existe movimento no sentido de unificação da 

responsabilidade372.  

                                                
369 FRANÇA, Rubens Limongi (coord.). Enciclopédia Saraiva do Direito. Tomo 65. São Paulo: Saraiva, 1977, 

p. 350-1. 

370 Art. 186, CC/02: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

371 BECKER, Anelise. Elementos para uma teoria unitária da responsabilidade civil, p. 358, In NERY JUNIOR, 

Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade (org.). Responsabilidade Civil. Doutrinas Essenciais, Teoria Geral, vol. 

I. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 353 a 372. 

372 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 288. 
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 Em suma, o fundamento teórico para os defensores do inadimplemento como 

fonte do dever de indenizar repousa na constatação de que, nas hipóteses de não cumprimento 

do contrato, aquilo que se realiza no patrimônio do credor não é a prestação originalmente 

devida, tampouco seu equivalente econômico, mas sim um objeto diverso, vale dizer, o 

“equivalente econômico do dano produzido pelo inadimplemento”
373

, ou seja, uma dívida de 

valor oriunda da obrigação ressarcitória. Para corroborar este entendimento, vale transcrever 

lição de AGUIAR DIAS: 

“Por outro lado, não se pode encarar a responsabilidade contratual como simples problema de 

efeito das obrigações. Se o contrato é uma fonte de obrigações, a sua inexecução também o é. 

Quando ocorre a inexecução, não é a obrigação contratual que movimenta o mundo da 

responsabilidade. O que se estabelece é uma obrigação nova que se substitui à obrigação 

preexistente no todo ou em parte: a obrigação de reparar o prejuízo consequente à inexecução da 

obrigação assumida. Essa verdade se afirmará com mais vigor se observarmos que a primeira 

obrigação (contratual) tem origem na vontade comum das partes, ao passo que a obrigação que a 

substitui por efeito de inexecução, isto é, a obrigação de reparar o prejuízo, advém, muito ao 
contrário, contra a vontade do devedor: este não quis a obrigação nova, estabelecida com a 

inexecução da obrigação que contratualmente consentira. Em suma: a obrigação nascida do 

contrato é diferente da que nasce de sua inexecução. Assim sendo, a responsabilidade contratual é 

também fonte de obrigações, como a responsabilidade delitual.”374 

 

Ao tratar do tema da possibilidade de unificação dos dois regimes de 

responsabilidade civil em nosso sistema jurídico, PAULO LUIZ NETTO LÔBO anota que: 

Sob a ótica do contratante devedor, radica na equivalência um dos sinais destacados pela doutrina 

da unificação, pois é idêntica na responsabilidade extracontratual e na contratual. Nesta, o 

interesse do credor, prejudicado pelo inadimplemento, vê-se somente satisfeito mediante a 

reparação ou o pagamento de uma indenização compensatória, o que produz uma transformação da 
relação obrigacional, pois o devedor deve realizar uma conduta distinta da inicialmente devida, 

que afeta seu patrimônio em valor equivalente ao valor estimado do dano sofrido pelo credor. Por 

seu turno, na responsabilidade extracontratual a originária conduta devida, consistente na 

obrigação de não fazer (não lesar o outro), de cunho não patrimonial, transforma-se em outra 

obrigação, a de reparar, com seu patrimônio, o dano sofrido pela vítima. Em ambas há, com efeito, 

conversão das condutas devidas375. 

No entanto, a opinião do citado autor em relação ao tema pode ser facilmente 

observada quando afirma que “a pretensão à reparação das perdas e danos e demais 

consequências pelo inadimplemento da obrigação negocial (ilícito relativo) é a mesma da 

                                                
373 ITURRASPE, Jorge Mosset. PIEDECASAS, Miguel A..Responsabilidad Contractual. Buenos Aires: 

Rubinzal-Culzoni Editores, 2007, nota 30, p. 16.  

374 DIAS, José Aguiar. Da Responsabilidade Civil. 11.ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 157. Sobre o tema 

ver também ITURRASPE, Jorge Mosset; PIEDECASAS, Miguel. Responsabilidad contractual. Santa Fé: 

Rubinzal-Culzoni, 2007. p. 21 e RUGGIERO, Roberto de. Instituições de direito civil: direito das obrigações, 

direito hereditário. Trad. Paolo Capitanio. Campinas: Bookseller, 1999, v. 3. p. 158-159. 

375 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil; Contratos. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 27. 
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obrigação de prestar; não há duas pretensões, uma para a prestação devida e outra para a 

substituição desta”
376

.  

No mesmo sentido, sustenta PONTES DE MIRANDA que  

Quem culposamente impossibilitou a prestação deixa de adimplir. O crédito do credor persiste o 

mesmo (bem assim o direito de garantia, se há); há apenas mudança do conteúdo. A pretensão à 

indenização, às perdas e danos, é, aí, a mesma, posto que varie, para o que é possível prestar-se, a 

prestação primária. É de repelir-se a concepção que vê em tais circunstâncias duas pretensões, 

uma, à prestação prometida, e outra, ao sucedâneo. Não há: a) Pretensão ao objeto prometido; b) 

Pretensão a perdas e danos. Mas sim: pretensão ao objeto prometido (ou a perdas e danos). É certo 

que a indenização das perdas e danos resulta de ilícito relativo, mas o ilícito relativo não é criador 

de outro dever, nem de outro crédito. Aí, a grande diferença em relação ao ilícito absoluto377. 

A vantagem de se considerar o inadimplemento como fonte do dever de indenizar 

parece ir ao encontro das perspectivas mais atuais do pensamento jurídico pátrio, que 

constantemente pugna pelo avanço de fatores objetivos de atribuição de responsabilidade 

sobre os fatores subjetivos. Nesse sentido, ANELISE BECKER sustenta que:  

A crise do papel da vontade, efeito da despersonalização e objetivação do processo produtivo, 

modificou o conteúdo e a extensão da autonomia privada, que se encaminha cada vez mais em 

direção a uma dimensão objetiva, em correspondência à debilitação do papel do próprio elemento 

subjetivo, também objetivado, na medida em que também as hipóteses de responsabilidade com 

culpa recebam já um conceito de culpa sempre mais despersonalizado e objetivo (tendência à 

avaliação da culpa mediante standards objetivos) 378.  

Situar a questão sob esse prisma significa em última instância uma tentativa de 

separar o não cumprimento da obrigação da noção de culpa, colocando o inadimplemento na 

posição de protagonista e não de mero sucedâneo da obrigação originária nascida do contrato.  

A análise da conveniência (ou não) de se manter a dualidade de regimes de 

responsabilidade exige a observação de diversos aspectos do dever de reparar o prejuízo 

causado a outrem. Enquanto a intencionalidade, vale dizer, a presença do elemento culpa 

como fator de imputação, assume papel fundamental no campo do inadimplemento contratual, 

porquanto o devedor, vale dizer, o réu na pretensão indenizatória, pode valer-se de uma 

excludente na busca de um caminho de liberação de tal ônus, deve-se anotar que no campo 

                                                
376 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil; Obrigações. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 232. No mesmo sentido: 

“Como se vê, na responsabilidade contratual a indenização funciona como substitutivo da prestação 

contratada” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 

2010, p. 293). 

377 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. T. XXVI. São Paulo: Revista 

dos tribunais, 1984, § 3.103, p. 12. 

378 BECKER, Anelise. Elementos para uma teoria unitária da responsabilidade civil, p. 355, In NERY JUNIOR, 

Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade (org.). Responsabilidade Civil. Doutrinas Essenciais, Teoria Geral, vol. 

I. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 353 a 372. 
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extracontratual o dever de indenizar surge do ato ilícito, não sendo necessária a constituição 

em mora, o que somente ocorre no campo contratual. 

De tal constatação pode-se extrair a constatação de que, em princípio, a violação 

de um contrato não é tão grave quanto a violação a texto expresso de lei, pois o interesse 

público no âmbito negocial surge de modo indireto, uma vez que o inadimplemento contratual 

encerra interesses predominantemente particulares. 

 Dessa forma, não raro, indeniza-se com mais amplitude no âmbito da 

responsabilidade aquiliana do que no âmbito da responsabilidade contratual, havendo previsão 

expressa nesta hipótese de redução (ou até mesmo exoneração) do montante indenizatório 

mediante livre e consciente manifestação de vontade dos próprios contratantes. 

A dualidade aumenta a complexidade do estudo da matéria, dificultando a 

aplicação do direito, já que os operadores jurídicos têm de lidar com diferentes prazos 

prescricionais e até mesmo com diferentes regras de fixação de competência jurisdicional, 

pois, no campo da responsabilidade contratual, salvo disposição legal ou convencional 

expressa noutro sentido, define-se o juiz competente pelo lugar de cumprimento da obrigação; 

enquanto no campo da responsabilidade aquiliana, o lugar do fato ou o domicílio do 

demandado definem a competência para decidir a demanda.  

A análise de um caso concreto ajudará na compreensão de tal afirmação. 

No julgamento do REsp 930.875/MT, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a  

competência para a ação que visa à reparação de danos, fundada em responsabilidade 

contratual ou extracontratual, deve ser proposta no local onde se produziu o dano e não no 

domicílio do réu. No entanto, por se tratar de competência territorial relativa, é possível a 

derrogação de tal regra em face de contrato celebrado entre as partes, de modo a prevalecer o 

foro de eleição. Considerou o STJ que “não desfaz a validade do foro de eleição a 

circunstância do ajuizamento da ação, decorrente de contrato de franquia, como ação 

indenizatória, porque esta sempre tem como antecedente a lide contratual”
379

. 

GUSTAVO TEPEDINO alerta quanto ao perigo de se conceber o sistema jurídico 

mediante modelos binários. Embora a observação não tenha sido dirigida especificamente à 

dicotomia entre responsabilidade extracontratual e responsabilidade contratual, o argumento 

contribui para o debate:  

                                                
379

 REsp 930.875/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 

17/6/2011. 
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considerando-se o ordenamento como um conjunto de normas jurídicas apartadas da realidade e de 

sua aplicação jurisdicional, idealizando-se, dessa forma, dois sistemas distintos: aquele concebido 

pelo legislador e outro resultante dos fatos, nos quais incidirão em concreto as normas jurídicas. 

Este modelo binário de interpretação espraia-se em classificações falaciosas, ora segundo os 

destinatários das normas jurídicas – legislador e sujeitos de direito –; ora de acordo com os campos 

de conhecimento – direito público e direito privado; ora conforme os diversos setores de produção 

normativa – os microssistemas; e assim por diante. O Professor Pietro Perlingieri insurge-se  

contra essa concepção, demonstrando que somente se afigura possível falar em ordenamento 

jurídico se este for concebido em sua unidade: ou bem o ordenamento é uno ou não é 

ordenamento380.  

O que dificulta bastante as conclusões sobre o tema é a multiplicidade de 

situações a que os pressupostos acima mencionados devem ser aplicados. Além do 

inadimplemento contratual clássico, é possível divisar situações em que o ilícito em análise 

não foi causado a um dos contratantes, mas a um terceiro. Em sentido oposto, um terceiro 

pode ter praticado conduta ilícita em detrimento de um ou de todos os contratantes. Trata-se 

da denominada tutela externa do crédito, ou seja, da extensão dos efeitos da relação jurídica 

obrigacional a terceiros. 

Em suma, existem zonas cinza, que não correspondem claramente a nenhum dos 

dois regimes. Imagine, por exemplo, uma situação danosa a um dos contratantes, que na 

condição de vítima demonstra a existência de dano, mas não aponta a violação de nenhuma 

dever contratual específico, calcando sua pretensão indenizatória na violação da cláusula geral 

da boa-fé objetiva, da qual irradiam diversos deveres, consoante demonstrado no capítulo 

anterior. 

Qual caminho a ser trilhado?   

Tradicionalmente a resposta para a indagação exarceba a dicotomia e aponta para 

a ampliação de um de seus polos. Resolver-se-ia a questão ampliando o alcance da 

responsabilidade contratual ou alargando o âmbito da responsabilidade aquiliana? 

 A posição majoritária da doutrina nacional está bem cristalizada na seguinte 

afirmação de PONTES DE MIRANDA:  

A responsabilidade pelo ilícito já é negocial antes de se concluir o negócio jurídico. O hoteleiro é 

responsável pelos danos causados às malas do futuro hóspede, mesmo se, ao chegar ao escritório 

ou balcão, ou portaria, o hoteleiro verifica que não tem apartamento que sirva ao freguês. Dá-se o 

                                                
380 TEPEDINO, Gustavo. O Direito Civil-Constitucional e suas Perspectivas Atuais, p. 361. In TEPEDINO, 

Gustavo (org.). Direito Civil Contemporâneo; Novos problemas à luz da legalidade constitucional (Anais do 

Congresso Internacional de Direito Civil-Constitucional da cidade do Rio de Janeiro). São Paulo: Atlas, 2008, p. 

356-371. 
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mesmo se já foi paga a conta, entregues as chaves e o dano é causado pelo empregado do hotel, ou 

pelo automóvel do hotel381. 

A segunda opção, entretanto, conforme se verá no capítulo seguinte, parece ser a 

melhor resposta: os deveres gerais apontam para um momento histórico em que predominam 

postulados da responsabilidade extracontratual (dominante), ficando o âmbito contratual para 

o que for específico.  

Outra alternativa viável seria dirigir os estudos para as coincidências entre os 

regimes, deixando as divergências em segundo plano, como vem ocorrendo na experiência de 

outros países. Neste ponto, vale registrar que o Código Civil Português em seu art. 483 

consagra um princípio geral aplicável a ambos os regimes de responsabilidade, ao prescrever 

que “aquele que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou qualquer 

disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica obrigado a indemnizar o lesado 

pelos danos resultantes da violação”. 

Na mesma linha de raciocínio, é possível – partindo-se do pressuposto de que os 

dois sistemas teriam fundamento no contato social e que desenvolvem suas características a 

partir do mesmo conceito de ilicitude – anotar que o tratamento dispensado aos danos 

emergentes e lucros cessantes no modelo brasileiro não faz distinção se a responsabilidade a 

ser apurada decorre de violação contratual ou extracontratual
382

.  

A matéria é tratada nos arts. 402, 403
383

 e  404, assim positivados: 

                                                
381 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, t. 26, § 5.501, p. 109.  

382 Para ilustrar tal afirmação, interessante transcrever trecho de recente decisão do STJ: “2.  A imputação de 

responsabilidade civil – contratual ou extracontratual, objetiva ou subjetiva – supõe a presença de dois elementos 

de fato (a conduta do agente e o resultado danoso) e um elemento lógico-normativo, o nexo causal (que é lógico, 

porque consiste num elo referencial, numa relação de pertencialidade, entre os elementos de fato; e é normativo, 

porque tem contornos e limites impostos pelo sistema de direito). 3. Relativamente ao elemento normativo do 

nexo causal em matéria de responsabilidade civil, vigora, no direito brasileiro, o princípio de causalidade 

adequada (ou do dano direto e imediato), cujo enunciado pode ser decomposto em duas partes: a primeira (que 

decorre, a contrario sensu, do art. 159 do CC/16 e do art 927 do CC/2002, que fixa a indispensabilidade do nexo 

causal), segundo a qual ninguém pode ser responsabilizado por aquilo a que não tiver dado causa; e a outra (que 

decorre do art. 1.060 do CC/16 e do art.403 do CC/2002, que fixa o conteúdo e os limites do nexo causal) 
segundo a qual somente se considera causa o evento que produziu direta e concretamente o resultado danoso. 4. 

No caso, o evento danoso não decorreu direta e imediatamente do registro de imóvel inexistente, e, sim, do 

comportamento da contratante, que não cumpriu o que foi acordado com a demandante. 5. Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido” (REsp 1198829/MS, Rel. Ministro TEORI ALBINO 

ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5/10/2010, DJe 25/11/2010). 

383 "Ora, em nosso sistema, como resulta do disposto no artigo 1.060 do Código Civil [art. 403 do CC/2002], a 

teoria adotada quanto ao nexo causal é a teoria do dano direto e imediato, também denominada teoria da 

interrupção do nexo causal. Não obstante aquele dispositivo da codificação civil diga respeito à impropriamente 

denominada responsabilidade contratual, aplica-se também à responsabilidade extracontratual, inclusive a 

objetiva (...)” (REsp 719.738/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 16/9/2008, DJe 22/9/2008). 
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Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor 

abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. 

Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os 
prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto 

na lei processual. 

Art. 404. As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com 

atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, 

custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional. 

Parágrafo único. Provado que os juros da mora não cobrem o prejuízo, e não havendo pena 

convencional, pode o juiz conceder ao credor indenização suplementar. 

 O mesmo se verifica entre os arts. 944 a 954 do Código Civil Brasileiro, de cuja 

interpretação pode-se extrair uma disciplina única para ambos os regimes de responsabilidade, 

como se verá, em breve síntese, e apenas a título exemplificativo: 

a) Embora a indenização deva ser aferida levando-se em consideração a extensão 

do dano, é possível a redução equitativa de tal valor, pelo juiz, se constatar a 

existência de excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano 

(parágrafo único, art. 944); 

  

b) Admite-se ainda a redução do montante indenizatório se a própria vítima tiver 

concorrido culposamente para o evento danoso (art. 945); 

 

c) Se a obrigação for indeterminada, e não houver na lei ou no contrato 

disposição fixando a indenização devida pelo inadimplente, apurar-se-á o 

valor das perdas e danos na forma que a lei processual determinar (art. 946); 

 

d) Diante da impossibilidade de o devedor cumprir a prestação na espécie 

ajustada, substituir-se-á pelo seu valor, em moeda corrente (art. 947); 

 

e) No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações, 

no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto 

da família, bem como na  prestação de alimentos às pessoas a quem o morto 

os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima (art. 948); 

 

f) No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das 

despesas do tratamento e dos lucros cessantes até o fim da convalescença, 

além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido (art. 949); 
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g) Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu 

ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, 

além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da 

convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para 

que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu (art. 950). 

 

Pelo exposto verifica-se que as bases para a unificação de tratamento entre os 

regimes já se encontram positivadas em nosso sistema. O que sequer se constituiria em 

inovação da matéria. Deve-se citar o Código de Defesa do Consumidor, que ao tratar da 

responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços o faz sem utilizar a clássica 

dicotomia responsabilidade extracontratual e contratual, e disciplina a responsabilidade pelo 

fato do produto e do serviço (arts. 12 a 17) ao lado da responsabilidade pelo vício do produto 

e do serviço (arts. 18 a 25). 

 Extrai-se ainda do CDC (art. 17), no que concerne à responsabilidade pelo fato do 

produto e do serviço, a equiparação aos consumidores de todas as vítimas do evento 

(bystanders), sendo idêntica providência adotada em relação às práticas comerciais, uma vez 

que o diploma consumerista dispõe em seu art. 29 que se equiparam aos consumidores todas 

as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas
384

.  

Desse modo, as dificuldades e imprecisões atinentes ao regime dual adotado pelo 

Código Civil encontram-se resolvidas no CDC, que ao optar por outro caminho, oferece as 

bases para se demonstrar a necessidade de superação da dicotomia responsabilidade 

extracontratual vs responsabilidade contratual, sendo importante ressaltar a importância do 

diálogo sistemático de complementariedade entre as referidas fontes normativas.  

De um modo geral, ampliam-se cada vez mais as hipóteses de responsabilidade 

civil contratual objetiva, diante do permissivo descrito art. 927 do CC/02: 

 Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo. 

                                                
384 Para Cláudia Lima Marques, a interpretação conjunta do disposto nos arts. 17 e 29 do CDC permite concluir 

que uma grande contribuição do Código de Defesa do Consumidor ao direito civil atual residiria na sua bem 

lograda superação do conceito de sujeito individual da relação contratual, uma vez que o sujeito da relação 

jurídica obrigacional de consumo pode ser individual, coletivo, difuso e até mesmo – para além do contratante e 

da vítima contratante – também o bystanders ou aquele que apenas tem participação indireta na relação de 

consumo (In Contratos no Código de Defesa do Consumidor; o novo regime das relações contratuais. 5ª ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005).  
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Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 

implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 

Ponto importante a anotar sobre essa reflexão é que a vinculação contratual não 

absorve ou permite qualificar como contratuais todos os danos que nesse lapso ou em ocasião 

do negócio possam causar uma parte à outra
385

. 

Vale transcrever um exemplo para ilustrar a afirmação acima: 

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. JUROS 

MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. 1. Com relação ao termo 

inicial dos juros moratórios, verifica-se que, conquanto exista uma relação contratual, o dano 

moral não sobreveio pelo descumprimento de suas cláusulas. Não há, na espécie, portanto, 

responsabilidade civil de ordem contratual, e sim extracontratual. De rigor a aplicação, por 

conseguinte, da Súmula 54/STJ, segundo a qual os juros moratórios fluem a partir do evento 

danoso, em caso de responsabilidade extracontratual 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no Ag 536.709/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ 

FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2008, 

DJe 25/8/2008). 

No caso apresentado, apesar da existência de relação contratual entre as partes, os 

prejuízos que motivaram a propositura da ação reparatória tiveram origem externa à prestação 

contratual principal, razão decisiva para a fixação do regime de juros a ser aplicável à espécie.   

Na mesma linha de raciocínio, vale transcrever decisão que ilustra hipótese 

bastante comum em nosso cotidiano forense, ligada à indevida inscrição de um nome em 

cadastro de inadimplentes:  

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DA 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. 

PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. EXECUÇÃO DO JULGADO. DISCUSSÃO A 

RESPEITO DO DIES A QUO PARA A FIXAÇÃO DOS JUROS. HIPÓTESE DE ATO ILÍCITO, 

E NÃO DE ILÍCITO CONTRATUAL.  A indevida inscrição de um nome em cadastros de 

inadimplência consubstancia ato ilícito, e não um inadimplemento contratual, ainda que a 

obrigação cujo alegado descumprimento deu origem à inscrição tenha natureza contratual. 
O ilícito contratual somente se configura quando há o descumprimento, por uma das partes, de 

obrigação regulada no instrumento. A inscrição nos órgãos de inadimplência não representa o 

exercício de um direito contratual. Quando indevida, equipara-se a um ato de difamação. - 

Tratando-se de ato ilícito, os juros devem incidir na forma da Súmula 54/STJ, ou seja, a partir da 

prática do ato. - Na hipótese dos autos, todavia, não há recurso do consumidor visando à integral 

aplicação do disposto da Súmula 54/STJ, de modo que, para evitar a ocorrência de reformatio in 

pejus, mantém-se o acórdão, que havia fixado o início do cômputo dos juros na data da citação 

para o processo de conhecimento. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 

660.459/RS, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Rel. p/ Acórdão Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/4/2007, DJ 20/8/2007, p. 269). 

 

                                                
385

 ITURRASPE, Jorge Mosset. PIEDECASAS, Miguel A. Responsabilidad Contractual. Buenos Aires: 

Rubinzal-Culzoni Editores, 2007, nota 26, p. 15.  
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O que os dois exemplos acima transcritos demonstram corrobora a distinção 

formulada no primeiro capítulo deste trabalho quanto à existência de atos ilícitos absolutos e 

atos ilícitos relativos e a necessidade de precisão de tais conceitos no momento da definição 

do regime de responsabilidade a ser aplicável. 

Num cenário em que é cada vez mais tênue a linha divisória entre os modelos de 

responsabilidade, facilitaria a tutela dos interesses da vítima na direção da reparação dos 

danos sofridos, pois existem muitas variáveis a considerar. Anote-se, ainda em relação ao 

segundo exemplo citado, que o fato da qualificação da indevida inscrição restritiva de crédito 

como ato ilícito e não como inadimplemento contratual, se por um lado é positivo para a 

disciplina do regime de juros aplicável, por outro lado impõe prazos prescricionais menores. 

Caso se opte por exacerbar as diferenças entre os regimes, como, aliás, escolheu a 

doutrina tradicional, sobretudo durante a vigência do CC/16, deve-se levar em consideração 

que a jurisprudência aponta cada vez mais num modelo misto, que começou a se desenvolver 

a partir de casos em que se permitiu a cumulação, numa mesma demanda, de pretensões 

indenizatórias com fundamentos extracontratual e contratual distintos
386

. 

 Na verdade, o que se constata é que estão se consolidando no plano 

jurisprudencial as bases para uma teoria geral do inadimplemento, a ser complementada pelo 

tratamento específico e particular em alguns pontos, conforme demonstrado acima, em 

relação à fixação da competência, regime de juros e prescrição a ser aplicável ao caso 

concreto. 

Como isso não está previsto em lei e vem sendo construído doutrinária e 

jurisprudencialmente, surge uma importante indagação: pode-se escolher a que regime se 

quer submeter?  

Pode o magistrado realizar uma escolha motivada, afastando regras próprias de 

um regime para aplicação do outro, valendo-se de uma interpretação fundada em princípios? 

                                                
386 AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMULAÇÃO DE DEMANDAS. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO 

DE SEGURO E ILÍCITO EXTRACONTRATUAL DO CAUSADOR DO ACIDENTE. 1. Não há 

impossibilidade jurídica do pedido de indenização cumulando aquela por inadimplemento contratual e 

aquela por ilícito extracontratual. 2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 618.138/SP, Rel. Ministro 

CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/8/2005, DJ 07/11/2005, p. 

264). 
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A análise de um caso concreto fornecerá mais subsídios para o debate. Em 2005, o 

Superior Tribunal de Justiça apreciou um caso de acidente de trânsito
387

, no qual a empresa 

transportadora fora condenada a indenizar os prejuízos sofridos por um dos passageiros do 

ônibus. Os ministros fundamentaram seu entendimento na responsabilidade contratual 

objetiva, razão por que a incidência dos juros moratórios foi determinada apenas a partir da 

citação, nos termos do consolidado entendimento daquela Corte, cristalizado na Súmula nº  54 

do STJ. 

Imagine-se situação diversa, envolvendo empresa transportadora de cargas 

contratada por uma empresa de engenharia para transportar equipamentos para um novo 

canteiro de obras. Um dos funcionários da empresa contratante fora designado para 

acompanhar todo o transporte (e tal atividade constava do contrato celebrado entre as partes) e 

acabou lesionado por conta de um acidente de trânsito durante o transporte.  

Aplicando-se o mesmo entendimento do STJ no julgamento do caso acima 

referido, estar-se-ia diante de responsabilidade contratual da transportadora, com fluência de 

juros a partir da citação. 

No entanto, caso no mesmo acidente também tenha sido lesionada outra pessoa, 

que estava passeando pela calçada no momento do acidente e que, igualmente, tenha sofrido 

danos materiais e morais provocados pelo veículo da empresa transportadora, a solução seria 

diferente. Analisando a pretensão indenizatória pela perspectiva do Código Civil, estar-se-ia 

diante de responsabilidade extracontratual da transportadora, que por isso arcaria com o 

pagamento de juros moratórios desde a ocorrência do ato ilícito, ou seja, do acidente.  

Desse modo, no que concerne à incidência dos juros moratórios, seria possível 

concluir ser mais benéfico o tratamento no campo extracontratual do que no campo 

contratual, ocorrendo evidente vantagem para o terceiro em relação ao passageiro, 

considerando-se que no caso hipotético em análise não incidiriam as normas do Código de 

Defesa do Consumidor. 

                                                
387 CIVIL RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRANSITO. EMPRESA TRANSPORTADORA, 

PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO.  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

CABIMENTO. DANOS ESTÉTICOS. INOCORRÊNCIA. QUANTUM. REDUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. 

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 20 E 21 DO CPC. (... ) 3. 

Cuida-se, na hipótese, de passageiro de ônibus, havendo portanto responsabilidade objetiva e contratual  

da empresa de transportes. A orientação desta Corte é no sentido de que em tal circunstância os juros 

moratórios correm a partir da citação. Inaplicável, in casu, a Súmula 54/STJ, por não se tratar de 

responsabilidade extracontratual. (Precedentes: REsp. 327.382/RJ; REsp. 131.376/RJ;(...) (REsp 726.939/RJ, 

Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 24/5/2005, DJ 1/7/2005, p. 559). 
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Uma vez detectada tal contradição, seria possível buscar uma interpretação que 

prestigiasse os objetivos constitucionais de proteção da pessoa humana em direção a uma 

reparação integral, sustentando-se, em relação a ambos os casos, que os danos experimentados 

pelas vítimas atingiram bens extrapatrimoniais, merecendo idêntico tratamento 

independentemente do regime de responsabilidade a ser adotado? 

A resposta é afirmativa. Os instrumentos teóricos de uma teoria da 

responsabilidade civil contemporânea, apresentados no capítulo 2 deste trabalho, servem de 

fundamentação para que a solução apontada seja construída pelo magistrado atento às 

peculiaridades do caso concreto. O contrato seria considerado um elemento totalmente 

contingente, incapaz de alterar o regime aplicável
388

. 

O que se pretende afirmar com tal assertiva é que o modelo constitucional vigente 

impõe uma interpretação que seja mais favorável à vítima do dano, sendo o magistrado o fiel 

depositário dessa missão constitucional, a ser desempenhada com uma interpretação do texto 

legal que busque a máxima funcionalização dos institutos, em atenção às exigências de 

solidariedade e justiça social, previstas na Carta Magna. 

Dessa forma, é possível concluir que de acordo com o atual estágio do sistema 

jurídico pátrio, a melhor alternativa aponta para a autonomia do dever de reparar, sob a 

perspectiva de que cada lesão concretamente produzida não recai apenas sobre aquele que a 

suportou, mas, de modo mais ou menos intenso, sobre toda a coletividade
389

. Razão pela qual 

existem recursos teóricos suficientes para caminhar no sentido da aproximação entre os 

regimes de responsabilidade extranegocial e responsabilidade negocial até a sua unificação, o 

que facilitará a configuração do dever de indenizar pela violação de deveres não prestacionais, 

independentemente de existir qualquer patologia ligada ao adimplemento prometido ou 

desempenhado
390

. 

 

 

                                                
388 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. Inadimplemento das Obrigações. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, 

p. 60. No mesmo sentido o entendimento de Fernando Noronha: “a solução ficará mais clara se admitirmos que 

a responsabilidade do transportador, no caso de danos corpóreos, nunca poderá ser considerada contratual, 

por estarem em causa bens indisponíveis” (In Direito das Obrigações, 3.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 528). 

389 CATALAN, Marcos. A morte da culpa na responsabilidade contratual. São Paulo: FDUSP, 2011. 347f. 

Tese (Doutorado em Direito), Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2011, p. 95. 

390
 CATALAN, Marcos. A morte da culpa na responsabilidade contratual. São Paulo: FDUSP, 2011. 347f. 

Tese (Doutorado em Direito), Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2011, p. 96. 



 

 

CAPÍTULO 5 

DO INADIMPLEMENTO DOS DEVERES GERAIS DE CONDUTA 

 

5.1. Noção geral de inadimplemento  

Por vezes denominado de inexecução ou descumprimento obrigacional, o 

inadimplemento costuma ser compreendido no sentido de não realização da obrigação. Logo, 

sua exata compreensão depende da delimitação do sentido de “obrigação” adotado pelo 

intérprete, razão pela qual a questão pode revelar-se de maior complexidade do que aparenta, 

na medida em que pode deixar de fora do conceito os deveres laterais de conduta examinados 

nos capítulos anteriores.  

Para fins deste trabalho, será extraído o conceito do inadimplemento da 

perspectiva da relação obrigacional como um processo, isto é, levando-se em conta tanto os 

deveres de prestação quanto os deveres gerais de conduta, bem como os interesses de credor e 

devedor, enquanto reflexo de suas necessidades juridicamente legítimas.  

Dessa forma, sob os auspícios de uma visão de conjunto, deve-se entender por 

inadimplemento “o não cumprimento ou inobservância por uma das partes de qualquer dever 

emanado do vínculo obrigacional”. Trata-se de perspectiva mais abrangente do que a 

tradicionalmente adotada, que não limita a noção de inadimplemento à prestação e aos 

deveres exclusivamente a ela relacionados
391

. Em outras palavras, permite a emancipação de 

tal conceito do responsável pelo não cumprimento. 

Em sentido mais estrito, já se tornou clássica a referência ao inadimplemento 

enquanto estudo da patologia da relação jurídica, aqui relacionado apenas com deveres de 

prestação, uma vez que significa o não cumprimento da obrigação, seja no tempo, no lugar ou 

na forma estabelecida no vínculo que une os figurantes da relação.  

De acordo com tal entendimento, o inadimplemento pode ocorrer tanto através 

de um comportamento comissivo (positivo), como também decorrer de uma abstenção, um 

comportamento negativo de alguém que tinha um prévio dever de agir, o que torna tal 

                                                
391 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. Inadimplemento das Obrigações. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, 

p. 31. 
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omissão juridicamente relevante em face dos prejuízos infligidos ao outro figurante do 

contrato ou até mesmo a terceiros.   

 O não cumprimento de quaisquer dos deveres oriundos do vínculo 

obrigacional apresenta diversos níveis de intensidade que, em face de suas peculiaridades, 

servem para definir sua classificação.  

 

5.2. Classificações do Inadimplemento 

 

Dentre os diversos critérios que poderiam ser empregados para a classificação 

do inadimplemento, interessam aqui a classificação (a) que leva em consideração a atuação do 

devedor e (b) a que leva em conta o interesse violado
392

. 

Em atenção ao primeiro critério pode-se classificar o inadimplemento em 

subjetivo ou objetivo. Este seria o não cumprimento dos interesses do credor por fato que 

independe da conduta do devedor, como ocorre, por exemplo, diante de eventos naturais (fato 

em sentido estrito ilícito), enquanto aquele estaria relacionado a ato do devedor, com foco na 

análise de sua conduta (ato ilícito). 

Tal distinção possibilita a compreensão da dificuldade que parte da doutrina 

apresenta em separar as noções de inadimplemento e culpa. Como explica JORGE CESA 

FERREIRA DA SILVA, “em geral, quando se refere o descumprimento obrigacional, dá-se 

acento ao seu caráter subjetivo, ou seja, ao descumprimento dos deveres obrigacionais como 

ato, normalmente voluntário (...) o inadimplemento é, assim, conectado à conduta do devedor 

e, por esse viés, à culpa deste”
393

. 

Enquanto o inadimplemento subjetivo costuma direcionar suas consequências 

para o campo da responsabilidade civil, não se pode perder de vista que o inadimplemento 

objetivo está relacionado a situações de impossibilidade superveniente da prestação sem culpa 

do devedor, que pode ensejar a extinção do vínculo obrigacional para ambas os figurantes, 

restando clara a necessidade de distinguir as noções de inadimplemento e responsabilidade 

civil, conforme trabalhado no capítulo primeiro. 

                                                
392 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. Inadimplemento das Obrigações. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, 

p. 33. 

393
 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. Inadimplemento das Obrigações. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, 

p. 33-4. 
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Partindo para a análise de outro critério de classificação, é possível separar o 

inadimplemento levando-se em conta o interesse violado, exigindo o retorno à distinção, já 

apresentada no terceiro capítulo, entre os interesses na prestação e os interesses de proteção 

das partes. Focando o critério distintivo nos interesses relativos à prestação, ter-se-á 

inadimplemento absoluto ou mora, enquanto a violação dos interesses de proteção ensejará a 

violação positiva do contrato. 

O inadimplemento absoluto ocorrerá diante da impossibilidade objetiva de 

realização da prestação
394

 ou de sua inexigibilidade por alteração superveniente das 

circunstâncias. Tais temas, embora sejam de grande importância prática na atualidade, não 

serão objeto de maiores digressões, por fugirem aos objetivos do presente estudo. 

 Também ocorrerá inadimplemento absoluto quando a realização da prestação, 

conquanto possível, não for mais capaz de realizar os interesses objetivos do credor
395

, razão 

pela qual JUDITH MARTINS-COSTA o define como uma “situação objetiva de não realização 

da prestação devida e de insatisfação do interesse do credor, independentemente da causa da 

qual a falta procede”
396

.  

A entrega de um vestido de noiva após a data da cerimônia ou a ausência do 

fotógrafo contratado para registrar a festa configuram exemplos de inadimplemento absoluto, 

ao contrário do que se verifica quando do pagamento, com alguns dias de atraso, de uma 

conta de consumo, hipótese que configura mora. Razão pela qual se pode afirmar que  

“inadimplemento absoluto é a impossibilidade de receber a prestação [por falta de interesse 

do credor]; mora é a persistência da possibilidade”
397

. 

                                                
394 A impossibilidade a que se refere pode ser de ordem física ou jurídica, seja por ter perecido, seja por exigir 
esforços extraordinários, injustificáveis em face das circunstâncias do vínculo concreto, não importando o 

momento de seu surgimento, que tanto pode anteceder o vínculo obrigacional (impossibilidade genética ou 

originária) ou surgir em momento posterior a ele (impossibilidade superveniente). Enquanto a primeira conduz à 

invalidade (art. 166, inciso II, CC/02), a segunda é tratada no campo do inadimplemento (arts 233 a 285). (Cf. 

SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. Inadimplemento das Obrigações. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 

36-7). 

395 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Extinção dos contratos por incumprimento do devedor. Rio de 

Janeiro: Aide, 2004, p. 94-5. 

396 MARTINS-COSTA, Judith. Comentários ao novo Código Civil: do inadimplemento das obrigações. Rio 

de Janeiro: Forense, 2003, v. 5, t. 2, p. 82. 

397 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 297. 
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Mora, por vezes designada inadimplemento relativo
398

, poderia então ser 

definida como o não cumprimento da prestação no lugar, no tempo e na forma devidos (art. 

394
399

, CC/02), embora ainda seja possível a realização da prestação.  

 A mora compreende a “inexistência” da prestação, a prestação “tardia”, a 

efetuada “fora do lugar” adequado ou sem a “forma” da convenção ou da lei
400

. Anote-se, 

entretanto, que a inutilidade da prestação deve ser aferida objetivamente, não se admitindo 

recusa por mero capricho ou propósito de locupletamento por parte do credor da prestação, 

em respeito à boa-fé que deve nortear a relação. 

Além disso, importante para a caracterização da mora a fixação do vencimento 

da obrigação, de modo a assegurar sua exigibilidade. Atente-se que só pode existir mora se o 

sujeito ativo do crédito decorrente da relação jurídica obrigacional estiver munido de 

pretensão, vale dizer, se a dívida do devedor puder ser exigível
401

. Ser inadimplente, dentro 

dessa perspectiva, é não realizar a prestação devida enquanto esta ainda é devida.  

                                                
398 Sobre a denominação de “mora” como “adimplemento relativo”, comunga-se do mesmo entendimento de 

Jorge Cesa Ferreira da Silva: “ainda que essa classificação seja correta se considerados apenas os interesses na 

prestação, ela deve ser evitada. Ocorre que uma tal denominação dá a impressão de que o campo do 

descumprimento obrigacional seria totalmente absorvido por essas duas hipóteses iniciais („inadimplemento = 

absoluto + relativo‟), o que é falso. Ao lado delas, põe-se também a não-realização de interesses outros que não 

os da prestação (deveres laterais de conduta), hipótese coberta pela expressão „violação positiva do contrato‟” 
(In Inadimplemento das Obrigações. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 42). 

399 Art. 394, CC/02. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser 

recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. 

400 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Extinção dos contratos por incumprimento do devedor. Rio de 

Janeiro: Aide, 2004, p. 124. Ainda sobre o tema do conceito de mora, vale transcrever entendimento de SILVA, 

Jorge Cesa Ferreira da Silva, que analisando a mora, a ela associa uma identidade jurídica a partir da ideia de 

atraso: “Atrasado está aquilo ou aquele que não chegou, mas que ainda pode chegar. Se algo ou alguém falta, 

não se atrasa. Por sua vez, se algo ou alguém, em razão do atraso, não pode mais realizar aquilo para o que se 

destinara, o resultado é idêntico a ter faltado. A ideia de atraso pressupõe, pois, que a prestação não foi 

realizada, mas que ainda poderá sê-lo.(...)  O atraso não é do ato de prestar em si, mas diz respeito à satisfação 

dos interesses objetivos do credor na prestação que se protrai”(In Inadimplemento das Obrigações. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 70-72). 

401 Nos termos do disposto no art. 132 do Código Civil, nas obrigações com vencimento fixo para o 

adimplemento, dies interpellat pro homine, ou seja, os efeitos da mora se verificam no primeiro dia útil 

subsequente; uma vez que o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno 

direito em mora o devedor (art. 397, CC/02). No entanto, esta regra geral apresenta exceções, exigindo-se, apesar 

do vencimento certo, a interpelação do devedor para constituição em mora (vide, por exemplo, o art. 32 da Lei 

6.766/79). Para a hipótese de não existir dia certo para o vencimento da dívida, resta ao credor interpelar o 

devedor para que se caracterize o inadimplemento, assegurando-se a exigibilidade da prestação. Importante 

anotar que se a coisa devida não for entregue na data fixada para o adimplemento, isto é, no seu vencimento, e 

após tal momento vier a perecer ou deteriorar, além das consequências da mora o devedor também suportará a 

indenização correspondente, ainda que não tenha tido culpa no evento danoso. 
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Como explica PAULO LUIZ NETTO LÔBO, o atraso em se fazer o adimplemento 

é o tempo da mora, cujas consequências deverão ser impostas a quem deu causa
402

 – daí se 

falar em mora accipiendi e mora solvendi –, uma vez que a mora não impossibilita a 

prestação, sendo possível seu cumprimento no interesse dos figurantes da respectiva relação 

jurídica obrigacional
403

. 

Como visto acima, o conceito de mora no Código Civil brasileiro não se limita 

ao atraso da prestação, uma vez que pela amplitude dos termos do art. 394, abrange também 

hipóteses de cumprimento imperfeito da obrigação, como a inobservância do lugar e do modo 

devidos para o regular adimplemento. Ocorre que nem sempre o lugar indevido ou a forma 

incorreta ensejará mora. É perfeitamente possível o cumprimento de uma determinada 

obrigação no dia do vencimento, mas no local errado (entrega de encomenda no dia certo,  

mas em local diverso), fazendo, em razão disso, que cesse o interesse do credor em relação ao 

adimplemento da prestação, ou seja, caracterizando inadimplemento absoluto e não mora
404

.  

Pode-se concluir a partir do exemplo citado que o fator tempo está 

umbilicalmente ligado à noção de mora, o que não ocorre necessariamente com o “lugar” e o 

“modo” da prestação, razão pela qual é importante distinguir a mora do cumprimento 

imperfeito da obrigação
405

.    

Saliente-se ainda que para o direito brasileiro das obrigações, a culpa não é 

elemento essencial à caracterização do inadimplemento, uma vez que “pode haver mora sem 

haver culpa”. Conforme lição do citado autor, para a mora o que interessa é “poder imputar 

ao devedor ou ao credor o ato ou omissão que retardou o adimplemento, sendo irrelevante a 

culpa. Só não haverá mora se o fato for diretamente vinculado à obrigação e puder ser 

                                                
402

 Na perspectiva estudada, não interessa apenas a mora do devedor, mas também a do credor. Neste último 

caso, ou seja, na mora accipiendi, interessa em especial a transferência dos riscos decorrentes do 

inadimplemento do credor que liberar o devedor de toda a responsabilidade a respeito do objeto da prestação 

(inclusive o de conservação da coisa). Ao contrário do sistema francês, alemão, italiano, suíço e português, 

adota-se uma concepção unitária para a mora, tratando indistintamente o instituto que engloba o credor e o 
devedor. Uma concepção dualista, como parece ser a opção corrente na experiência alienígena, talvez tivesse a 

vantagem de melhor distinguir as peculiaridades de cada uma das situações. 

403 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Obrigações. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 235-6.  

404 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. Inadimplemento das Obrigações. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, 

p. 71. 

405 No próprio texto do Código Civil é possível encontrar dispositivo para corroborar tal afirmação. Dispõe o art. 

399 que “o devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte 

de caso fortuito ou de força maior, se estes ocorrerem durante o atraso; salvo se provar isenção de culpa, ou 

que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada”. O suporte fático da 

norma claramente contempla o “atraso” como um de seus elementos nucleares, deixando de fora o lugar e a 

forma de cumprimento. 
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qualificado como caso fortuito ou força maior, porque a própria obrigação tornar-se-á 

inexigível”
406

. 

A terceira via no campo da perturbação da relação obrigacional seria a da 

violação positiva do contrato. Sob tal instituto reúnem-se suportes fáticos diversos que não 

guardam correspondência com os conceitos de mora, impossibilidade e inadimplemento 

absoluto, acima retratados. 

Conforme já frisado no capítulo 3, o desenvolvimento de tal teoria, no início do 

século XX, deve-se aos trabalhos de Hermann Staub e Heinrich Stoll no enfrentamento de 

dificuldades que existiam da aplicação do Código Civil alemão antes da lei de modernização 

em 2000. Pelas mãos desses dois juristas surgiu a teoria da violação positiva do contrato (ou 

violação positiva do crédito), para resolver um problema de lacunas no regramento do 

inadimplemento no BGB.  

O Código Civil alemão apenas regrava as hipóteses de inadimplemento 

absoluto e relativo, ou seja, violações “negativas” do crédito, nada dispondo sobre situações 

nas quais a obrigação foi realizada de modo insatisfatório. Neste caso estar-se-ia diante de 

“violações positivas” que, com o passar dos anos, passaram a compreender toda e qualquer 

circunstância de inadimplemento não contemplada pelos dispositivos relativos ao 

inadimplemento absoluto e à mora, atuando de forma residual. 

As infrações contratuais positivas pressupõem o cumprimento da prestação de 

modo imperfeito, mas com imperfeição que não está nela mesma, e sim no fato de causar 

ofensa ao interesse do credor
407

. O problema reside na terminologia. Nem sempre o 

descumprimento resulta de comportamento positivo, decorrendo, muitas vezes, de omissão no 

cumprimento de dever anexo
408

. 

A recepção da teoria da violação positiva do crédito em nosso sistema jurídico 

exige temperamentos, pois o conceito de mora previsto no art. 394 do CC/02 e, sobretudo, o 

disciplinamento dos vícios redibitórios (art. 441 a 446) tornam desnecessário o recurso à 

teoria da violação positiva pela existência de uma regra específica. Mas no que concerne à 

                                                
406 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Obrigações. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 236. 

407 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Extinção dos contratos por incumprimento do devedor. Rio de 

Janeiro: Aide, 2004, p. 124. 

408
 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Extinção dos contratos por incumprimento do devedor. Rio de 

Janeiro: Aide, 2004, p. 125. 
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proteção aos deveres laterais de conduta, pode-se afirmar que a teoria da violação positiva do 

contrato encontrou campo fértil para seu desenvolvimento. 

Sobre o tema, RUY ROSADO DE AGUIAR JÚNIOR explica que:  

No Brasil, o conceito de mora absorve as hipóteses de cumprimento imperfeito por defeito 

quanto à forma e ao lugar da prestação, razão pela qual não sentimos a mesma dificuldade 

enfrentada na doutrina alemã, que derivou para a teoria da infração contratual positiva. Isso 

relativamente às obrigações convencionadas, principais ou acessórias. A omissão da nossa lei 

está em deixar de referir a ofensa quanto ao modo da prestação e omitir-se sobre a violação aos 

deveres secundários, emanados diretamente da boa-fé, além de nada mencionar sobre a quebra 

antecipada do contrato, hipóteses fora do campo da impossibilidade ou da mora em sentido 

amplo
409

. 

 

5.3. A perturbação da relação jurídica obrigacional  

 

O tema objeto deste estudo leva a refletir sobre a necessidade de modernização do 

direito civil em face da complexa evolução histórica e social que experimentamos nas últimas 

décadas. Sempre foi traço característico de nossos operadores jurídicos uma grande ligação 

com a exegese dos diplomas legislativos
410

, o que provoca certa dificuldade em transcender a 

letra da lei quando de sua aplicação aos casos concretos, uma vez que ainda se está 

acostumado com um modelo que privilegia situações típicas isoladas arrimadas em 

pressupostos lógico-dogmáticos que traduzem um direito de matiz conceitualizado e 

analítico
411

.  

Voltando os olhos para a experiência de outros sistemas, vale destacar a reforma do 

Burgeliches Gesetzbuch (BGB), o Código Civil alemão, ocorrida entre 2001/2002, através da 

Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts, que teve por objetivo modernizar o direito das 

obrigações da Alemanha
412

.  

                                                
409 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Extinção dos contratos por incumprimento do devedor. Rio de 

Janeiro: Aide, 2004, p. 126. 

410 MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha. Da modernização do Direito civil. Coimbra: 

Almedina, 2004, p. 53. 

411 MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha. Da modernização do Direito civil. Coimbra: 

Almedina, 2004, p. 53. 

412 A Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts permitiu o ingresso no BGB de normas sobre a tutela dos 

consumidores e das cláusulas contratuais gerais, disciplinou o comércio eletrônico, ao tempo que codificou as 

normas relativas à culpa in contrahendo e à alteração das circunstâncias, atualizando a área mais nobre do direito 

das obrigações, sendo a maior reforma no texto do Código Civil alemão desde sua publicação em 1896. 
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O referido diploma legislativo introduziu no direito germânico o Recht der 

Leistungsstörungen, expressão que foi traduzida para o português por MENEZES CORDEIRO 

como “Direito da perturbação das prestações”, que abrange as hipóteses de incumprimento 

definitivo, mora e de cumprimento defeituoso, como também casos de culpa in contrahendo, 

de alteração das circunstâncias (base objetiva do negócio – § 313), impossibilidade, violação 

positiva (§ 275) do contrato e contrato com proteção de terceiros (§ 311/3), visando a uma 

codificação de doutrinas e soluções jurisprudenciais já conhecidas de modo a tornar as 

conexões entre elas mais claras e seguras
 413

. 

Para os fins deste trabalho, vale registrar que o § 241 do Código Civil tedesco 

passou a disciplinar os “deveres provenientes da obrigação” (Pflichten aus dem 

Schuldverhältnis), ampliando seu espectro de incidência, que não mais se limita aos deveres 

principais e acessórios, alcançando os deveres de conduta que decorrem da noção normativa 

da boa-fé. 

 Idêntica providência também é encontrada no § 280 do BGB, que ao tratar da 

responsabilidade civil do devedor passa a mencionar a “indenização pela quebra de 

deveres”
414

, e prescreve que o devedor responde pela transgressão de um dos deveres 

decorrentes da obrigação (desde que tal violação possa ser-lhe imputada). 

Dentre os dispositivos analisados, merece destaque o § 311,
 
que passa a prever 

expressamente a fase das negociações preliminares, descrevendo o contato social que se inicia 

a partir da aproximação e discussão dos interessados na formação do vínculo jurídico. Do 

dispositivo é possível, inclusive, atribuir efeitos jurídicos às condutas socialmente típicas, 

cada vez mais comuns num cenário de massificação das relações negociais.  

Após a reforma, pode-se afirmar que o Direito da perturbação das prestações tem 

como cerne a ideia de “violação de um dever” (pflichtverletzung), abrangendo tanto aqueles 

que decorrem diretamente da prestação, quanto os demais, ditos laterais, relacionados à 

proteção, à cooperação e à informação.  

                                                
413 MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha. Da modernização do Direito civil. Coimbra: 

Almedina, 2004, p. 100-2. Ver também LÔBO, Paulo Luiz Netto. Obrigações. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 233. 

414 O texto original é o seguinte: “§ 280 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung.(1) Verletzt der Schuldner eine 

Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so kann der Gläubiger Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. 

Dies gilt nicht, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat”. Sua tradução livre (a partir da 

versão inglesa do BGB) seria a seguinte: “indenização por violação do dever. (1) Se o devedor viola um 

dever decorrente da obrigação, o credor pode exigir indenização pelos danos por ele causados. Isto não se 

aplica se o devedor não é responsável pela violação do dever".  
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Nesse diapasão, é possível traçar o seguinte cenário: a perturbação das prestações 

obrigacionais corresponde ao gênero do qual seria possível extrair as espécies de (a) 

inadimplemento absoluto (incumprimento definitivo), (b) mora e (c) violação positiva do 

contrato (violação positiva do crédito), sendo esta última espécie, ao menos em relação à 

experiência brasileira, sinônimo de cumprimento imperfeito do contrato (adimplemento ruim 

ou cumprimento inexato)
415

. 

Conforme já tratado acima, optou-se por designar a violação positiva do contrato de 

cumprimento imperfeito do contrato, para ressaltar que em tal categoria devem ser estudadas 

as consequências da violação de deveres laterais da relação obrigacionais, que não implicam 

necessariamente “violação positiva” (v.g., cumprimento no lugar indevido ou da forma 

incorreta), uma vez que podem estar relacionados a comportamentos negativos como a 

inobservância do dever de informar ou de cooperar para com o outro figurante da relação 

obrigacional. 

Durante o longo caminho percorrido até este momento, mostrou-se fundamental a 

exata compreensão da relação obrigacional complexa em todas as suas dimensões para a 

definição do modelo de responsabilidade civil a ser aplicável aos casos de violação do dever 

geral de conduta. Algumas conclusões podem ser extraídas antes de se prosseguir: 

 

a) Dentro da perspectiva estudada, o inadimplemento absoluto pode ocorrer 

mediante conduta comissiva (v.g., violação de obrigação de não fazer), embora 

seja encontrado mais comumente por conta de uma conduta omissiva (v.g., 

violação de obrigação de fazer ou de dar); 

 

b) A mora somente se configuraria por omissão (atraso, retardo na prestação), uma 

vez que para sua configuração o tempo se apresenta como elemento essencial. 

Não há como divisar hipóteses comissivas de mora, pois nestes casos – 

realização da prestação no local indevido ou na forma inexata – estar-se-ia  

diante da categoria do cumprimento imperfeito, também denominado 

adimplemento ruim; 

 

                                                
415

 CATALAN, Marcos Jorge. Descumprimento Contatual. Curitiba: Juruá, 2010, p. 161; CUNHA, Lavínia 

Cavalcanti Lima. Obrigações e o cumprimento defeituoso. Curitiba: Juruá, 2011, p. 219. 
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c) Ocorre que as hipóteses de cumprimento imperfeito não se limitam aos 

interesses relacionados à prestação (lugar e modo do adimplemento da 

prestação principal), pois abrangem também as violações de interesses 

relacionados à proteção, espaço de incidência da boa-fé na configuração de 

deveres laterais de conduta; 

 

d) Em alguns casos esses deveres, ditos laterais, alcançam tamanha intensidade 

que é possível denominá-los “deveres gerais”, já que independem da vontade 

das partes e não se originam da relação obrigacional específica (podem 

inclusive alcançar terceiros), sendo extraídos diretamente do texto 

constitucional para concretizar os princípios da dignidade humana e da 

solidariedade social na direção da justiça social;  

 

e) O inadimplemento, enquanto categoria geral, não depende necessariamente do 

vencimento da obrigação, pois é possível encontrar entre as hipóteses de sua 

configuração a impossibilidade objetiva de realizar a prestação e a 

inexigibilidade por alteração superveniente das circunstâncias, além das 

hipóteses de inadimplemento antecipado; 

 

f) Tem-se inadimplemento absoluto quando a prestação, embora possível, não é 

mais do interesse do credor. Quando ainda interessa o cumprimento, porém 

resta configurado atraso no adimplemento, ocorre a mora. Em ambos os casos 

existem sanções, que costumam ser mais severas no campo do incumprimento 

definitivo, embora no campo da responsabilidade negocial não possam exceder 

o valor da obrigação principal (vide art. 410 c/c art. 412); 

 

g) Se no caso do inadimplemento absoluto o credor pode afirmar “não me 

interessa mais” e no de mora sustenta “interessa-me, mas você está atrasado”, 

no campo da violação positiva do contrato (ou cumprimento imperfeito, como 

se prefere) uma das afirmações possíveis seria “recebi sim, mas não foi isso que 

combinamos”; 

 

h) Os exemplos utilizados no item anterior permitem uma melhor visualização da 

distinção entre cumprimento imperfeito e o denominado adimplemento 
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substancial, no qual poder-se-ia imaginar a seguinte fala: “recebi quase tudo. 

Mas e o restante?”; 

 

i) Apenas com o cumprimento das prestações principais e acessórias e a 

observância dos deveres de proteção, informação e cooperação haveria 

adimplemento, no sentido pleno do termo. Este se orienta pelo melhor 

cumprimento possível; 

 

j) Mas o final dessa história não termina com o cumprimento – como, aliás, seu 

início não dependeu da celebração de um ato jurídico – ; os deveres de proteção 

tem incidência desde o início do contato social e perduram mesmo após o 

regular pagamento da prestação principal.  

 

Mantendo-se a tradicional dicotomia entre os regimes, é possível afirmar que 

um mesmo fato danoso pode, em situações particulares, ser qualificado como não 

cumprimento do contrato e, ao mesmo tempo, como fato ilícito extracontratual. Como bem 

anota JOSÉ AGUIAR DIAS, há uma zona comum entre os dois campos que costuma ser 

denominada “cumulação de responsabilidade”. Acrescenta o autor não se tratar propriamente 

de cumulação de responsabilidades, o que apenas ocorreria se a vítima pudesse usar sucessiva 

ou contemporaneamente as ações correspondentes. O que se dá, na verdade, é uma 

“coincidência, acarretando a faculdade de escolha”
416

. 

ENZO ROPPO oferece um bom exemplo para ilustrar a dificuldade aqui 

analisada: 

Suponhamos que A aluga a B um carro com travões defeituosos, e que B sofre, por causa 
disso, um acidente no qual fica seriamente ferido; tal constitui não cumprimento do contrato 

(que obrigava A a fornecer um carro em perfeitas condições), e, ao mesmo tempo, violação do 

dever geral e absoluto de não danificar os bens e os interesses materiais ou pessoais alheios 

(que é fonte de responsabilidade extracontratual...). Em casos como este, o prejudicado pode 

escolher basear a sua acção de indemnização ou sobre o não cumprimento ou sobre o ilícito 

extracontratual (concurso de ações). Para certos aspectos, convém-lhe a primeira via: o ônus da 

prova liberatória incide sobre a parte contrária, e, além disso, o período de prescrição (...) Para 

outros aspectos é mais vantajosa a segunda: a indenização não é limitada aos danos 

previsíveis417.  

 

                                                
416 DIAS, José Aguiar. Da Responsabilidade Civil. 11.ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 219. 

417 ROPPO, Enzo. O Contrato. Coimbra: Almedina, 2009, p. 293. 
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O problema do concurso entre as duas responsabilidades está relacionado à 

aferição dos limites da liberdade dos intervenientes em negócios jurídicos na pré-fixação de 

causas de limitação ou de exclusão da responsabilidade, pois para além desses limites terão de 

incidir as regras gerais da responsabilidade civil
 
 extranegocial

418
. 

Para JOSÉ AGUIAR DIAS a questão é de fácil deslinde. Ele conclui que “o sujeito 

de direito usará, a seu gosto, de uma ou de outra ação, conforme lhe pareça mais 

conveniente obter reparação. (...) Mas, recorrendo a uma, não pode depois, usar outra: 

Electa uns via non datur recursos al alteram”
419

. 

Considerando toda a evolução dos estudos da responsabilidade civil em nosso 

sistema jurídico, já se demonstrou que lidar com os regimes de responsabilidade 

(extranegocial x negocial) como se fossem dois compartimentos autônomos e independentes 

não se mostra a solução mais adequada. Como bem ensina RODRIGO XAVIER LEONARDO: 

As relações jurídicas obrigacionais são polarizadas ao adimplemento. Neste iter se encontram 

diversas pretensões que podem ser satisfeitas ou não. A frustração do processo obrigacional 

abre as portas do inadimplemento, por intermédio do qual podem surgir pretensões à 

indenização e poderes formativos extintivos (como, v.g., o poder de resolução), sem prejuízo 

da manutenção da pretensão ao cumprimento específico, nas situações em que, não obstante o 

inadimplemento, ainda seja possível alcançar a satisfação dos interesses do credor com a 

prestação específica420. 

Ainda que se insista na inoportuna manutenção da dicotomia, é preciso levar 

em consideração que o regime da responsabilidade civil extranegocial é o geral; ainda que se 

esteja diante de uma situação que configure hipótese de responsabilidade negocial, os 

pressupostos de configuração do dever de indenizar e as finalidades da ação indenizatória 

serão os mesmos.  O problema é que diante de tais situações a postura costuma ser a de 

relacionar os dois regimes de responsabilidade como antagônicos, optando-se, na maioria das 

vezes, pelo simples enquadramento num dos regimes, com exclusão do outro.  

Essa escolha não pode ser arbitrária, pois estaria em desconformidade com a 

tábula de valores constitucionais, especialmente quando analisada a questão do regime de 

responsabilidade civil aplicável aos deveres gerais de conduta.  

                                                
418 NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações, 3.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 526. 

419 DIAS, José Aguiar. Da Responsabilidade Civil. 11.ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 219. Vale 

também a ressalva de que a cumulação aqui em análise é aquela que se refere a um prejuízo único. Não se pode 

concluir da mesma forma se ocorrerem prejuízos de natureza diversa. Nesta hipótese, a vítima está autorizada a 

buscar reparações específicas, podendo utilizar-se de ambas as ações. 

420
 LEONARDO, Rodrigo Xavier. Pretensões contratuais e prescrição. In COSTA FILHO, Venceslau Tavares; 

CASTRO JR., Torquato da Silva. A Modernização do Direito Civil. Recife, Nossa Livraria, 2011,  p. 312 
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Como aponta MENEZES CORDEIRO, no campo do cumprimento imperfeito da 

relação jurídica obrigacional, a boa-fé é chamada a depor em dois níveis distintos. Se no 

campo da delimitação da prestação principal ela age sobre as fontes, como instrumento de 

interpretação e de integração, no campo dos deveres gerais ela tem um papel dominante em 

sua gênese
421

. Como demonstrado ao longo do capítulo 3, os deveres gerais de conduta não 

guardam relação direta com a regulação contratual, pois visam impedir que na 

 
ocasião do efectivar das prestações e dadas as possibilidade reais de agressão e ingerências 

provocadas por essa conjuntura, as partes se venham a infligir danos mútuos. A relação com o 

contrato, caso exista e seja ela qual for, não explica nem orienta esses deveres: eles radicam em 

níveis diversos da ordem jurídica, profundos sem dúvida, mas alheios à autonomia privada422. 

 

Tal entendimento encontra fundamento na constatação de que acima dos 

deveres (e direitos) das partes – pactuados por elas quando da celebração de um negócio 

jurídico ou estabelecidos na lei aplicável ao contrato – estão os deveres gerais de conduta, que 

são impostos por leis e princípios superiores do ordenamento. Nesse sentido, como sustenta 

FERNANDO NORONHA, os danos resultantes da respectiva violação serão cobertos pela 

responsabilidade civil extranegocial, o direito comum (ou geral) da reparação de danos, não 

pela responsabilidade negocial, que é direito especial
423

. 

Entretanto, este não é o posicionamento que vem sendo adotado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, que sobre o tema tem reiteradamente decidido da seguinte forma: 

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO ENTRE 

BANCO E CLIENTE. CONSUMO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 

EXTINGUINDO O DÉBITO ANTERIOR. DÍVIDA DEVIDAMENTE QUITADA PELO 

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO POSTERIOR NO SPC, DANDO CONTA DO DÉBITO QUE 

FORA EXTINTO POR NOVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. 

INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ARTIGO 206, § 3º, 

V, DO CÓDIGO CIVIL. 1.  O defeito do serviço que resultou na negativação indevida do 

nome do cliente da instituição bancária não se confunde com o fato do serviço, que pressupõe 

um risco à segurança do consumidor, e cujo prazo prescricional é definido no art. 27 do CDC. 

2. É correto o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional para a propositura de 

ação indenizatória é a data em que o consumidor toma ciência do registro desabonador, pois, 
pelo princípio da "actio nata", o direito de pleitear a indenização surge quando constatada a 

lesão e suas consequências. 3. A violação dos deveres anexos, também intitulados 

instrumentais, laterais, ou acessórios do contrato - tais como a cláusula geral de boa-fé 

objetiva, dever geral de lealdade e confiança recíproca entre as partes -, implica 

                                                
421 MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha. Da Boa-fé no Direito Civil. Coimbra: Almedina, 2011, 

p. 602. 

422 MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha. Da Boa-fé no Direito Civil. Coimbra: Almedina, 2011, 

p. 615. 

423 NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações, 3.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 524-5. 
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responsabilidade civil contratual, como leciona a abalizada doutrina com respaldo em 

numerosos precedentes desta Corte, reconhecendo que, no caso, a negativação caracteriza 

ilícito contratual. 4. O caso não se amolda a nenhum dos prazos específicos do Código Civil, 

incidindo o prazo prescricional de dez anos previsto no artigo 205, do mencionado Diploma. 5. 

Recurso especial não provido. (REsp 1276311/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 20/9/2011, DJe 17/10/2011). 

Não se adota o entendimento jurisprudencial dominante, uma vez que não se 

vislumbra razão para sustentar ser negocial a responsabilização pela violação de deveres 

considerados independentes da vontade das partes.  

Comungando do mesmo raciocínio, FERNANDO NORONHA afirma que  

mesmo quando tivermos um contrato, será a responsabilidade civil geral que regulará os danos 

acontecidos na fase das negociações preliminares (responsabilidade pré-negocial), mais os que 

possam acontecer após integral cumprimento das obrigações assumidas (responsabilidade pós-

negocial), e ainda aqueles acontecidos durante a relação negocial, mas que fiquem fora do 

âmbito da autonomia privada (hipótese que se poderá chamar de responsabilidade 
supranegocial)424. 

Se efetivamente se estivesse diante de um inadimplemento contratual, seria 

possível limitar contratualmente as consequências da boa-fé, estabelecendo, por exemplo, 

cláusulas exonerativas do dever de indenizar em face da inobservância do dever de 

informação ou cooperação? 

A resposta à indagação acima formulada deve ser veementemente negativa. 

Sobretudo quando considerado um obstáculo material: o exato conteúdo e a extensão dos 

deveres que decorrem da boa-fé apenas serão conhecidos no iter contratual; não podem ser 

apreendidos a priori e também não serão aferidos pelas partes, mas pelo magistrado, num 

momento posterior, que não se confunde com o surgimento de tal dever. 

Não é da pretensão à prestação de que se cuida. Lida-se com a pretensão à 

proteção, que não guarda vínculo com a obrigação principal, pois torna-se exigível antes 

mesmo da exata definição dos contornos da avença. 

Explica-se sua natureza jurídica pela necessidade de se tutelar a confiança, as 

justas expectativas que os parceiros adquirem numa relação negocial que deve se pautar no 

comportamento objetivamente considerado de seu parceiro negocial. Não se considera 

secundária a expectativa de cooperação entre as partes, pois não mais se concebe um contrato 

no qual uma das partes adote postura indiferente ao fracasso negocial de seu par
425

. 

                                                
424 NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações, 3.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 465. 

425 USTÁRROZ, Daniel. Responsabilidade Contratual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 68. 
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Para DANIEL USTÁRROZ deve-se buscar uma simbiose na relação negocial de 

modo que ambas as partes direcionem todos os seus esforços para o adimplemento, 

resguardando-se a utilidade do vínculo e protegendo os interessados de danos oriundos de 

comportamentos inesperados. Nesse processo dinâmico a boa-fé exige “atenção aos 

interesses do parceiro e aos escopos do relacionamento”
426

. Como bem anotado pelo referido 

autor,  

a noção de boa-fé objetiva prescinde do elemento vontade e restringe-se à análise dos atos 

exteriores, permitindo agilidade na apuração judicial. E, no momento em que é afastado o 

elemento volitivo para que a obrigação seja devida, por seguro são criadas melhores condições 

para que o direito tutele a justa confiança e a razoável expectativa, reparando as crises da relação 

obrigacional427 

 

Como cooperar com o outro? Agindo-se com lealdade, procurando não causar 

lesão ou desvantagem excessiva, respeitando as expectativas razoáveis do outro lado; em 

suma, sem abuso ou obstrução, enxergando a relação jurídica obrigacional não dentro de uma 

perspectiva de conflito, mas como um espaço rico de múltiplas opções, no qual se perseguem 

ganhos mútuos. 

Vive-se um momento histórico no qual o dano fala por ele mesmo. A culpa e a 

previsibilidade dos resultados perderam relevância num debate que ressalta, sob todos os 

aspectos ventilados, a necessidade de uma reforma unificadora. Se o modelo do direito de 

danos prioriza a vítima, afigura-se flagrante contradição estabelecer comparações entre o 

negocial e o extranegocial se o ponto de partida de tais constatações retorna à clássica 

perspectiva do ofensor. Há de se prestigiar a operabilidade, a simplificação dos códigos em 

direção a sua eficiência na disciplina dos problemas concretos. 

A dificuldade reside na elevada complexidade de um sistema caracterizado pela 

“imbricação recíproca dos diversos modos de construção da jurisdicidade atual, que se 

reforça ou se exclui, formando um conjunto polimorfo, atuante em diversas direções”. Nesse 

contexto plural, o modelo a ser empregado pode ser dotado de maior ou menor cogência 

regulatória, numa convivência pluridimensional de resposta e de estruturas reguladoras
428

. 

 

                                                
426 USTÁRROZ, Daniel. Responsabilidade Contratual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 68. 

427 USTÁRROZ, Daniel. Responsabilidade Contratual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 73. 
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O direito da perturbação das prestações obrigacionais, enquanto gênero oferece a 

melhor alternativa de conformação teórica para os desafios da modernidade, baseando-se na 

intensidade da interferência indevida em interesses dignos de tutela jurídica para estabelecer 

os critérios que obrigam à sua reparação. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSÃO 

 

Atualmente pode-se definir o estudo da responsabilidade civil pelas incertezas, 

instabilidade e mutabilidade cada vez mais comuns, apresentando, frequentemente, soluções 

díspares para casos idênticos, transformando a responsabilidade civil contemporânea quase 

numa loteria. A ideia de reparação da vítima do dano permanece submergida em uma 

abundância esquizofrênica de fins e objetivos que impedem conhecer a explosão da 

responsabilidade civil a uma motivação unitária e, portanto, a unitários princípios operativos.  

A responsabilidade constitui categoria central do sistema social e jurídico e serve 

como parâmetro de imputação dos atos individuais. Por perpassar a multiplicidade dos atos 

humanos, pode ser analisada sob diversas perspectivas. Os juízos de responsabilidade não 

apresentam um único propósito: dependendo do contexto e da área normatizada concreta, 

podem se encaminhar a objetivos de naturezas distintas, regrando condutas direta ou 

indiretamente para prevenir a ocorrência de fatos ilícitos ou disciplinando a compensação 

econômica pelos danos sofridos. 

Na responsabilidade civil, não se busca primordialmente a punição da conduta 

que causa dano a uma pessoa específica. O que se persegue é a reparação do infortúnio, vale 

dizer, uma justiça compensatória. Na composição do conceito jurídico da responsabilidade, 

observam-se com construções doutrinárias que misturam o conceito de ilicitude civil com as 

noções de culpa, dano e o dever de indenizar, numa perigosa simplificação que não atende às 

necessidades de um sistema jurídico em constante evolução. 

Ilícito civil e responsabilidade não são sinônimos. A primeira categoria é mais 

ampla, pois dentre os seus efeitos existem outros, distintos do dever de reparar e/ou 

compensar um prejuízo experimentado. Além disso, um indivíduo pode ser responsabilizado 

mesmo pela prática de uma conduta conforme ao direito (lícita), desde que não configurados 

os requisitos das normas que pré-excluem a ilicitude.  

Parece evidente a necessidade de se precisar os conceitos, evitando-se 

generalizações que ao longo dos anos fizeram considerar como características do gênero, 

peculiaridades de algumas espécies de ilícito. A delimitação de contornos precisos para as 

categorias do ilícito, do dano e da responsabilidade permite uma melhor compreensão do 

fenômeno jurídico na nossa realidade contemporânea, em constante evolução. 
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No entanto, importante destacar que ao menos no nível de desenvolvimento das 

categorias jurídicas aqui trabalhadas, não parece haver espaço para manutenção do atual 

modelo regulatório, pois o papel do direito de danos não se limita apenas à reparação dos 

prejuízos, mas se estende à prevenção de resultados socialmente indesejados. Uma 

conformação sistemática da responsabilidade civil exige inicialmente o estabelecimento de 

consenso sobre as suas funções e os critérios de imputação que deverão ser adotados. É 

preciso perceber que as necessidades da sociedade contemporânea exigem uma tutela 

diferenciada das situações patrimoniais e existenciais, uma vez que fundadas em lógicas 

diversas. 

Não parece conveniente deixar exclusivamente a cargo da jurisprudência a 

delimitação dos novos danos, pois juntamente com as novas modalidades de prejuízo que vêm 

sendo reconhecidas pelo Poder Judiciário modificam-se as escalas indenizatórias. O 

movimento é dinâmico, pois as respostas normativas do sistema não são suficientes, exigindo 

do intérprete soluções aptas ao enfrentamento das mudanças sociais.  

Não é fácil encontrar critérios racionalmente sustentáveis para lidar com o 

problema, o que, não raro, faz com que a porosidade do sistema comprometa de algum modo 

à expectativa de segurança, característica do ordenamento jurídico. Como efeitos colaterais 

perceptíveis podem-se citar a litigiosidade e a vitimização da convivência social dentro de 

uma realidade marcada pela insuficiência das políticas públicas na administração e reparação 

dos danos. 

A proteção da pessoa humana e a busca da justiça social, através da 

solidariedade, servem de sustentação à metodologia do direito civil constitucional, aqui 

refletida pela necessidade de construção das bases de uma perspectiva constitucional da 

responsabilidade civil. A Constituição torna-se verdadeira parte geral do ordenamento 

jurídico, deixando de ser o estatuto do poder público para se converter na ordem jurídica 

fundamental da comunidade. 

Se mudam o contexto social e o objeto de preocupação dos operadores, 

logicamente os parâmetros tradicionais que serviam de pressupostos de configuração do dever 

de indenizar precisam ser repensados. O que o cotidiano forense mostra é uma explosão de 

danos ressarcíveis, novas categorias sendo reconhecidas e indenizações concedidas, muitas 

vezes sem nenhum critério. Tal contexto pode colocar em risco todas as conquistas recentes 

no que concerne à proteção aos direitos fundamentais no campo da responsabilidade civil.  
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O estudo dos pressupostos da responsabilidade, antes centrado no sujeito 

responsável, volta-se agora para a vítima e a reparação do dano por ela sofrido, pois o foco de 

preocupação deixa de ser o dos danos causados para o dos danos sofridos, e as atenções do 

julgador voltam-se para quem pode suportar o pagamento da indenização e não mais para o 

seu causador. Só assim serão enfrentadas as novas demandas sociais, com forte influência 

econômica das leis do mercado, promovendo a pessoa humana independentemente do 

tamanho do Estado e de seu papel na sociedade contemporânea. 

Tradicionalmente, a relação jurídica obrigacional sempre foi concebida como 

uma estrutura unitária que se limitava a disciplinar o direito do credor ao cumprimento da 

prestação, contraposto ao dever do cumprimento da prestação imposto ao devedor. O conceito 

clássico de relação obrigacional se revelou inadequado e insuficiente para tutelar todas as 

vicissitudes inerentes à visão solidarista da relação obrigacional, que não mais se limita ao 

resultado da soma de débito e crédito, devendo abandonar tal posição estática para que o 

vínculo obrigacional seja visto como um processo de cooperação voltado para determinado 

fim.  

Em relação à intensidade da exigibilidade dos deveres que compõem a relação 

jurídica obrigacional vista como um processo, importante é a distinção entre deveres de 

prestação e deveres de proteção, em especial quando se considera que os efeitos jurídicos de 

tais deveres não se restringem somente aos figurantes da relação obrigacional e por vezes são 

estendidos a terceiros.  

Tal perspectiva deve ter em conta que a exigência de boa-fé no comportamento 

das partes impõe limites objetivos ao tráfego jurídico durante todo o iter da relação 

obrigacional complexa, desde o período pré-contratual e até mesmo após o encerramento do 

negócio (deveres pos factum finitum), ensejando uma verdadeira transeficácia da relação 

contratual, cuja intensidade é inversamente proporcional ao espaço de autonomia privada 

reservado aos contratantes.  

Não é possível, em termos abstratos, determinar áreas imunes à boa-fé. 

Entretanto, há de se analisar com cautela os limites da investigação do juiz na aferição de 

quais são os comportamentos que lhe são consentâneos, diante da expansão dos deveres gerais 

de conduta e de sua crescente complexidade. 
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A boa-fé está relacionada aos fatores socioculturais de um determinado lugar e 

momento. Seu conceito não pode ser encontrado na análise do texto legal, mas sim na decisão 

judicial que aprecia como deve ocorrer sua aplicação, levando em consideração as 

circunstâncias do caso concreto, exigindo, para sua compreensão, mais da análise da atividade 

judicial do que da análise de textos doutrinários. 

Considerando a função reparatória do instituto, pode-se afirmar que cada um tem 

uma expectativa de não ser lesado em sua esfera jurídica. Para além dessa função estática, que 

busca restabelecer o equilíbrio social rompido pelo dano, é possível vislumbrar outras funções 

igualmente importantes no campo da responsabilidade civil, como a dissuasória e a punitiva. 

 Tais funções não se excluem. Ao contrário, devem ser consideradas em 

conjunto, de modo a atender às necessidades do caso concreto, competindo ao magistrado 

decidir sobre a intensidade de sua utilização e a melhor forma de sua combinação para atender 

aos fins de nossa Carta Política. 

Apesar da longa tradição, não parece conveniente conservar o emprego da 

expressão “responsabilidade extracontratual”, pois, atualmente, tal categoria não se limita a 

tratar do inadimplemento cuja origem não remonta a um vínculo contratual. Na verdade, sob a 

expressão “responsabilidade extracontratual”, designa-se todo e qualquer dever de reparar o 

injusto prejuízo causado ao lesado, que teve origem numa relação de direito absoluto. Além 

disso, tal expressão mostrava-se mais adequada a um paradigma que considerava a culpa 

como requisito essencial da configuração do dever de indenizar.  

O principal argumento utilizado para justificar a coexistência de dois regimes 

distintos de responsabilidade civil repousa no reconhecimento de funções diversas para cada 

tipo de responsabilidade. O campo negocial, nessa perspectiva, serviria para proteger as partes 

em face de um risco específico de dano criado pela particular relação jurídica instaurada entre 

os sujeitos; no campo extranegocial a proteção seria dirigida ao interesse de convivência 

pacífica. No entanto, é inegável o paralelismo entre os dois âmbitos de responsabilidade, que 

se desenvolveram num mesmo substrato econômico e social.  

Se se adota outra perspectiva, é possível posicionar a responsabilidade negocial 

como fonte do direito obrigacional, sustentando que é a partir do inadimplemento que nasce o 

dever de indenizar. Tal entendimento permite uma aproximação dos dois regimes de 

responsabilidade civil, na direção do que se convencionou denominar “responsabilidade por 

danos” ou “direito de danos”. 



154 

 

Um mesmo fato danoso pode, em situações particulares, ser qualificado como 

não cumprimento do contrato e, ao mesmo tempo, como fato ilícito extranegocial. Há uma 

zona comum entre os dois campos. Não se trata propriamente uma cumulação de 

responsabilidades, mas de uma faculdade que para alguns ensejaria uma possibilidade de 

escolha.  

Unificar os regimes, dentro da perspectiva da operabilidade, significaria uma 

simplificação do tratamento atualmente conferido à matéria. Situar a questão sob esse prisma 

significa, em última instância, uma tentativa de separar o não cumprimento da obrigação da 

noção de culpa, colocando o inadimplemento na posição de protagonista e não de mero 

sucedâneo da obrigação originária nascida do contrato.  

Deve-se extrair o conceito do inadimplemento da perspectiva da relação 

obrigacional como um processo, isto é, levando-se em conta tanto os deveres de prestação 

quanto os deveres de conduta, bem como os interesses de credor e devedor, enquanto reflexo 

de suas necessidades juridicamente legítimas.  

Como visto, a  perturbação das prestações obrigacionais corresponde ao gênero 

do qual seria possível extrair as espécies de inadimplemento absoluto (incumprimento 

definitivo), mora e violação positiva do contrato (violação positiva do crédito), sendo esta 

última espécie, ao menos em relação à experiência brasileira, sinônimo de cumprimento 

imperfeito do contrato. 

Não se vislumbra razão para sustentar ser negocial a responsabilização pela 

violação de deveres considerados independentes da vontade das partes.  Não é da pretensão à 

prestação de que se cuida. Lida-se com a pretensão à proteção, que não guarda vínculo com a 

obrigação principal, pois torna-se exigível antes mesmo da exata definição dos contornos da 

avença.  

Existem recursos teóricos suficientes para caminhar no sentido da aproximação 

entre os regimes de responsabilidade extranegocial e responsabilidade negocial até a sua 

unificação, o que facilitará a configuração do dever de indenizar pela violação de deveres não 

prestacionais, independentemente de existir qualquer patologia ligada ao adimplemento 

prometido ou desempenhado. 

A superação dos modelos dicotômicos responsabilidade civil extranegocial x 

negocial, inadimplemento absoluto x mora, na direção da consolidação de um regime plural, 

baseado na violação de um dever, independentemente de sua natureza prestacional ou de 
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proteção, permite ampliar as possibilidades de regulamentação à disposição dos operadores 

jurídicos, num caminho mais consentâneo com as exigências da contemporaneidade. 

O princípio da dignidade humana e a exigência de se perseguir a justiça social 

apenas ressaltam a necessidade de se buscar respostas adequadas a cada uma das situações 

concretamente verificadas. Não se pode vislumbrar a pessoa humana apenas enquanto 

categoria abstrata, mera redução geral e uniforme de uma noção de sujeito de direito que não 

leva em conta os desejos, dificuldades, necessidades e peculiaridade de cada figurante da 

relação negocial. 

Desse modo, o problema da responsabilidade não se resolve com proposições 

simplistas, mas pela contribuição de fatores múltiplos que lhe exacerbam a complexidade. 

Não é mais possível pensar a responsabilidade civil a partir de uma estrutura individualista e 

eminentemente patrimonial. O ponto de partida está na funcionalização das situações 

patrimoniais às existenciais, para a construção de uma nova dogmática.  

Já não é mais de responsabilidade civil que se trata; o problema transbordou 

desses limites. A responsabilidade, enquanto instrumento para proteção de direitos 

fundamentais, num contexto de pluralidade de fontes normativas, não pode se limitar ao 

binômio dano-reparação. 

Se antes a regra era a irresponsabilidade, e a responsabilidade, a exceção, porque 

o grande contingente de atos danosos estava protegido pelo manto da culpa, daqui para frente 

a regra será a responsabilidade por exigência da solidariedade social e da proteção do cidadão, 

do consumidor e usuários de serviços públicos e privados.  

Ao longo do texto, foi possível de apresentar uma série de mudanças estruturais 

e funcionais no que concerne à visão clássica da responsabilidade civil, tamanho o caos 

contemporâneo que se apresenta ao jurista, às voltas com inúmeras variantes e mecanismos 

jurídicos cada vez mais complexos. 

O Poder Judiciário está cada vez mais abarrotado de demandas relativas ao 

direito de danos, exacerbando-se a função reparadora da responsabilidade civil, que muitas 

vezes de modo maniqueísta desconsidera que um acidente, não mais pode ser encarado apenas 

como um fato entre indivíduos, mas sim como um fato social. 

 Acaba-se depositando o dever de garantir uma reparação plena e integral sobre 

um único indivíduo, partindo-se da premissa, nem sempre verdadeira de que as vítimas são 
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sempre inteiramente inocentes, desconsiderando-se que em diversas situações o prejudicado 

pode de algum modo ter contribuído para o evento danoso. 

Não raro encontram-se situações nas quais é possível verificar uma exacerbada 

postura paternalista na atuação da máquina estatal, sem se atentar para que em última 

instância, quem está suportando os custos da reparação é a própria sociedade, já que se passa 

a pagar mais caro por bens e serviços e não se valoriza a adoção de medidas preventivas para 

que se evitem acidentes.  

Os contornos de uma ética da responsabilidade passam, necessariamente, pela 

definição de um compromisso para o futuro, focado na prevenção e na precaução. Se a 

sociedade já evoluiu para aceitar a despatrimonialização do dano, ainda se faz necessário 

desenvolver instrumentos que permitam a efetiva e adequada despatrimonialização das formas 

de reparação. 

A tradicional resposta do Estado através de uma inflação legislativa não 

apresenta resultados. Proliferam leis defeituosas, dificultando ainda mais a atividade do 

Judiciário de definir pautas mínimas para a interpretação de tais comandos legislativos. 

Recentes estudos sobre a matéria nem sempre levam em consideração a necessidade de 

convivência de estruturas reguladoras em diversos níveis.  

Não é tarefa fácil substituir uma aparelhagem jurídica tradicional. A solução, 

assim como os problemas aqui retratados, sem se perder de vista a perspectiva histórica e 

social da evolução da responsabilidade, não apresenta apenas uma única via. O debate em 

torno da utilidade e oportunidade da readequação das categorias objeto desse trabalho deve 

prosseguir mediante ponderação de princípios e valores nas relações entre particulares, 

buscando eficiência funcional a um sistema plural e complexo, em prol da coerência, da 

complementariedade e da coordenação funcional das categorias. 
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