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RESUMO 

 

 

O Contrato de Seguro tem uma profunda importância para o desenvolvimento da atividade 

mercantil. Essa importância, muito embora, seja evidenciada na sociedade contemporânea, tem 

raízes no longínquo Código de Hamurabi (aproximadamente 1690 a.C.), que se preocupava na 

reposição dos prejuízos daquele que perdesse seus navios, bem como foi responsável pela 

promoção das campanhas para descobertas de novas rotas de comércio empreendida pela 

Europa no século XV e que tiveram como elementos mais relevantes o “descobrimento” das 

Américas por Cristovam Colombo, em 1492 e a viagem à Índia, por Vasco da Gama, em 1498. 

Todas essas “façanhas” do mundo moderno tem por traz o instituto do Seguro, que através de 

cálculos atuariais tentam minorar os efeitos de um potencial sinistro. Desta época, também 

encontramos modelos doutrinários que evidenciam o surgimento da autonomia do Direito 

“Mercantil”, que perdura até os dias atuais. Ao longo dos séculos, o contrato de seguro foi 

utilizado para cobertura de outras espécies de risco e na mesma medida sofreu influências das 

ideias políticas, econômicas, filosóficas e sociológicas próprias do tempo e do espaço em que 

se desenvolveram. Muito embora tenha tido por nascedouro os contratos celebrados entre 

pessoas que exerciam a atividade mercantil, foi acontecendo, diante do processo, a modificação 

e o surgimento de outros ramos autônomos do Direito e, neste particular, do Direito do 

Consumidor, perdendo a sua essência e quase caindo num esquecimento. Esta “força” que 

minou a existência dos contratos interempresariais foi também responsável pelo movimento de 

reafirmação da autonomia desses tipos de contratos. Os contratos de seguro estão intimamente 

ligadas aos institutos da Autonomia da Vontade das Partes, bem como da Boa-Fé. Sendo 

observada esta última, no presente estudo, por de seus critérios Subjetivos e Objetivos.  

 

Palavras-Chaves: Direito Empresarial. Contratos Interempresariais. Contratos de Seguro. 

Boa-Fé. Autonomia da Vontade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SOMMARIO  

 
 

Il contratto di assicurazione ha una profonda importanza per lo sviluppo delle attività 

commerciali. Questa importanza, però, è evidente nella società contemporanea, è radicata nel 

Codice lontano di Hammurabi (circa 1690 aC), che è stato interessato la sostituzione del danno 

che ha perso le sue navi, ed è stato responsabile per la promozione di campagne per nuove 

scoperte rotte commerciali adottate da Europa nel XV secolo che ha avuto gli elementi più 

importanti della "scoperta" delle Americhe da parte di Cristoforo Colombo nel 1492 e un 

viaggio in India da Vasco da Gama nel 1498. Tutti questi "exploit" del mondo moderno è dietro 

l'Istituto di assicurazione, che, attraverso calcoli attuariali tentare di mitigare gli effetti di un 

potenziale incidente. Questa volta, troviamo anche modelli dottrinali che mostrano l'emergere 

di autonomia del diritto "Mercantil" che dura fino ai giorni nostri. Nel corso dei secoli il 

contratto di assicurazione è stato utilizzato per coprire altri tipi di specie a rischio e nella stessa 

misura è stata influenzata opinioni politiche, proprio tiempo e spazio economico, filosofico e 

sociologico in cui si sono sviluppati. Pur avendo avuto un contratto di Hatcher tra le persone 

che esercitano attività commerciali, veniva prima del cambiamento di processo e l'emergere di 

altri rami autonomi di diritto e in questo senso il diritto dei consumatori, perdere la sua essenza 

e quasi di cadere nell'oblio. Questa "forza" che minato l'esistenza di contratti intercompany è 

stato anche responsabile per la riaffermazione di movimento di autonomia di questi tipi di 

contratti. I contratti di assicurazione studio sono strettamente legate agli istituti di autonomia 

della volontà delle parti, così come la buona fede. Questi ultimi nei loro criteri soggettivi e 

oggettivi. 

 

Parole chiave: diritto commerciale. contratti intercompany. Contratti di assicurazione. Buona 

fede. L'autonomia della volontà. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Sabe-se, na atualidade, que o contrato de seguro é certamente um dos contratos mais 

importantes para a economia de um país, na medida em que tem a função de prevenir os efeitos 

negativos de riscos que normalmente acometem pessoas e empresas, quando desempenham 

determinada atividade econômica. 

Podemos observar que a análise dos contratos de seguros sofreu, assim como todos os 

longínquos institutos, profundas mudanças, ao longo do tempo e do espaço, ocasionado, dentre 

outros motivos, pelos chamados cismas no direito privado, de forma particular o segundo cisma 

com o advento da legislação trabalhista e o terceiro cisma com a assunção da proteção à defesa 

do consumidor.  

Neste contexto, especificamente os contratos de seguro interempresarial, sofreram 

forte influência da legislação consumerista, aprofundada, principalmente, com o advento do 

Código Civil de 2002, que buscou unificar o direito privado, de forma particular, e revogou a 

parte do Código Comercial do Império, datado de 1850, que afirmava a condição de autonomia 

dos contratos ditos mercantis. Diante deste fato, houve uma forte incidência da proteção própria 

à relação de consumo em contratos de natureza empresarial. 

Vale a pena salientar que nenhum instituto jurídico pode ser vistos de forma isolada, 

uma vez que, historicamente falando, há um entrelaçamento entre institutos jurídicos, formando 

um verdadeiro emaranhado de relações. No que tange aos contratos de seguro, percebe-se este 

entrelaçamento com o instituo da Boa-Fé, que é tão longínquo quanto os contratos de seguro. 

A referência que se faz a uma “metodologia”, na presente pesquisa, coaduna com as 

palavras de Tavares ao afirmar que: “parte de uma perspectiva retórica, afastando-se de uma 

ideia de método que permita – pela aplicação de um processo lógico-formal – sejam atingidos 

determinados resultados ou a obtenção de determinada contribuição”1. 

No que toca ainda à questão metodológica, esta trilhou um raciocínio dedutivo, 

partindo-se do geral para o particular.  

Além disto, a pesquisa documental vasta, tanto da legislação quanto da doutrina 

pátria e estrangeira com a finalidade de evidenciar a procedência das conclusões alcançadas 

durante a pesquisa. A referência a decisões judiciais proclamadas pelos Tribunais Superiores, 

tem o objetivo de conferir maior legitimidade ao trabalho, ante às conclusões, por vezes 

                                                         

1 COSTA FILHO, Venceslau Tavares. Apontamentos sobre a pesquisa jurídica a partir de uma visão 

tópico/retórica do direito. Revista da Faculdade de Direito de Caruaru, vol. 38 (2007). João Pessoa: Ideia. 
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imprecisas, ao caso concreto, na mesma medida em que há decisões conflitantes ao casos 

concretos idênticos.  

É nessa perspectiva de partir da formulação do problema, que “consiste em dizer, de 

maneira explícita, clara, compreensível e operacional, qual a dificuldade com a qual nos 

defrontamos e que pretendemos resolver, limitando seu campo e apresentando suas 

características"2, que organizamos este estudo. 

O trabalho está estruturado em quatro capítulos. 

No Capítulo I, realizamos uma busca histórica que seja capaz de, em linhas gerais, 

resgatar o instituto da Boa-Fé no direito civil partindo de Roma, passando pelas influências do 

Direito Canônico e pousando nos estudos empreendidos na Alemanha do final do século XIX. 

Nesse ponto, foram essenciais os estudos realizados por António Manuel da Rocha e Menezes 

Cordeiro, em seu clássico “A Boa-Fé no Direito Privado”, bem como a obra “A Boa-Fé no 

Direito Privado: critérios para a sua aplicação”, de Judith Martins-Costa. Em ambas as obras, 

os autores, tem o cuidado de não conceituar o que seria a Boa-Fé, diante das reflexões do direito 

privado e de seus enraizamentos ao longo dos séculos em todo o ordenamento jurídico. 

No Capítulo II, fizemos um estudo da construção do Direito Privado brasileiro, 

tomando como corte o advento do Código Comercial do Império, como primeira codificação 

de natureza privatista brasileira. Evidencia-se um breve resgate da incidência da Boa-Fé em sua 

forma Objetiva no direito “comercial” brasileiro, abandonado pelo Código Civil de 1916, e 

retomado como Cláusula Geral no Código Civil de 2002. Há, ainda, o exame da penetração do 

conceito de Boa-Fé na legislação e na jurisprudência na privatista (civil, trabalhista, 

consumerista), ao longo século passado e início deste. Acompanham-nos, nesse Capítulo, os 

ensinamentos de Paulo Lôbo, em seu conhecido texto sobre a “Constitucionalização do 

Direito”; o Eroulths Júnior Cortidiano, “As Quatros Fundações do Direito Civil: ensaio 

preliminar”; e, “Razões históricas e sociológicas do Código Civil Brasileiro”, de Orlando 

Gomes, dentre outros. 

No Capítulo III, abordamos sobre os Contratos de Seguro, evidenciando-se, 

inicialmente, quais seriam as partes contratantes no seguro interempresariais, ainda diante dos 

reflexos trazidos ao tema pela influência da legislação trabalhista, consumerista e pelo Código 

Civil brasileiro de 2002, numa perspectiva de repersonalização do direito. Após abordar o tema 

dos elementos e características do contrato de seguro, realçamos a autonomia da vontade 

privada nas formações do contrato de seguro e a Empresarialidade como característica 

                                                         
2 RUDIO, Franz Víctor. Introdução ao projeto de pesquisa cientifica. 3ª. ed. São Paulo: Vozes, 1980, p. 75. 
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fundamental dos contratos de seguro, no Brasil. Para isso, as obras da Professora Paula A. 

Forgioni foram essenciais. 

Por fim, no Capítulo IV, fazemos uma análise da unificação das obrigações civis e 

comerciais, que tem na Boa-Fé um dos eixos centrais do direito obrigacional; a função social 

dos contratos de seguros; a interseção e entrelaçamento da cláusula geral da Boa-Fé objetiva no 

Código Civil de 2002 com a Boa-Fé subjetiva como fórmula dos Contratos de Seguros; e, uma 

breve análise dos dois Projetos de Lei que tramitam no Congresso Nacional e que tem por 

objetivo a criação de um novo Código Comercial, capaz de suprir as necessidades 

epistemológicas desse ramo autônomo do Direito. 

Diante dessa realidade, estenderam-se as possibilidades que o estudo do tema, objeto 

maior dessa pesquisa, serve de ponta de lança para outros estudos que fomentem a construção 

de um saber acadêmico sólido e sóbrio sobre o contrato de seguro e os institutos que orbitam 

ao seu redor. 
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CAPÍTULO I - ANTECEDENTES HISTÓRICOS DO INSTITUTO DA BOA-FÉ 

 

1.1 Prolegômenos acerca da importância da História do Direito na construção do 

Direito 

 

Para a análise do trabalho ora apresentado, faz-se imperioso adentrar-se nos caminhos 

tortuosos da História, numa tentativa de identificar os sinais próprios que cada civilização, ou 

ainda, o que dado momento histórico ofertou para o favorecimento da criação, do advento e dos 

contornos atuais do objeto da pesquisa, a Boa-Fé. 

Muito embora, haja um descrédito dos antecedentes históricos, numa narrativa que 

beira a incredulidade daqueles fatos narrados, numa perspectiva de olhar futurístico, tem-se 

comprovado a função essencial desenvolvida ao longo do tempo, pela História, e no particular 

pela História do Direito, no entendimento dos mais diversos institutos jurídicos. Acerca da 

importância do estudo da História do Direito, no que tange à compreensão do mundo de hoje e 

dos arrumamentos jurídicos, podemos citar os apontamentos de Tercio Sampaio Ferraz Júnior 

(1988) ao afirmar que: 

 

Um panorama da História da Ciência do Direito tem a virtude de nos mostrar 

como esta ciência, em diferentes épocas, se justificou teoricamente. Esta 

justificação é propriamente o objeto da nossa investigação. Não pretendemos, 

pois, enumerar teorias sobre o direito, mas teorizações jurídicas no sentido da 

roupagem que o pensamento jurídico assumiu enquanto ciência3. 

 

É através da análise dos fatos dos antecedentes históricos que pode-se chegar à 

justificação da estrutura jurídica ao longo da história4. 

A importância dos antecedentes históricos, um dos objetos da História do Direito, dar-

se-á, nesse particular, pela análise em que alguns dos estudos jurídicos que tratam das Fontes 

do Direito e partem da classificação em Fontes Materiais e Fontes Formais. Sendo aquelas os 

antecedentes históricos, filosóficos, econômicos, sociais, dentre outros, que antecedem a 

criação da norma jurídica, chamados ainda de fontes pré-jurídicas.5 

Os estudos desses antecedentes históricos se acentuam quando tem o condão de 

debruçar-se por temas (lato sensu) que possui bases históricas longínquas e profundidade 

                                                         
3 FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. A Ciência do Direito. 2ª ed. - São Paulo: Atlas, 1988, p. 22. 
4 KOSCHAKER, Paul. Europa und das r¨ mische Recht, Berlin-München, C. H. Beck'sche 

Verlagbuchhandlung, 1966, p.277. 
5 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 15ª ed. São Paulo: LTR, 2016, p. 140. 
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abissal, como é o caso do instituto da Boa-Fé. Nesse diapasão, assevera mais uma vez Tercio 

Sampaio Ferraz Júnior: 

É a concepção da "historicidade" que permitirão a qualificação, também, do 

acontecimento presente como História, criando-se a possibilidade de uma 

compreensão da ciência jurídica como ciência histórica, aparecendo a 

dogmática jurídica fundamentalmente como história do direito, ou, pelo 

menos, como a continuação desta com outros instrumentos6. 
 

Acerca desse tema e da influência da História do Direito na construção do 

ordenamento jurídico, é relevante lembrar dos ensinamentos do professor Paulo Lôbo, acerca 

do advento do processo de constitucionalização do Direito que se acentuou no Brasil na década 

de 90. Para o autor, tal processo se desenvolveu ao longo dos séculos, “sua lenta elaboração 

vem perpassando a história do direito romano-germânico há mais de dois mil anos, parecendo 

infenso às mutações sociais, políticas e econômicas, às vezes cruentas, com que conviveu” 7. 

O iminente professor ainda nos alerta sob o equívoco em não se estar atento à 

construção do Direito pelos antecedentes históricos8, como se pode verificar na seguinte 

passagem: 

 

Parecia que as relações jurídicas interpessoais, particularmente o direito das 

obrigações, não seriam afetadas pelas vicissitudes históricas, permanecendo 

válidos os princípios e regras imemoriais, pouco importando que tipo de 

constituição política fosse adotada.  

Os estudos mais recentes dos civilistas têm demonstrado a falácia dessa visão 

estática, atemporal e desideologizada do direito civil. Não se trata, apenas, de 

estabelecer a necessária interlocução entre os variados saberes jurídicos, com 

ênfase entre o direito privado e o direito público, concebida como 

interdisciplinaridade interna. Pretende-se não apenas investigar a inserção do 

direito civil na Constituição jurídico-positiva, mas os fundamentos de sua 

validade jurídica, que dela devem ser extraídos9. 
 

Como se pode perceber, a apropriação dos antecedentes históricos10 pelo pesquisador, 

tornará o caminho menos tortuoso e menos inseguro, na medida em que esta análise das fontes 

                                                         
6 FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. A Ciência do Direito. 2ª ed. - São Paulo: Atlas, 1988, p. 46. 
7 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Constitucionalização do Direito. Disponível em: 

<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/453/r141-08.pdf?sequence=4>. Acesso em 10 de julho de 

2016. 
8 Neste mesmo sentido, Venceslau Tavares salienta: “Apesar da evidente falta de cuidado dos juristas com o 

percurso histórico das idéias brasileiras, faz-se esta opção de estudo também tendo em vista a consolidação da 

‘identidade de uma cultura’. A assimilação da cultura jurídica européia no Brasil não se deu como uma simples 

transladação, mas sim com a adaptação às necessidades locais”. In: TAVARES, Venceslau. Um Código “social” 

e “impopular”: uma história do processo de codificação civil no Brasil (1822-1916). Tese (Tese em Direito) – 

Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2013, p. 21. 
9 LÔBO, Paulo Luiz Netto (Op. cit.). 
10 Muito embora cite em sua Tese, Venceslau Tavares, faz profundas críticas a Helmut Coing, quando debruça-se 

ao que ele chama de “três fases da História do Direito”. “Ela se apresenta enquanto história das idéias e da 

dogmática (ideen und dogmengeschichte) quando aparece como fundamento da compreensão histórica do direito 

vigente. Ninguém pode conhecer adequadamente o Código Civil brasileiro ou o Código Civil alemão sem entender 
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pré-jurídicas, lançarão luzes capazes de justificar o objeto. Essa necessidade, de aproximação 

do Direito com a História e, por conseguinte, de fatos não jurídicos e jurídicos, são 

diagnosticados ao decorrer do tempo. 

   

A Escola Histórica, sobretudo por intermédio de Savigny, pretendeu, porém, 

colocar-se o tema intencionalmente, estabelecendo uma íntima ligação entre 

Direito e História, entre Ciência do Direito e sua pesquisa histórica. Savigny 

exigia da investigação científica do direito o reconhecimento uniforme do 

valor e da autonomia de cada época, conforme os princípios da ciência 

histórica11. 
  

Para tanto, na perfilhação de uma tentativa de construção histórica, não podemos ficar 

restritos ao direito pátrio, fazendo crucial a análise, em certa medida, de um estudo no direito 

comparado. Nesse sentindo, Venceslau Tavares (2013), comenta: 

 

Faz-se esta conexão entre as ideias jurídicas europeias e a trajetória jurídica 

nacional em certo período temporal a fim de evitar aquilo que Nelson 

Saldanha chamou de paroquialismo, ou seja, a redução dos horizontes do 

historiador apenas à história de seu país, ou de sua região.12 A história geral 

(allgemeine Geschichte) fornece, portanto, as coordenadas gerais que 

auxiliarão o historiador na contextualização dos fatos históricos locais.13 14 

                                                         

o pandectismo novecentista e sua ideologia. Ou ainda, não é possível compreender a atual Constituição Federal 

brasileira sem antes perscrutar o constitucionalismo liberal e as críticas socialistas. Assim, sob esta perspectiva 

busca-se o contexto em que se desenvolveram certos dogmas e escolas jurídicas. 

Já enquanto história dos problemas (Problemgeschichte) aborda as diversas soluções talhadas para um dado 

problema – o tratamento das uniões entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo – nas diversas fases do 

“desenvolvimento” do direito. Sob este prisma, a história do direito compreende as soluções postas pelo direito 

vigente como uma entre várias soluções historicamente possíveis para aquele problema. Assim, permite-se a 

apreciação do direito positivo e suas peculiaridades sob o pano de fundo dos problemas gerais. 

Por fim, como história do desenvolvimento do direito (Entwicklungsgeschichte des Rechts) se propõe a estudar o 

devir do direito em face da “evolução” social e cultural em geral. Neste caso, apresenta as transformações 

historicamente sofridas na idéia de direito, sua influência na ordem social e suas relações com o poder. Sob esta 

ótica, mostra quais são as forças que têm sustentado e promovido o desenvolvimento do direito; incluindo aí os 

fatores filosóficos, éticos, religiosos, etc. – e quais as forças que têm se colocado contra tais evoluções; 

especificando as condicionantes históricas favoráveis e as desfavoráveis às modificações operadas no direito”. 

COING, Helmut. Grundzüge der rechtsphilosophie. Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1950, p. 280-281. In.: 

COSTA FILHO, Venceslau Tavares. Um Código “social” e “impopular”: uma história do processo de 

codificação civil no Brasil (1822-1916). Tese (Tese em Direito) – Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 

2013, p. 24. 
11 FERRAZ JÚNIOR (Op. cit., p. 50). 
12 SALDANHA, Nelson. História “geral” e história “local”. Revista Brasileira de Filosofia, volume XXX, 

fascículo 113 (jan./mar.1979). São Paulo: Instituto Brasileiro de Filosofia, p. 60. In: TAVARES, Venceslau. Um 

Código “social” e “impopular”: uma história do processo de codificação civil no Brasil (1822-1916). Tese (Tese 

em Direito) – Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2013, p. 20. 
13 COSTA FILHO (Op. cit., p. 20). 
14 Segundo o Autor, esta limitação em não contemplar alguns aspectos do Direito Comparado é fruto de um 

profundo equívoco metodológico. “Esta valorização do local em face do geral, por outro lado, pode proporcionar 

ao jurista carente de uma abertura cultural uma percepção do ordenamento jurídico local como o ‘melhor dos 

mundos possíveis’, tendendo a enxergá-lo em termos absolutos, e até mesmo a mitificá-lo. Não é raro ver juristas 

manifestarem seu paroquialismo, especialmente quando referem que tal ou qual jurista nacional antecipou-se ao 

resto do mundo, ou que só não foram reconhecidos internacionalmente como os maiores gênios do seu tempo 

porque escreveram em português, e não em outras línguas. Tal atitude é também um reflexo daquilo que Luciano 

Oliveira chama de impureza ou confusão metodológica no ambiente das pós-graduações em direito. Não raro, as 
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Para tanto, sendo a Boa-Fé um tema extremamente complexo, é necessária a utilização 

de uma metodologia capaz de minorar tal complexidade, através de opções de corte 

epistemológico, que parte, necessariamente, pela contribuição da História e da História do 

Direito, passando pelos vetores integrativos, da cultura jurídica, das posições nas codificações 

ao longo do tempo, principalmente a brasileira, na construção dos contornos, muitas vezes 

conflitantes, do instituto da Boa-Fé15. 

Contudo, mesmo sendo um assunto de inexorável importância, por vezes, foi renegado 

pelas ciências jurídicas, havendo profundas lacunas que impedem um estudo sistematizado no 

decorrer dos séculos. Um dos motivos apontados foi a desvinculação do instituto com o ramo 

do direito comercial. Nesse sentindo, 

 

Apesar de sua permanência, a noção de Boa-Fé, de tempos em tempos, tem 

sido ignorada e mesmo descartada pela ciência do direito. Este tratamento, que 

de outra forma poderia ser considerado surpreendente, coincidiu com períodos 

históricos em que a ciência privilegiou a estabilidade das regras jurídicas em 

detrimento dos critérios de justiça. 

O desprestígio da Boa-Fé na ciência do direito produziu um reflexo até certo 

ponto inesperado: desconectou a noção da Boa-Fé de uma de suas fontes, o 

direito comercial. No Brasil o efeito se revelou ainda mais nefasto. O direito 

mercantil brasileiro vem ignorando solenemente a Boa-Fé, embora o conceito 

apareça com razoável largueza - maior que a do Código Civil de 1916 

(LGL\1916\1) - no Código Comercial de 185016. 

 

É necessário compreender que o emaranhado de interseções torna quase impossível 

um conceito fiel de um tema tão complexo. Acerca do tema, podemos dizer que: 

 

A Boa-Fé é uma das noções mais tradicionais da ciência do direito, que, como 

tantas vezes acontece, a tomou emprestada de práticas sociais mais amplas.  

De todas elas talvez a Boa-Fé seja uma das mais próximas ao que se 

convencionou chamar senso comum. Sua simples menção nos traz à mente 

uma série de conceitos intuitivos - sobretudo éticos e psicológicos - que 

comprovam a sua atualidade17.  
 

                                                         

dissertações ou teses em direito trazem um capítulo sobre uma visão sociológica, histórica ou filosófica da temática 

enfrentada; ao argumento de uma suposta interdisciplinaridade da pesquisa empreendida. 

Contudo, muitas vezes isto não passa de confusão metodológica. Ainda de acordo com Luciano Oliveira, não 

obstante o fato de estar indicada enquanto abordagem interdisciplinar, o que se verifica em muitos casos é uma 

série de lugares comuns, coletados na obra de diversos autores, mas sem qualquer densidade teórica”. In.: COSTA 

FILHO (Idem). 
15 Com implicações de toda ordem, o tema da pesquisa anunciasse complexo. A dificuldade pode ser minorada 

com o antecipar de alguns dados: os vectores integrativos da Boa-Fé, a sua posição no Código e a terminologia 

que ela informa, o sentido da segunda codificação portuguesa, as coordenadas da Ciência do Direito utilizada, o 

lugar da Boa-Fé na cultura jurídica actual e o plano do trabalho, com as suas razões. In.: CORDEIRO, António 

Manuel da Rocha e Menezes. Da Boa-Fé no Direito Civil. 1ª ed., 6ª reimpressão. Coimbra: Editora Almedina, 

2015, p. 17 
16 GORON, Lívio Goellner. Anotações Sobre a Boa-Fé no Direito Comercial. São Paulo: Revista de Direito 

Privado, vol. 13/2003, Jan - Mar de 2003, p. 143. 
17 Idem.  



18 

 

No decorrer da História, diversos e importantes estudiosos das Ciências Jurídicas se 

debruçaram sob o tema da Boa-Fé. Alguns deles tomaram por decisão de encontrar definições 

e/ou conceitos acerca do tema. O presente estudo, apesar de acreditar que é de extrema 

necessidade a busca de um conceito, não realizará essa episteme, tendo em visto a profunda 

complexidade do tema ora proposto para investigação. Optando, esta pesquisa, por seguir a 

corajosa decisão do António Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro em sua celebre obra, a Boa-

Fé no Direito Civil. 

 

Sendo uma criação do Direito, a Boa-Fé não opera como um conceito comum. 

Em vão se procuraria, nas páginas que seguem, uma definição lapidar do 

instituto: evitadas, em geral, pela metodologia jurídica, tentativas desse 

género seriam inaptas face ao alcance e riqueza reais da noção. A Boa-Fé 

traduz um estádio juriscultural, manifesta uma Ciência do Direito e exprime o 

modo de decidir o próprio de certa ordem sócio-jurídica18.  

 

Caberá à História, dessa forma, lançar as luzes necessárias para ajudar na intelecção 

do instituto da Boa-Fé no ordenamento jurídico da atualidade. 

 

 

1.2 A Boa-Fé no Direito Romano 

 

Segundo o Digesto Justino, um dos mais importantes instrumentos jurídicos da 

sociedade romana, para compreender o Direito seria importante compreender o que é Justiça, 

uma vez que, segundo a doutrina romana, é cristalino que o primeiro decorre desta última. Para 

isso, nos informa: 

 

É preciso que aquele que há de se dedicar ao direito primeiramente saiba de 

onde descende o nome “direito” (ius). Vem, pois de “justiça” chamado. De 

fato, como Celso elegantemente define, direito é a arte do bom e do justo19. 

(Tradução nossa) 
 

Importante salientar que o vernáculo Justiça sofre, ao longo tempo, mutações no seu 

conteúdo. Tais mutações impedem a análise do conteúdo do vernáculo citado sob o prisma do 

homem médio da atualidade. 

                                                         
18 CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes. Da Boa-Fé no Direito Civil. 1ª ed., 6ª reimpressão. Editora 

Almedina, Coimbra, 2015, pp. 17-18. 
19 “Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomem iuris descendat. Est autem a iustitia appellatum: nam, 

ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi”. In: Digesto Justiniano: Liber Primus. 6ª ed. Trad. Hélcio 

Maciel França Madeira. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 21. 



19 

 

O direito romano em si poderia ser considerado como o complexo de normas vigentes 

em Roma, desde a sua fundação (lendária no século VIII a.C.) até a codificação de Justiniano 

(século VI d.C.). 

Muito embora seja um assunto latente no século XX, a influência do princípio da Boa-

Fé não é um instituto recente. A noção da Boa-Fé remonta ao direito romano, que é seu legítimo 

berço histórico. 

É imperioso dizer que o conhecimento da Fides romana é de fundamental importância, 

tendo em vista ser o Direito romanístico, a base do sistema jurídico contemporâneo. A evolução 

posterior dos direitos europeus foi baseada nessa obra de codificação, tanto assim, que os 

códigos modernos, quase todos, trazem a marca da obra de Justiniano. 

Aos longos dos três séculos de história romana, verifica-se naturalmente as mutações 

sofridas ao longo do tempo pela sociedade que desembocou na Ciência do Direito. Para fins 

didáticos, alguns doutrinadores costumam dividir o direito romano em três momentos. O 

catedrático da Universidade de São Paulo, Thomas Marky (1995), “distingue o estudo do direito 

romano, tendo em conta a evolução interna: o período arcaico (fundação de Roma, no século 

VIII a.C. até o século II a.C.), o período clássico (até o século III d.C.) e o período pós-clássico 

(até o século VI d.C.)”20. 

Há ainda outros modelos de divisão do direito romano21, contudo, não é objetivo e 

tampouco pretensão desse trabalho se aprofundar sobre o tema. 

Na tradição romanística, a Boa-Fé é conhecida pelo vernáculo fides. A formação 

posterior do Direito Português é adquirido pelo desenvolvimento do instituto romano ao longo 

dos séculos. 

Nesse diapasão, a História do Direito tenta lançar luzes na tentativa de buscar os 

fundamentos da criação da Fides, embora tenha que ultrapassar as propriedades que cercam o 

estudo histórico e deparar-se com situações que, até o momento, não possuem dados suficientes 

para esclarecimento sob o ponto de vista do conteúdo do instituto.  

 

O conhecimento profundo da sua natureza primitiva e das linhas subsequentes 

de evolução tem interesse insofismável.  Mas é árduo e ingrato. O fenômeno 

é frequente quando se tenta penetrar nas origens do Direito romano, mais 

propriamente nos períodos arcaico e pré-clássico, onde gerados os conceito 

formais básicos que, ainda hoje, a anima os direitos romanísticos: a 

                                                         
20 MARKY, Thomas. Curso Elementar de Direito Romano. 8ª ed. 13ª Tiragem. São Paulo: Saraiva, 1995, pp. 

05/06. 
21 Tal divisão pode basear-se nas mudanças das organizações políticas do Estado Romano, distinguindo-se, então, 

a época régia (fundação de Roma, no século VIII a.C. até a expulsão dos reis em 510 a.C.), a época republicana 

(até 27 d.C.), o principado de Diocleciano (que iniciou seu reinado em 284 d.C.) e a monarquia absoluta, por 

este é, até Justiniano (falecido em 565 d.C.). In.: MARKY (Op.cit.). 
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falta  de  documentação  histórica,  a impossibilidade  de reconstruir o 

ambiente socio-cultural preciso, onde os escassos elementos existem devem 

ser integrados,  para ganhar uma força expressiva plena e a persistência 

duma  tradição  pós-clássica e romanística dotada de um dinamismo 

autônomo, tornam especulativo muito do esforço desenvolvido pelo jurista 

historiador22. 

 

A escassez de elementos históricos impacta diretamente na tentativa de conceituação 

da Fides. Essa dificuldade fomenta a fuga dos estudiosos desse aspecto da Fides, tornando o 

tema um verdadeiro deserto de indicativos de elementos históricos. 

 

O tema tem mesmo merecido um certo desinteresse científico, 

confessadamente expresso, por se encontrar repleto de hipóteses impossíveis 

de, em definitivo, confirmar ou infirmar: com implicações inesgotáveis, 

lacunosas, não obstante apoiada em literatura considerável, a fides parece 

condenada a palco de discussões herméticas reservadas a iniciados, num 

distanciar crescente da problemática actual de Boa-Fé23. 

 

Contudo, além de todas as eventuais dificuldades, é sólido o entendimento da criação 

da Boa-Fé, chamada de Fides, pelo Direito Romano. 

 

A base morfológica e conceitual da Boa-Fé tem origem na fides romana, a 

qual progrediu de simples ideia do respeito devido à palavra dada à 

formulação de todo um sistema comportamental, que passou a reger as novas 

situações econômico-sociais decorrentes da expansão de Roma24. 

 

Para parcela da doutrina, no direito romano, a Boa-Fé foi construída sob dois planos: 

o ético e o psicológico. Nessa perspectiva, afirma Lívio Goron (2003): 

 

Em linhas gerais, a Boa-Fé apareceu no plano do direito como uma técnica de 

decisão judicial, materializada nos chamados bonae fide iudici, utilizados 

pelos pretores romanos para alargar o âmbito de questões que poderiam ser 

conhecidas no processo judicial.  

Surgidos na fase do procedimento formulário romano, marcada, como é 

sabido, pelo rigoroso formalismo e pela absoluta contenção do objeto do 

processo, os bonae fide judici constituíram-se em verdadeiras válvulas de 

escape, possibilitando ao pretor abordar questões litigiosas inicialmente 

excluídas do objeto do julgamento. Contrapunham-se, nesse sentido, aos 

chamados juízos de direito estrito, que limitavam a margem de atuação do 

julgador a pontos ou questões predeterminados, de fato ou de direito.  

Desde o início, portanto, a Boa-Fé - no sentido ético revelado pelos judici - 

associou-se à idéia de que determinadas conseqüências jurídicas poderiam ser 

extraídas pelo julgador, independentemente da previsão e mesmo da vontade 

das partes litigantes.  

Ao lado dessa noção tipicamente ética, que impunha às partes o respeito a 

                                                         
22 CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes. Da Boa-Fé no Direito Civil. 1ª ed. 6ª reimpressão. 

Coimbra: Editora Almedina, 2015, p. 53. 
23 CORDEIRO (Op. cit, p. 54). 
24 LEAL, Larissa Maria de Moraes. A Boa-Fé nos Contratos de Adesão. Dissertação (Mestrado em Direito) – 

Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2000, p. 13. 
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determinadas normas de conduta que não foram contempladas ou desejadas 

expressamente, desenvolveu-se no direito romano - se bem que, curiosamente, 

num momento histórico posterior - uma outra Boa-Fé, mais propriamente 

ligada ao plano psicológico. Esta segunda noção remete ao estado de 

consciência ou inconsciência do indivíduo sobre determinado fato, e tem com 

sua antítese natural o conceito de má-fé.25  

 

 

1.2.1 A Fides-sacra, a Fides-facto e a Fides-ética como elementos iniciais da Fides romana 

 

No direito romano, apesar de toda a dificuldade já explanada, possui alguns pontos 

elementares claros, muito embora, não haja justificação do seu conteúdo. Neste intinere, 

podemos afirmar que a Fides tem elementos semânticos diversos, passando por natureza ética, 

jurídica ou social desta mesma Fides, às suas relações com a equidade e a justiça, à sua recepção 

e ao seu lugar no ius civile e à sua capacidade criadora de institutos adequados a problemas 

novos. 

Dessa forma, estaria a Fides-sacra vinculada ao primeiro momento do direito romano, 

que caracterizava-se pelo seu formalismo e pela sua rigidez, solenidade e primitivismo. Nesta 

época, o Estado tinha função limitada, vinculada a questões essenciais para sua sobrevivência: 

guerra, punição dos delitos mais graves e as observâncias das normas religiosas26. 

A maior contribuição da história da Fides está relacionada à observação da Lei das XII 

Tábuas, segundo o qual seria patronus si clienti fraudem fecerit, sacer esto27. 

Seria, então, a fides-sacra dotada de um formalismo e de uma religiosidade, como se 

pode perceber nas palavras de Menezes Cordeiro (2015). 

 

A fides-sacra está documentada em latitudes diversas: na Lei das XII Tábuas, 

ao cominar sanção religiosa contra patrão que defraudasse a fides do cliente; 

no culto da deusa Fides, centrado na sua mão direita, símbolo da entrega e a 

lealdade; na análise dos poderes extensos atribuídos ao pater e nas fórmulas 

iniciais da sua limitação28. 
 

Já na Fides-facto, buscou-se um afastamento das inserções ideológicas provindas da 

religiosidade. “A fides-facto, assim dita por se apresentar despida de conotações religiosas ou 

                                                         
25 GORON, Lívio Goellner. Anotações Sobre a Boa-Fé no Direito Comercial. São Paulo: Revista de Direito 

Privado, vol. 13/2003, Jan - Mar de 2003, p. 144. 
26 MARKY, Thomas. Curso Elementar de Direito Romano. 8ª ed. 13ª Tiragem. São Paulo: Saraiva, 1995, pp. 

05/06. 
27 “Se um patrono tiver cometido alguma fraude contra o seu cliente, que seja condenado”. Em tradução livre. Lei 

das XII Tábuas (8,21: Serv. ad. Aen. 6,609). Disponível em: <http://www.thelatin-libary.com/12tables.html>. 

Último acesso em 10 de julho de 2016. 
28 CORDEIRO (Op. cit., p. 55). 
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morais, que reconduz à noção de garantia, associada a alguns dos institutos, como o da 

clientela”29. 

E, por fim, temos a Fides-ética, que nas palavras de Menezes Cordeiro (2015), analisa 

a Fides, naquela visão pré-jurídica, à luz da História. 

 

Fides-ética coloca, por seu turno, problemas, quando submetida à óptica do 

desenvolvimento histórico da cultura. Faz-se notar, com razoabilidade, que a 

conceptualização e a abstração, pressupostos por formulações morais, são, na 

História, antecedidas de realidades significativas concretas. 
 

A Fides, como se pode perceber, tem uma grande quantidade de expressões 

polissêmicas, como ressalta Judith Martins-Costa (2015): 

 

(...) a Fides será entendida, amplamente, como confiança, mas, igualmente, 

como colaboração e auxílio mútuo (na relação entre iguais) e como amparo 

ou proteção (na relação entre os desiguais); como lealdade e respeito à 

palavra dada; como fundamento da justiça e da verdade cívica; como liame 

que une entre si os membros da societas inter ipsos, e, ainda, como 

instrumento técnico-jurídico, de modo especial os iudicia ex fide bona, sua 

vigência se manifestando de maneira fluída e elástica em todos os níveis 

jurídicos, políticos e sociológicos da cultura romana, constituindo o seu valor 

ético fundante30. 
 

E, na mesma medida, diante dessas expressões ditas polissêmicas, pode-se adentrar 

nos meandros do sistema romano, sendo dotado de particularidades especificas, mediante cada 

área do conhecimento jurídico que à época necessitasse. Dessa maneira, como bem observa 

Judith Martins-Costa (2015): 

 

Esse valor será concretizado pela interpretação prudencial e recebido pelas 

fórmulas processuais, traduzindo-se, concomitantemente, como conceito 

valorativo (fidei bonae nomen), como cláusula formular de tutela da atividade 

negocial (oportere ex fide bona e os homônimos iudicia bonae fidei) e, ainda, 

como princípio de integração dos deveres contratuais (bonae fidei 

interpretativo, e bonum et aequum)31. 
 

A Fides dirigia-se, a princípio, ao instituto de regular a relações com a clientela32 para 

negócios contratuais (obrigacionais) e para as chamadas expressões possessórias33. Sendo 

                                                         
29 Idem. 
30 MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-Fé no Direito Privado: critérios para a sua aplicação. São Paulo: Marcial 

Pons, 2015, pp. 49/50. 
31 Idem. 
32 Sendo clientela uma espécie de estratificação social que pressupunha uma graduação entre o cidadão livre 

totalmente sui iuris e o escravo. 
33 AQUINO, Geraldo Frazão de. A Boa-Fé Objetiva como Cânone Hermenêutico – Integrativo Limitador da 

Autonomia da Vontade nos Contratos Eletrônicos de Consumo. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade 

Federal de Pernambuco. Recife, 2010, p. 21. 
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incorporada no ordenamento jurídico romanístico em duas acepções: a relação interna e a 

relação externa. 

Nas relações externas, que tinha por objeto a relação das cidades romanas com outros 

povos, a fides tinha o condão de suprimir a soberania das sociedades e povos conquistados. 

Geralmente era utilizada, em forma do que conhecemos hoje, como os tratados do direito 

internacional, sem, contudo, ter na sua formação a vontade do povo dominado. Era uma 

manifestação do poder bélico de Roma, como se pode perceber por meio do resgate da 

historicidade do tratado celebrado entre Roma e Cartago. 

 

Nas relações entre Roma e outros povos, surge-nos novamente a fides. Mas, 

desta feita, com conotações diferentes. Testemunho do fenômeno celebrado 

entre Roma e Cartago, no rescaldo da primeira guerra púnica. Estipulou-se aí 

que os cidadãos de cada uma das partes gozariam, na Sicília, de proteção nos 

negócios no sector de influência da outra parte, sendo essa protecção 

assegurada pela pública fé34. 

 

A fides, em sua relação externa, evolui para uma simples virtude: a virtude do mais 

forte35. 

Para Menezes Cordeiro (2015), a função da fides nas relações externas, na qualidade 

de evidenciar a supremacia bélica de Roma, possuía quatro características que tinham por 

consequência lógica o subjugamento das sociedades dominadas. Nese sentido, 

 

A fides ou, mais precisamente, a sua expressão prática através da deditio in 

fidem, implicava nesta fase: 1) Uma posição em tudo semelhante à da 

conquista armada, pura e simples; 2) E não um tratado, no sentido de pacto 

livremente celebrado; 3) A falta de alternativas à sua celebração; 4) 

Consequências puramente negativas, no sentido de anular a personalidade 

jurídica do Estado vencido, sujeitando-o, em tudo, ao poder vencedor - 

Roma36. 
 

Já na acepção interna, a demonstração da influência da fides na construção da relação 

das cidades romanas com seus habitantes tem o sentido inverso. “A evolução da fides nas 

relações externas, seria, contudo, de alguma forma, o inverso do ocorrido com a fides interna. 

Em vez de um aperfeiçoamento na linha da dulcificação, a fides corporizaria, juridicamente, a 

expansão romana, em detrimento dos outros povos” 37. 

                                                         
34 CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes. Da Boa-Fé no Direito Civil. 1ª ed., 6ª reimpressão. Editora 

Almedina, Coimbra, 2015,  p. 64. 
35 CORDEIRO (Ibid., p. 61). 
36 CORDEIRO (Ibid., p. 66). 
37 Idem. 
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Nessa medida, a fides tem profunda influência na construção da clientela, conforme já 

mencionado, uma vez que na relação de clientela advém diversos deveres de obediência e 

lealdade por parte do cliens em escambo do resguardo que era oferecido ao cidadão38. 

Vale a pena frisar que, nesse contexto, a fides nas relações internas propõe a subdivisão 

em fides-promessa e a fides-proteção. A fides-proteção relaciona-se com a proteção ofertada 

ao patrício, ao cliens. Já a fides-promessa está relacionada ao dever de obediência do cliens ao 

patrício. 

 

 

1.3 A Contribuição do Direito Canônico 

 

A influência do teocentrismo cristão na construção do ordenamento jurídico perdura 

até a atualidade. Inicialmente, os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano desde o 

momento de sua criação. Com o fortalecimento da cristandade, tanto em Roma como nas 

demais cidades que compunham o Império, no governo de Constantino (311 d.C.), este 

influenciado pela conversão de sua mãe Helena, houve a proibição de perseguição aos cristãos 

e, por fim, culminando com Teodósio impondo o Cristianismo como religião oficial do Império 

em 385 d.C. 

O Edito de Milão de Constantino, também conhecido como “Pax Constaniana”, pode 

ser reconhecido como um documento importantíssimo à época no reconhecimento da liberdade 

de religião nas fronteiras do Império39. 

                                                         
38 MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-Fé no Direito Privado: critérios para a sua aplicação. São Paulo: Marcial 

Pons, 2015, p. 51. 
39 “Nós, Constantino e Licínio, imperadores, encontrando-nos em Milão para conferenciar a respeito do bem e da 

segurança do império, decidimos que, entre tantas coisas benéficas à comunidade, o culto divino deve ser a nossa 

primeira e principal preocupação. Pareceu-nos justo que todos, os cristãos inclusive, gozem da liberdade de seguir 

o culto e a religião de sua preferência. Assim qualquer divindade que no céu mora ser-nos-á propícia a nós e a 

todos nossos súbditos. 

Decretamos, portanto, que, não obstante a existência de anteriores instruções relativas aos cristãos, os que optarem 

pela religião de Cristo sejam autorizados a abraçá-la sem estorvo ou empecilho, e que ninguém absolutamente os 

impeça ou moleste [...]. Observai, outrossim, que também todos os demais terão garantia a livre e irrestrita prática 

de suas respectivas religiões, pois está de acordo com a estrutura estatal e com a paz vigente que asseguremos a 

cada cidadão a liberdade de culto segundo sua consciência e eleição; não pretendemos negar a consideração que 

merecem as religiões e seus adeptos. Outrossim, com referência aos cristãos, ampliando normas estabelecidas já 

sobre os lugares de seus cultos, é-nos grato ordenar, pela presente, que todos os que compraram esses locais os 

restituam aos cristãos sem qualquer pretensão a pagamento... [as igrejas recebidas como donativo e os demais que 

antigamente pertenciam aos cristãos deviam ser devolvidos. Os proprietários, porém, podiam requerer 

compensação.]. Use-se da máxima diligência no cumprimento das ordenanças a favor dos cristãos e obedeça-se a 

esta lei com presteza, para se possibilitar a realização de nosso propósito de instaurar a tranquilidade pública. 

Assim continue o favor divino, já experimentado em empreendimentos momentosíssimos, outorgando-nos o 

sucesso, garantia do bem comum”. Lactâncio, De mort. persec. XLVIII. In: NAVARRO, Isabel Lasala. Helena 

Augusta: una biografía histórica. Tesis Doctoral (Doutorado em Ciências da Antiguidade). Universidade 
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Historiadores indicam que o Edito de Milão, não apenas autorizou a liberdade de 

religião no Império, como também permitiu que fosse incorporado ao sistema jurídico 

romanístico influências oriundas da construção filosófica própria da cristandade nascente, como 

se pode notar nos escritos de Menezes Cordeiro (2015). 

 

A hipótese duma influência cristã, no Direito romano das compilações, é 

discutida. Até Dioclecianus, ela pode ser afastada, dada a posição assumida 

pelo Estado romano e pela sua ordem jurídica, perante à nova religião. O 

problema põe-se, pois, com Constatinus que, em homenagem à nova Fé, agora 

aceita, teria desde logo, introduzido alterações jurídicas. Mais importante 

seria, porém, o facto de, a partir de então, se ter modificado a posição dos 

cristãos face ao Estado: de uma opção inicial de não interferência nos assuntos 

terrenos, os cristãos passaram a actuar na coisa pública tendo acabado, ao 

longo do séc. IV, por tomar conta da orgânica imperial. Nas décadas largas 

que mediaram até à obra de Iustinianus, o influxo da cultura nova instalou-se 

nos diversos quadrantes sociais, revestindo aspectos jurídicos. Certas áreas 

foram privilegiadas. Assim sucedeu no Direito público e em sectores 

directamente conectados com a prática religiosa. Fora o que, no entanto, a 

interpretação cristão não terá, no Direito romano, ido muito além40.  
 

Diferentemente do que tenta-se passar, na época do advento da influência da Igreja, 

pelo vácuo deixado pela queda do Império Romano, houve um significativo desenvolvimento 

de determinados saberes da sociedade medieval. Essa evolução demonstra-se nas Ciências 

médicas, nas Ciências jurídicas (menos do que no Direito romano) e na criação das 

universidades, base do conhecimento científico moderno. 

Essa influência é latente até os dias atuais, tendo em vista a forte inserção de institutos 

iminentemente canônicos nos mais diversos instrumentos jurídicos da modernidade. Contudo, 

é importante apontar que também o Direito romano tinha características particulares que o 

permitiram ser incorporado pelo emergente direito canônico41.  

A Boa-Fé também foi inserida no Direito canônico, oriunda das influências Justinianas 

e gregas através do estudo da “πίστη”. Isso porque, assim como no Direito romano, não havia 

uma definição para o instituto da Boa-Fé e, na mesma medida, a Boa-Fé estava arraigada de 

certo modo em todo sistema jurídico canonista.  

                                                         

Zaragoza. Disponível em: http://zaguan.unizar.es/record/12559/files/TESIS-2013-110.pdf. Acesso em 30 de julho 

de 2016. 
40 CORDEIRO (Op. cit., p.149). 
41 CORDEIRO (Op. cit., p.151). 
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A Boa-Fé em seu período canônico foi impregnada das ideias de humanidade, piedade, 

caridade e bondade42. Um dos elementos probantes dessas concepções é a celebre frase de S. 

Cipriano: “aequitas est iustitia dulcore misericordia temperata43” 

O Direito Canônico promoveu a unificação do instituto da Boa-Fé, antes vista no 

Direito romano na dicotomia entre os institutos da obrigação e da posse. Neste sentindo, 

 

O Direito canônico operou a sua unificação conceptual sob o signo da 

referência ao pecado, equivalendo-se dizer da ausência de pecado, situando-a 

em uma ‘dimensão ética-axiológica’ compatível com o sentido geral do 

Direito Canônico que modelará, ideologicamente, a civilidade medieval44. 

 

Essa extensa variação semântica da Boa-Fé, no Direito Canônico, trouxe como mote 

principal a ideia de pecado, sendo a Boa-Fé a ausência de pecado e a Má-fé a existência do 

pecado. Tal situação perdura até a atualidade, quando da existência no Código Canônico que 

traz por regra a existência da Boa-Fé em todo o momento para a não incidência do prazo 

prescricional45, no matrimônio putativo46.  

Segundo Judith Martins-Costa (2015):  

 

A contribuição dos canonistas foi a eticização da Boa-Fé subjetiva, tendo-a 

como existente quando houvesse ausência de pecado (absentia peccati), o que 

implicava para a ocorrência da má-fé que não bastava a scientia rei alienae, 

mas havia a necessidade ainda da ‘consciência, que molesta, da coisa alheia’ 

(conscientia remordens rei alieni)47. 

                                                         
42 CORDEIRO (Ibid., p.150). 
43 Em tradução livre: “equidade e justiça é temperada com misericórdia e doçura”. In.: AQUINO, Felipe. História 

da Igreja: Idade Antiga. São Paulo: Cléofas, 2015, p. 253. 
44 GROSSI, Paolo. L’Ordine Giuridico Medievali. Roma: Laterza, 1995, p. 109 (tradução livre). 
45 Can. 198 — Nulla valet praescriptio, nisi bona fide nitatur, non solum initio, sed toto decursu temporis ad 

praescriptionem requisiti, salvo praescripto can. 1362. In.: Codex Iuris Canonici. Disponível em: 

http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/latin/documents/cic_liberI_lt.html#TITULUS_X. Acesso em: 

30 de agosto de 2016. Com a seguinte tradução: Cân. 198 — Nenhuma prescrição tem valor se não se basear na 

Boa-Fé, não só no início, mas em todo o decurso do tempo requerido para a prescrição, salvo o prescrito no cân. 

1362. In.: Código de Direito Canônico. Disponível em: http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-

canonici/portuguese/codex-iuris-canonici_po.pdf. Acesso em: 30 de agosto de 2016. 
46 Can. 1061 — § 1. Matrimonium inter baptizatos validum dicitur ratum tantum, si non est consummatum; ratum 

et consummatum, si coniuges inter se humano modo posuerunt coniugalem actum per se aptum ad prolis 

generationem, ad quem natura sua ordinatur matrimonium, et quo coniuges fiunt una caro. (...) § 3. Matrimonium 

invalidum dicitur putativum, si bona fide ab una saltem parte celebratum fuerit, donec utraque pars de eiusdem 

nullitate certa evadat. In.: Codex Iuris Canonici. Disponível em: http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-

canonici/latin/documents/cic_liberI_lt.html#TITULUS_X. Acesso em: 30 de agosto de 2016. Com a seguinte 

tradução: Cân. 1061 — O matrimónio válido entre baptizados diz-se somente rato, se não foi consumado; rato e 

consumado, se os cônjuges entre si realizaram de modo humano o acto conjugal de si apto para a geração da prole, 

ao qual por sua natureza, se ordena o matrimónio, e com o qual os cônjuges se tornam uma só carne. (...) § 3. O 

matrimónio inválido diz-se putativo se tiver sido celebrado de Boa-Fé ao menos por uma das partes, até que ambas 

venham a certificar-se da sua nulidade. In.: Código de Direito Canônico. Disponível em: 

http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/portuguese/codex-iuris-canonici_po.pdf. Acesso em: 30 de 

agosto de 2016. 
47 MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-Fé no Direito Privado: critérios para a sua aplicação. São Paulo: Marcial 

Pons, 2015, p. 84. 
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Como ensina-nos Alves (1999), “A caridade se mescla à Boa-Fé quando esse princípio 

é clamado como justificativa para que o credor restrinja a sua pretensão à prestação”48.  

Conforme explicitado anteriormente, a criação das universidades foi um das principais 

contribuições da Igreja para a sociedade, sob o ponto de vista de construção das ciências. É no 

seio das universidades que encontramos os mecanismos necessários para o desenvolvimento 

dos mais diversos temas jurídicos, dentre os quais a Boa-Fé. Neste sentido, Cordeiro (1999) 

ainda assevera: 

 

A recepção tornou-se possível desde o momento em que, a partir de Bolonha 

e doutras Universidades italianas e, depois, de Universidades disseminadas 

por toda Europa, foram formados juristas que, munidos de capacidade de 

fundar teórica e logicamente soluções para os conflitos da vida, foram 

ocupando postos diversos nas administrações regiais, territoriais e das cidades. 

Quando, por fim, a acção dos juristas profissionais, formados no Direito 

romano – e, muitas vezes, também no canônico – se generalizou às instâncias 

administrativas da justiça, a recepção estava consumada. 

A importância dos juristas na recepção teria, como contrapartida, uma seleção 

quantitativa e qualitativa no material efectivo acolhido. À partida, deve ter-se 

em conta que o recebido, não foi o Direito romano clássico, cuja existência só 

mais tarde seria determinado pelos humanistas. Cerne da recepção tornou-se 

o Corpus Juris Civilis de Iustinianus. Mas não todo. O direito público ficaria, 

em particular, fora do âmbito da recepção, bem como áreas específicas do 

Direito privado, tais como o Direito de escravatura. A recepção seria intensa 

em especial no Direito das Obrigações. Foram, pois, privilegiados os sectores 

em que a Ciência jurídica romana havia alcançado uma perfeição formal mais 

elevada, oferecendo abstractos atemporalmente aplicáveis. 

(...) 

Em síntese, pode considerar-se recebido o Direito romano que, e na medida 

em que se mostrou susceptível de, na Idade Média, proporcionar a busca de 

soluções indóneas para os problemas postos aos juristas. 

(...) 

O pano de fundo sobre que operou a recepção foi, precisamente, o Corpus 

Iuris Civilis. A Boa-Fé estava, aí, um tanto esbatida. Descontando a acepção 

subjectiva junto da posse e outros institutos similares, da bona fides restava, 

apenas, um lugar comum de argumentação enfraquecido. Neste quadro, cabe 

examinar as referências existentes à Boa-Fé da recepção, que se repartem por 

três sectores: a Boa-Fé nos contratos consensuais, a Boa-Fé na garantia das 

obrigações e a Boa-Fé na prescrição.49  
 

Podemos concluir, então, que essa eticização da Boa-Fé foi essencial para a construção 

daquilo que conhecemos por Boa-Fé subjetiva. A Boa-Fé subjetiva-se por norma, ela aparece, 

nos textos jurídicos canônicos, definida ou indiciada como estado de ciência ou de consciência 

individual. 

                                                         
48 ALVES, José Carlos Moreira. A Boa-Fé Objetiva no Sistema Contratual Brasileiro. Revista Roma e América, 

nº 7, Modena, Mucchi, 1999, p 169. 
49 CORDEIRO (Op. cit., p. 181-184). 
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1.4 A Boa-Fé Germânica 

 

O Direito germânico nem sempre foi fruto de estudos dos doutrinadores, tampouco os 

jus historiadores debruçaram-se pelo ordenamento jurídico lá vigente. Um dos palpites acerca 

desse desinteresse da comunidade jurídica internacional ventila sobre as guerras que esse País 

passou no século XIX e XX. Desde a invasão por Napoleão Bonaparte, que resultou na extinção 

do Sacro Império Romano Germânico, seja pela atuação na I Guerra Mundial, onde fez parte 

da Tríplice Aliança (Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália), seja na implantação do 

Nazismo que culminou com o advento da II Guerra Mundial, onde restou-se mais derrotada e 

por fim dividida. 

 

Acontecimento jurídico marcante, o Código de Napoleão de 1804, surgido na 

sequência da Revolução Francesa e nos albores da Revolução Industrial, 

moldará o direito europeu e representará a culminância da evolução iniciada 

com os comentaristas e restaurada pelo humanismo e pelas duas 

sistemáticas50. 
 

O que se nota é que tais conflitos bélicos impediram o desenvolvimento das ciências 

jurídicas, uma vez que as inovações que ali se fundaram não tiveram a capilaridade no estudo 

da doutrina comparada. 

Contudo, a atual situação de hegemonia da Alemanha no contexto do Bloco Único 

Europeu, bem como sua ascendência na política mundial, propôs uma reanálise do Direito 

Alemão. Desta revisita ao mundo jurídico alemão encontramos a Boa-Fé. 

Inicialmente a Boa-Fé germânica estava intimamente ligada à bona fides romana.51 

Esta encontrou nos ideais da cavalaria o germe impulsionador dos deveres de conduta frente ao 

alter, substrato cultural que se revelaria nas práticas dos tribunais mercantis52. 

Dessa forma, da profunda contribuição do direito germânico na construção do instituto 

da Boa-Fé, 

 
O direito privado alemão representou um capítulo fundamental no 

redescobrimento da Boa-Fé objetiva e no seu resgate para o direito moderno. 

Sabe-se que no renascer da Boa-Fé obrigacional esta sofreu o influxo de outros 

elementos da tradição cultural alemã (alguns deles muito próprios do modo de 

pensar germânico, como o juramento de honra), os quais ajudaram a moldar 

o conteúdo ético do princípio.  

Quando o Código Civil (LGL\2002\400) alemão entrou em vigor, no ano de 

1900, existia a bastante tempo na Alemanha um ambiente cultural propício ao 

                                                         
50 AQUINO, Geraldo Frazão de. A Boa-Fé Objetiva como Cânone Hermenêutico – Integrativo Limitador da 

Autonomia da Vontade nos Contratos Eletrônicos de Consumo. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade 

Federal de Pernambuco. Recife, 2010, p. 28. 
51 CORDEIRO (Op. cit., p.163). 
52 AQUINO (Op. cit., p. 30). 



29 

 

desenvolvimento da Boa-Fé objetiva. As condições estavam presentes. Ao 

longo dos séculos anteriores, a bona fides romana influenciara e se deixara 

influenciar pela ética alemã característica (sobre este dado e sua conexão com 

a jurisprudência mercantil alemã, cf. o capítulo seguinte)53.  

 

Complementando a passagem acima, encontra-se consubstanciado no Código Civil 

Alemão, em vigor no seu artigo 242: "o devedor está obrigado a cumprir a prestação como o 

exige a Boa-Fé, com consideração pelos usos do tráfego"54. 

Segundo Jacques Ghestin, a Boa-Fé traduz duas atitudes mentais correspondentes: (i) 

à crença equivocada, a guter Glaube do direito alemão; ou, ainda, (ii) à lealdade, a Treu und 

Glauben do direito alemão55. 

Explica-nos Cordeiro (2015): 

 

Na linguagem actual Treu – ou Treue – poder-se-ia traduzir lealdade e 

Glauben – ou – Glaube – pro crença. Ambas as expressões reportam-se a 

qualidades ou estados humanos objectivados; o Glaube acentua mais 

marcadamente o mero estado – a crença, o convencimento – enquanto a Treue 

vinca antes uma qualidade56. 

 

A Boa-Fé objetiva, como cláusula geral, foi inspirada nos moldes do BGB, e se 

espalhou pela Europa. Foi introduzida na Itália por meio do Código Civil de 1942, e em Portugal 

pelo Código Civil de 1966. 

Na América Latina, a influência da legislação e doutrina desenvolvida pela Alemanha 

foi basilar para as reformas encampadas no direito privado na segunda metade do século XX. 

A título de exemplos, podemos citar as alterações reformadoras e modernizadoras realizadas 

em 1968, no Código Civil Argentino, em seu artigo 1.19857, o qual acrescentou o instituto da 

                                                         
53 GORON, Lívio Goellner. Anotações Sobre a Boa-Fé no Direito Comercial. São Paulo: Revista de Direito 

Privado, vol. 13/2003, Jan - Mar de 2003, p. 146. 
54 No vernáculo Alemão: “Leistung nach Treu und Glauben Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu 

bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern. In: Bürgerliches Gesetzbuch 

(BGB) BGB Ausfertigungsdatum: 18.08.1896. Disponível em: http://www.gesetze-im-

internet.de/bundesrecht/bgb/gesamt.pdf. Acesso em 30 de dezembro de 2016. (Tradução livre) 
55 “la bonna foi apparaît finalement comme la consécratio génerale d’une exigente de loyauté dont le degré, mais 

non le príncipe, peut être define pra le législateur, ou à defaut, déterminé par la jurisprudence à partir des usages 

et, plus généralement, des bonnes pratiques contractuelles”. In.: GESTIN, Jacques. Traité de Droit Civil – Les 

obligations, Lecontrat. Paris: LGDJ, 1980, pp. 143/144. 
56 CORDEIRO (Op. cit., p.167). 
57 “Art. 1.198. Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que 

verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión. 

En los contratos bilaterales conmutativos y en los unilaterales onerosos y conmutativos de ejecución diferida o 

continuada, si la prestación a cargo de una de las partes se tornara excesivamente onerosa, por acontecimientos 

extraordinarios e imprevisibles, la parte perjudicada podrá demandar la resolución del contrato. El mismo principio 

se aplicará a los contratos aleatorios cuando la excesiva onerosidad se produzca por causas extrañas al riesgo 

propio del contrato. 

En los contratos de ejecución continuada la resolución no alcanzará a los efectos ya cumplidos. 

No procederá la resolución, si el perjudicado hubiese obrado con culpa o estuviese en mora. 



30 

 

Boa-Fé objetiva; também o Código Civil Uruguaio, editado em 1868, assim como seu 

congênere argentino, foi reformado para incorporar, de modo expresso, o princípio da Boa-Fé 

objetiva.  

A versão atual do Código Civil do Uruguai, promulgado em 1994, traz em seu bojo a 

primazia da Boa-Fé sobre os Contratos58, ainda encontramos no Código Civil Paraguaio de 

1985 a inclusão da Boa-Fé como cláusula geral dos contratos59. 

O desenvolvimento da doutrina e das decisões judiciais na Alemanha, trilhou um 

caminho de três meios de aplicações da Boa-Fé objetiva, consistente na impossibilidade de 

exercício de posições jurídicas inadmissíveis, as modificações fáticas no decurso do 

cumprimento do contrato encampadas pela Teoria da Imprevisão e Teoria da Base Objetiva e, 

por fim, a culminação da Boa-Fé como standards de deveres de condutas entre os contratantes. 

Para conhecimento e complementando desse entendimento, Goron (2003) ratifica: 

Partindo desses pressupostos, podemos elencar, no que tange à Boa-Fé Objetiva e sua 

aplicação, que esta consiste na vedação de realização de posições jurídicas inaceitáveis. Neste 

script podemos elencar o venire contra factum proprium (proibição de a parte se portar de uma forma 

contraditória com seu comportamento anterior); a Verwirkung (preclusão de um direito que não é 

exercitado por longo período de tempo, gerando na parte contrária a legítima expectativa do seu não-

                                                         

La otra parte podrá impedir la resolución ofreciendo mejorar equitativamente los efectos del contrato. 

(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de julio de 1968.)” 

In.: ARGENTINA. Código civil de la nacion. Disponível em: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/109481/texact.htm. Acesso em: 30 de 

dezembro de 2016.  (Tradução livre): “Art. 1.198. Os contratos devem ser interpretados e aplicados de boa fé e 

de acordo com o que as partes plausivelmente compreendem ou podem entender, trabalhando com cuidado e 

previsão. 

Nos contratos bilaterais comutativos e nos de execução oneroso e comutativo retardada ou contínua unilateral, se 

a prestação de uma das partes vai virar excessivamente onerosa para eventos extraordinários e imprevisíveis, a 

parte prejudicada pode exigir a rescisão do contrato. O mesmo princípio se aplica aos contratos aleatórios quando 

a dificuldade ocorre por estranho por conta e risco das causas do contrato. 

Nos contratos de execução contínua a implementação da resolução não atingirá os efeitos já cumpridos. 

Não haverá nenhuma resolução, se a parte lesada teria agido com negligência ou estavam em atraso. 

A outra parte pode impedir a resolução oferecendo igualmente melhorar os efeitos do contrato. 

(Artigo substituído pelo artigo 1º da Lei nº 17.711 B.O. 26/04/1968 Validade: a partir de 1 de Julho de 1968.)”. 
58 “Artículo 1291. Los contratos legalmente celebrados forman una regla a la cual deben someterse las partes como 

a la ley misma. Todos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan, no sólo a lo que en ellos se expresa, 

sino a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la equidad, al uso o a la ley”. 

In.: URUGUAI. Código civil. Disponível em: https://www.impo.com.uy/bases/codigo-civil/16603-1994. Acesso 

em: 30 de dezembro de 2016.  (Tradução livre): “Artigo 1291.  Os contratos legalmente realizados formam uma 

regra que deve submeter as partes quanto à própria lei. Todos devem ser executados de boa fé e, portanto, requerem 

não só o que se exprime nelas, mas todas as consequências por natureza estão em conformidade com equidade, o 

uso ou a lei”. 
59 “Art.689 - En el desarrollo de las negociaciones y en la formación del contrato, deben las partes comportarse de 

acuerdo con la buena fe.” In.: PARAGUAY. Código civil del paraguay. Disponível em: 

https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Civil_Paraguay.pdf. Acesso em 30 de dezembro de 2016. (Tradução livre): 

“Art.689 - No curso das negociações e na formação do contrato, as partes devem se comportar de acordo com a 

Boa-Fé”. 

https://www.impo.com.uy/bases/codigo-civil/16603-1994/1291
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uso); e o tu quoque (proibição de utilizar uma faculdade obtida ilicitamente).  

Em outro momento, o segundo efeito do princípio da Boa-Fé se relaciona com a teoria da 

impressão e a teoria da base objetiva do negócio. 

Em terceiro lugar, e talvez como mais importante aplicação da Boa-Fé, a jurisprudência alemã 

revelou deveres de conduta impostos aos contraentes, standards de comportamento aceitos socialmente 

que devem pautar as partes nas suas relações negociais, que foram a força motriz da criação do chamados 

deveres anexos, deveres acessórios ou deveres laterais60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
60 GORON, Lívio Goellner. Anotações Sobre a Boa-Fé no Direito Comercial. São Paulo: Revista de Direito 

Privado, vol. 13/2003, Jan - Mar de 2003. 
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CAPÍTULO II - DA FORMAÇÃO DO DIREITO PRIVADO BRASILEIRO 

 

A história da formação do direito privado no Brasil é recente. Muito embora tenha sido 

invadido no final do século XV (espanhóis, no Cabo de Santo Agostinho, atual Estado de 

Pernambuco) e início do século XVI (portugueses, no hoje Estado da Bahia), não houve um 

processo genuíno de codificação no Brasil até meados do século XVIII e, no que tange às leis 

civis, esse vácuo de legislação genuinamente pátria perdurou até o advento do Código Civil dos 

Estados Unidos do Brasil, em 1916.  

As normas brasileiras, no que se refere à matéria civilista que então vigoravam no 

Brasil, estavam dispostas principalmente no Livro IV das Ordenações Filipinas, de 1603. Eram 

essas normas, furtos de uma duradoura evolução, partiram do período, já longínquo, da 

reconquista da Península Ibérica aos mouros, quando se observavam, as seguintes fontes de 

direito: de um lado, o Código Visigótico - também denominado “Lex Gothorum, Liber 

Judicialis, Fórum Judicum”, significação esta que, na tradução que se fizera por ordem de 

Fernando III, se vertera por “Fuero Juzgo”; e, de outro, o direito costumeiro (mos, consuetudo, 

fórum), que se integrava, sobretudo, por usos de origem romana vulgar, germânica, canônica e 

muçulmana, reduzidos a escritos nos estatutos municipais, a partir dos fins do século XIII61. 

Podemos dizer que no século XIX tivemos duas grandes codificações: a primeira, o 

Código Criminal do Império Brasileiro, em 1830; e a segunda grande codificação foi o Código 

Comercial do Império, em 1850. O Código Comercial do Império62 adotou a Teoria dos Atos 

de Comércio desenvolvida na França.  

No que tange às relações não comerciais, estava vigente ainda no Brasil as chamadas 

Ordenações Filipinas, instrumento legislativo que adveio do governo unificado do Estado 

Espanhol e Português. O Rei Felipe I, de origem espanhola, promoveu uma tentativa de 

atualização das Ordenações Manoelinas. Acerca do tema, afirma Gomes (2006): 

 

A história do Direito Civil brasileiro “singulariza-se pela ininterrupta 

vigência, por mais de três séculos, das Ordenações Filipinas”. 

A longevidade desse corpo legislativo, organizado para Portugal do século 

XVII, impediu que o país se integrasse no movimento de renovação legislativa 

que empolgou as nações ocidentais no século XIX. E, assim, ao contrário do 

que sucedeu com os outros países ibero-americanos, o Brasil não codificou 

                                                         
61 ALVES, José Carlos Moreira. Panorama do Direito Civil Brasileiro: das origens aos dias atuais. Disponível 

em: http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/viewFile/67220/69830. Acesso em: 10 de novembro de 2016. 
62 BRASIL. Lei nº 556, de 25 de junho de 1.850. Institui o Código Comercial do Império. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L0556-1850.htmCompilado.htm. Acesso em: 10 de agosto de 2016. 
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suas leis civis nesse século, passando diretamente do sistema das Ordenações 

Filipinas ao Código Civil de 191663. 
 

Importante frisar que, ambas as ordenações, possuem características próprias da Idade 

Média, não obstante essa característica terem vigorado no Brasil por mais de três séculos. Tais 

atualizações determinadas pelo então Rei Felipe I, já nasceriam, nas palavras de Braga da Cruz 

(1955), desatualizadas. Em suas palavras: “nasceram já envelhecidas, como simples versão 

atualizada das Ordenações Manoelinas, constituindo verdadeiramente, uma presença da Idade 

Média nos tempos modernos”64. 

Acerca das atualizações referidas, Teixeira de Freitas (1867) faz as seguintes críticas: 

Seus colaboradores, ou pela escassez de luzes de que têm sido acusados, ou 

por fugirem a maior trabalho, reportaram-se muitas vezes ao Direito Romano 

e mesmo geralmente o autorizaram, mandando até guardar as Glosas de 

Acúrsio e as opinião de Bartolo e mais Doutôres65. 

 

O instrumento legislativo em comento é considerado um verdadeiro retrocesso às 

chamadas Eras das Luzes, uma vez que em seu conteúdo havia a indicação do uso da legislação 

canônica em caso de omissão, que siga os costumes do reino e “que não traga pecado”. 

Imbuindo a ideia canonista de que Boa-Fé é a ausência de pecado. 

Nesse sentindo, assim se posiciona o preâmbulo da Ordenação Filipina, em seu Livro 

III, Título LXIV: 

 

E quando o caso, de que se trata não fòr determinado por Lei, stylo, ou 

costume de nossos Reinos, mandamos que seja julgado sendo materia, que 

traga peccado, per os sagrados Canones. 

E sendo materia, que não traga peccado, seja julgado pelas Leis Imperiaes, 

posto que os sagrados Canones determinem o contrario66. 
 

Em 1769, na Era Pombalina, com o advento da “Lei da Boa Razão”, que revogou a 

Ordenação Filipina, no que tange à utilização dos cânones, promovendo ainda a utilização da 

legislação alienígena, daqueles que considerariam “nações civilizadas”, o conceito de boa razão 

                                                         
63 GOMES, Orlando. Razões históricas e sociológicas do Código Civil Brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2006, p. 03. 
64 CRUZ, Braga da. A Formação Histórica do Moderno Direito Privado Português e Brasileiro. Revista da 

Faculdade de Direito de São Paulo, Vol. L, 1955, p. 06. 
65 FREITAS, Augusto Teixeira de. Consolidação das leis civis. 2ª ed. Rio de Janeiro: E. & H. Laemmert, 1867. 
66 ALMEIDA, Candido Mendes de. Codigo Philippino, ou, Ordenações e leis do Reino de Portugal: recopiladas 

por mandado d'El-Rey D. Philippe I. Livro III. 14ª ed. Rio de Janeiro: Typ. do Instituto Philomathico, 1870, p. 

664. 
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se funde “nas outras regras, que de unanime consentimento estabeleceu o direito das Gentes 

para a direcção, e governo de todas as Nações civilizadas”67. 

Importante afirmar que a “Lei da Boa Razão” foi vista como um grande instrumento 

de direcionamento, tanto para a legislação portuguesa quanto para a brasileira (vigorava em 

todo Reino de Portugal e suas colônias), na chamada “Era das Luzes”, como também 

comemorada pelos doutrinadores da época. Sobre este momento, é interessante apresentar a 

observação de José Homem Côrrea Telles (1865): 

 

Uma das Leis mais notáveis do feliz Reinado do Senhor D. José, é a Lei de 18 

de Agosto de 1769. Denomino-a a Lei da BOA RAZÃO, porque refugou as 

Leis Romanas, que em BOA RAZÃO não forem fundadas. Um sábio teria 

nesta Lei vasto assumpto para uma obra de grande preço. Mas ainda que este 

pequeno Commentario atteste o meu pouco saber, nada se perde em o dar á 

luz, em quanto não apparece outro melhor: Sed tamen nostra legens, de rebus 

ipsis utere tuo judicio68. 

 

Tais instrumentos foram utilizados durante as Capitanias Hereditárias, no período 

Imperial, tendo recebidos algumas modificações no que foi determinado pela Constituição 

Política do Império do Brasil em 182469; e, ainda, durante o período da chamada República 

Velha no Brasil até o advento do Código Civil dos Estados Unidos do Brasil, em 1196. Sobre 

este lapso temporal afirma Gomes (2006): 

 

A Constituição de 25 de março de 1824 prescreveu, no art. 179, nº XVIII, que 

se organizasse, quanto antes, um código civil, fundado nas sólidas bases da 

Justiça e da Equidade. A despeito de todas as tentativas feitas para o 

cumprimento dessa determinação, sobreveio a República de 1889, sem se ter 

realizado a reforma legislativa de base, aspirada desde a proclamação da 

Independência. As Ordenações Filipinas, embora, alteradas e completadas, 

sobreviveram à queda do Império, conservando a sua extraordinária vitalidade 

nos primeiros vinte e cinco anos do regime republicano. E assim completaram 

314 anos de existência70. 

 

Salienta-se que durante o período do Império e o Governo Republicano Provisório 

houve seis tentativas sem êxito de construção de um Código Civil Brasileiro: Teixeira de Freitas 

                                                         
67 TELLES, José Homem Côrrea. Commentario Critico à Lei da Boa Razão.  Lisboa: Typographia de Maria da 

Madre de Deus, 1865, p. 29. 
68 TELLES (Op. cit., p. VII). 
69  Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, que tem por base a liberdade, 

a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira seguinte. 

(...) 

 XVIII. Organizar–se-ha quanto antes um Codigo Civil, e Criminal, fundado nas solidas bases da Justiça, e 

Equidade. In.: BRASIL. Constituição Política do Império do Brasil. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm. Acesso em 07 de setembro de 2016. 
70 GOMES (Op. cit., p. 08). 
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(1859), José de Alencar (1861-1863), Nabuco Araújo (1872)71, Felício dos Santos (1881)72, 

Visconde de Ouro Preto (1889)73, e, por fim, já no período republicano, o Projeto de Antônio 

Coelho Rodrigues (1890)74 

Para Moreira Alves (2016), os estudos implementados por Teixeira de Freitas foi de 

suma importância para o desenvolvimento do nosso sistema civilista. Pois, 

 

A Consolidação das Leis Civis pôs ordem no caos dos princípios civis 

constantes das Ordenações Filipinas e das leis extravagantes, permitindo saber 

quais as normas que vigoravam no território brasileiro. O ponto mais alto 

desse trabalho se situa nas duas centenas de páginas em que se desdobra a 

Introdução que o acompanha. Nela, distingue Teixeira de Freitas, na execução 

a que se propôs, a parte prática da parte científica. Na parte prática, pela 

                                                         
71 Senador Nabuco de Araújo, de contrato para a elaboração de novo Projeto de Código Civil. Não pode ele, no 

entanto, concluir esse empreendimento por ter sido surpreendido pela morte, em 1878. Do seu esforço, restaram 

118 artigos do Título Preliminar (que contém disposições acerca da publicação, efeito e aplicação das Leis do 

Império do Brasil) e 182 da Parte Geral (que abarca, apenas, o Título I Das Pessoas - do Livro I Dos Elementos 

dos Direitos), os quais foram publicados postumamente, em 1882. Seu filho Joaquim Nabuco -, na biografia que 

escreveu sobre ele e que é obra clássica da literatura brasileira, revela que o pai deixou grande número de livros 

de notas relativos aos estudos que fez para o Projeto, mas de difícil inteligência para a aferição de seu pensamento 

por terceiros. A transcrição, porém, de uma delas, concernente às pessoas jurídicas, mostra que estava ele atento 

aos Códigos existentes, como o Chileno, o Português, o Austríaco, o da Luisiânia; assinalava os textos do Esboço 

de Freitas; examinava a doutrina (Marcadé, Aubry et Rau, Laurent, Zachariae, Caen, Coelho da Rocha); a Savigny 

referia-se duas vezes nessa pequena amostra de suas notas; e citava o Cours dTnstiíuíes ei d'Hisíoire du Droií 

Romain do belga P. N. In.: ALVES, José Carlos Moreira. Panorama do Direito Civil Brasileiro: das origens aos 

dias atuais. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/viewFile/67220/69830. Acesso em: 10 de 

novembro de 2016. 
72 O último projeto de Código Civil elaborado no Império é o de Felício dos Santos, advogado que, em março de 

1881, ofereceu ao Governo seus Apontamentos para o Projeto de Código Cpivil Brasileiro. Foi então nomeada 

uma comissão, para examiná-los, constituída por cinco dos mais notáveis civilistas da época: Lafayette Rodrigues 

Pereira, Antônio Joaquim Ribas, Antônio Ferreira Viana, Francisco Justino Gonçalves de Andrade e Antônio 

Coelho Rodrigues. Em setembro do mesmo ano, essa Comissão se manifestou no sentido de que, embora fossem 

os Apontamentos trabalho de elevado mérito, deveriam sofrer alterações para tornar-se um projeto em condições 

de ser revisto. Em vista disso, determinou o Governo que essa mesma Comissão (e nela teve ingresso Felício dos 

Santos) passasse a ter caráter permanente e organizasse o Projeto de Código Civil. Entretanto, pela retirada 

voluntária de alguns de seus membros, os trabalhos não chegaram a bom termo, e, entre 1884 a 1887, Felício dos 

Santos publicou cinco volumes de comentários aos 2.692 artigos que o compunham. Antônio Coelho Rodrigues, 

que examinou mais aprofundadamente esse Projeto, o criticou largamente quanto ao plano adotado, à sua execução 

e à sua forma. O plano era inspirado no civilista português Coelho da Rocha: título preliminar (Da publicação e 

efeitos e aplicação das leis em geral), parte geral (constituída de 3 livros sobre, respectivamente, as pessoas, as 

coisas e os atos jurídicos em geral) e parte especial (com também 3 livros referentes às pessoas, às coisas e aos 

atos jurídicos em particular (Idem). 
73 No ano mesmo em que se proclama a República - 1889 -, o Visconde de Ouro Preto organizou um ministério 

cujo Ministro da Justiça foi Cândido de Oliveira, que, menos de um mês depois de haver sido nomeado, constituiu 

comissão para elaborar novo projeto de código civil. Dela, dentre outros, faziam parte Afonso Pena, Olegário 

Herculano de Aquino e Castro, Silva Costa e Coelho Rodrigues. Sob a presidência do próprio Imperador D. Pedro 

II, reuniu-se oito vezes, tendo sido dissolvida pelo advento do novo regime político (Idem).  
74 Proclamada a República, e ainda durante o governo provisório, Campos Sales, como Ministro da Justiça, contrata 

com Antônio Coelho Rodrigues, em 1890, a elaboração de Projeto de Código Civil. Redigido quase integralmente 

na Suíça - e fortemente inspirado no Código Civil de Zurich -, o trabalho de Coelho Rodrigues foi concluído em 

janeiro de 1893, e, logo após, entregue ao governo, que nomeou, para examiná-la, uma comissão de três juristas. 

Seu parecer foi contrário à acolhida do Projeto, tendo havido resposta de seu autor, réplica da Comissão e tréplica 

daquele. O plano do Projeto é este: Parte Geral (dividida em três livros: o primeiro relativo às pessoas; o segundo, 

aos bens; e o terceiro, aos fatos e atos jurídicos) e Parte Especial (constituída de quatro livros: o primeiro referente 

a obrigações; o segundo, à posse, à propriedade e aos outros direitos reais; o terceiro, ao direito de família; e o 

quarto, ao direito das sucessões) (Idem). 
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natureza mesma da obra consolidar as regras de direito civil em vigor, 

reduzindo-as a preceitos tão concisos quanto possível -, o trabalho dependia 

de erudição, paciência e fidelidade, não dando azo a criações. Estas só 

encontrariam campo na parte teórica, na demarcação dos limites da Legislação 

Civil e no sistema de sua exposição. E na sistemática da Consolidação Freitas 

revela, de modo inequívoco, o seu espírito criador75. 
 

Numa crítica à proposta de Teixeira de Freitas, José de Alencar, lança-se a empreender 

uma codificação civilista própria, enquanto deputado da corte, representando a então província 

do Ceará. 

Numa segunda-feira, dia 23 de julho de 1860, na primeira página do jornal Correio 

Mercantil, na seção “Jurisprudência”, com o título “Projeto de código civil brasileiro: pelo Dr. 

A. T. de Freitas”, José de Alencar começou sua análise e crítica do projeto de codificação civil 

de Augusto Teixeira de Freitas. Os artigos que saíram por esse jornal se somam a dois outros 

textos de Alencar: “O Esboço Jurídico”, publicado em 1881, e o manuscrito “Projeto de Código 

civil brasileiro de Augusto Teixeira de Freitas”. 

Foi neste momento histórico, que depois de 314 anos, ocorreu o advento do Código 

Civil dos Estados Unidos do Brasil. 

 

 

2.1 Do Advento do Código Comercial de 1850 

 

Desde 1789, o então Visconde de Cairu (Salvador, 16 de julho de 1756 - Rio de 

Janeiro, 20 de agosto de 1835), começou a desenvolver o movimento para a criação de uma 

legislação comercial que atendesse aos anseios daquela parcela economicamente significativa 

da sociedade brasileira. Vale ressaltar que durante o Brasil colônia, exceto quando tornou-se 

sede do império ultramarino português, essas intenções não tiveram grandes repercussões no 

Brasil, tendo em vista a qualidade política deste. Após a independência, essas inspirações 

passaram a gozar de significação no cenário da Corte76. O cenário não poderia ser melhor, 

durante o período do Brasil Império, o então Visconde de Cairu aglutinou entendimento com 

os expoentes comerciantes da época para a produção de um projeto de codificação. Como se 

pode depreender da citação a seguir:  

 

Já em 1789, o visconde de Cairu iniciara uma série de estudos sobre 

racionalização dos negócios luso-americanos; seus trabalhos continuaram 

                                                         
75 Idem. 
76 RIDINGS, Eugene. Business Interest Groups in Nineteenth-Century Brazil. 1ª ed. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1994, pp. 58-59. 
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com a Independência e, em 1833-1834, sua influência, através da participação 

numa comissão nomeada pelo governo regencial, foi decisiva na elaboração 

do projeto do Código Comercial Brasileiro. Contribuíram com Cairu na 

elaboração do projeto Limpo de Abreu, Ignácio Ratton, Guilherme Midosi e 

Laurence Westin. Limpo de Abreu, que presidia a comissão, logo em 1833 foi 

substituído por José Clemente Pereira. Quase todos os idealizadores do 

Código eram homens vinculados a atividades comerciais: Ratton era 

banqueiro e membro da Sociedade dos Assinantes da Praça do Comércio do 

Rio de Janeiro; Midosi era comerciante sediado no Rio de Janeiro; Westin, 

cônsul da Suécia no Brasil, era proprietário da casa de comércio Westin e Cia.; 

Limpo de Abreu era genro de um importante fazendeiro e comerciante de 

Minas Gerais, que abastecia a Corte. Em 1836, o primeiro projeto do Código, 

depois de passar pelas mãos de juristas, foi apreciado e aprovado por uma 

comissão da Sociedade de Assinantes da Praça do Comércio do Rio de 

Janeiro, formada por comerciantes brasileiros e ingleses com importantes 

negócios na capital do Império77. 
 

Fortemente inspirados pelos Códigos francês, espanhol e português, foi construído o 

Código Comercial do Império do Brasil, promulgado pela Lei 556, de 25.06.1850, que, ao 

contrário do que se imagina, não adotou a teoria dos atos de comércio como forma sistemática 

de identificação de sua abrangência e aplicação. O Código estabelecia, por exemplo, que 

“ninguém é reputado comerciante para efeito de gozar da proteção que este Código liberaliza 

em favor do comércio, sem que se tenha matriculado em algum dos Tribunais do Comércio do 

Império, e faça da mercancia profissão habitual (art. 9.º)”78. 

O Código foi sistematizado em três partes: Parte Primeira - Do Comércio em Geral; 

Parte Segunda - Do Comércio Marítimo; e Parte Terceira - Das Quebras, contendo 913 artigos, 

e um Dispositivo Único contendo 30 artigos de cunho processual que trata da Administração 

da Justiça nos Negócios e Causas Comerciais. 

Segundo os termos do Código nascente, a legislação especial seria utilizada para 

aqueles que realizassem atividade de mercancia. Daí a pergunta fundamental: o que 

seria mercancia? 

Acerca desse problema, observa Marcelo Bertoldi (2016): 

 

Este problema se revestia de grande consequência prática, na medida em que, 

naquela época, existiam duas jurisdições: a civil e a comercial. Ou seja, um 

determinado juiz ou tribunal, para julgar uma lide, deveria primeiramente 

verificar sua competência. Assim, se se tratasse de um tribunal do comércio, 

deveria ele examinar se a matéria discutida era efetivamente matéria comercial 

ou não. Para solucionar esta dificuldade, também em 1850, foi editado o 

Regulamento 737, norma de cunho processual que acabou por enumerar quais 

                                                         
77 BENTIVOGLIO, Julio Cesar. O Império das Circunstâncias: o código comercial e a política econômica 

brasileira (1840-1860). Tese de doutorado defendida na Universidade de São Paulo. 2002, pp. 119-121. 
78 BRASIL. Lei nº 556, de 25 de junho de 1.850. Institui o Código Comercial do Império. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L0556-1850.htmCompilado.htm. Acesso em: 10 de agosto de 2016. 
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eram aqueles atos que objetivamente identificavam a mercancia, adotando-se, 

desta forma, a teoria objetiva dos atos de comércio79. 
 

Muito embora com desenvolvimento tardio, é importante salientar a ideia clara de 

importância do comércio para aquele Brazil escravagista e de monoagricultura.  

 

Âs funcções economicas do commercio se exercitão, dando valor ás mercadorias e 

servindo de interrnediario entre os productores e os consumidores; é li agente - 

poderoso - para a civilisação de um povo, e nas paginas historicas das nações o papel 

que tem representado o commercio sempre foi o da solução do grande problema social 

a – riqueza.80 

 

Com o advento do Código Comercial do Império a regulação ultrapassava o direito 

material e se infiltrava em aspectos de competência da atividade jurisdicional, na medida em 

que criava varas com competência exclusiva para aquilo que fosse considerado trato comercial. 

Neste sentido, 

 

A formação das normas do direito comercial tinha como base as ações 

econômicas dos próprios comerciantes. Estes não só elaboravam os 

regulamentos para disciplinar sua profissão, como integravam os tribunais que 

julgavam exclusivamente as causas entre os comerciantes, eleitos entre seus 

pares. Ademais, a disposição do art. 121 do CCo/1850, que permitia uma 

aplicação subsidiária da legislação civil sobre os contratos, contribuiu, 

sensivelmente, para a criação unificada do regime de direito das obrigações81. 
 

Nos termos do Dispositivo Único, que trata de normas processuais, há a determinação 

de competência de varas privativas para o processamento e julgamento de causa de natureza 

mercantil. 

Art. 1º - Haverá Tribunais do Comércio na Capital do Império, nas Capitais 

das Províncias da Bahia e de Pernambuco, e nas Províncias onde para o futuro 

se criarem, tendo cada um por distrito o da respectiva Província. 

Nas Províncias onde não houver Tribunal do Comércio, as suas atribuições 

serão exercidas pelas relações; e, na falta destas, na parte administrativa, pelas 

Autoridades Administrativas, e na parte judiciária, pelas Autoridades 

Judiciárias que o Governo designar (art. 27). 

Art. 2º - O Tribunal do Comércio da Capital do Império será composto de um 

Presidente letrado, seis Deputados comerciantes, servindo um de Secretário, e 

três Suplentes também comerciantes; e terá por adjunto um Fiscal, que será 

sempre um Desembargador com exercício efetivo na Relação Rio de Janeiro. 

                                                         
79 BERTOLDI, Marcelo M.; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. Curso Avançado de Direito Comercial. 7ª ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 32. 
80 COSTA, Salustiano Orlando Araujo. Codigo Commercial do Imperio do Brazil. Annotado com toda a 

legislação do paiz que lhe é referente; com os arestos e decisões mais notaveis dos Tribunaes e Juizes; concordado 

com a legislação dos paizes estrangeiros mais adiantados; com um vasto e copioso appendice, tambem annotado, 

contendo não só todos os Regulamentos Commerciaes, como os mais recentes actos do Governo Imperial, quer 

sobre Baucos e Sociedades Anonymas, quer sobre impostos; dispensando consultar-se a Collecção das Leis do 

Imperio. Rio de Janeiro: E. & H. Laemmert, 1878, p. 09. 
81 BRANCO, Gerson Luiz Carlos. As Obrigações Contratuais Civis e Mercantis e o Projeto de Código Comercial. 

Revista de Direito Civil Contemporâneo, São Paulo. vol. 1/2014, Out - Dez / 2014, p. 78. 
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Os tribunais das Províncias serão compostos de um Presidente letrado, quatro 

Deputados comerciantes, servindo um de Secretário, e dois Suplentes também 

comerciantes; e terão por adjunto um Fiscal, que será sempre um 

Desembargador com exercício efetivo na Relação da respectiva Província82. 

 

Diferentemente do que acontecia nas demais codificações oitocentistas, que na sua 

esmagadora maioria possuía um sistema fechado, o Código Comercial do Império de 1850 

adotou um sistema aberto, uma vez que em seu artigo 121 a utilização de forma subsidiária da 

utilização da legislação era civilista83. 

Não obstante sua longevidade, e por ainda ter a segunda parte em pleno vigor, o Código 

Comercial do Império de 1850 foi de importante valia para o Código Civil de 1916, bem como 

para o Código Civil de 2002, sendo um dos maiores exemplos a disposição de aplicação de uma 

Boa-Fé objetiva já em 185084. 

 

  

2.2 Da Lei nº 3.071, de 1º de Janeiro de 1916 

 

Como dito anteriormente, não havia até então uma legislação genuinamente pátria que 

contemplasse a legislação Civil. Dessa forma, foi o Código Civil de 1916 um instrumento 

marcante para a construção das estruturas do Direito Civil brasileiro. Sobre o tema, Jacinto 

Ribeiro dos Santos (1917) comenta:  

 

Quando em 1º. de janeiro de 1917, o Código Civil entrou em vigor, o Direito 

Civil brasileiro, a época não passava de um aglomerado variável de leis, 

assentos, alvarás, resoluções e regulamentos, suprindo, reparando e 

sustentando as Ordenações do Reino, venerável monumento antiquado, puído 

pela ação de uma longa jurisprudência inculta e incerta, cujos sacerdotes lhe 

recitavam em torno os textos frios do Digesto, lido ao lusco-fusco crepuscular 

da Lei da Boa Razão85. 
 

                                                         
82 BRASIL. Lei nº 556, de 25 de junho de 1.850. Institui o Código Comercial do Império. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L0556-1850.htmCompilado.htm. Acesso em: 10 de agosto de 2016. 
83 Art. 121 - As regras e disposições do direito civil para os contratos em geral são aplicáveis aos contratos 

comerciais, com as modificações e restrições estabelecidas neste Código. In.: BRASIL. Lei nº 556, de 25 de junho 

de 1850. Institui o Código Comercial do Império. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L0556-1850.htmCompilado.htm. Acesso em: 10 de agosto de 2016. 
84 Art. 131 - Sendo necessário interpretar as cláusulas do contrato, a interpretação, além das regras sobreditas, será 

regulada sobre as seguintes bases: 

1 - a inteligência simples e adequada, que for mais conforme à boa fé, e ao verdadeiro espírito e natureza do 

contrato, deverá sempre prevalecer a rigorosa e restrita significação das palavras. In.: BRASIL. Lei nº 556, de 25 

de junho de 1850. Institui o Código Comercial do Império. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L0556-1850.htmCompilado.htm. Acesso em: 10 de agosto de 2016 
85 SANTOS, Jacinto Ribeiro dos. Código Civil Brasileiro - síntese, história e crítica. Rio de Janeiro: Livraria 

Jacyntho, 1917, pág. III. 
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 É importante salientar que o projeto desenhado por Teixeira de Freitas, em 1859, 

influenciou a construção do Código de 1916, trazendo-o ao centro das tradições lusitanas que, 

diferentemente de Portugal, não se restou profundamente influenciado pelos ideários da 

Revolução Francesa, quando comparado com o Código Civil Português da mesma época.  

 

A influência de Teixeira de Freitas não se faz presente apenas através da 

construção magistral em que reuniu e sistematizou os elementos esparsos da 

desordenada e contraditória legislação emigrada. Exerceu-se também por 

meio do “Esboço”, que embora não houvesse sido aproveitado entre nós, 

como o foi em outras nações ibero-americanas, inspirou numerosas 

disposições do Código Civil, notadamente da parte geral, dos direitos das 

obrigações e de certos institutos do direito das coisas86. 
 

 

2.3 Do Processo de “Constitucionalização” do Direito até o Advento do Código Civil de 

2002 

 

Passadas duas grandes guerras que deixaram marcas profundas, principalmente na 

Europa, com o julgamento e divisão do território alemão em dois pelos “aliados”, houve o 

florescimento de novas ideias no mundo do Direito que ocasionaram um abalo na chamada 

Escola Positivista. 

Para a Escola Positivista, o Estado de Direito estava vinculado estritamente à 

Legalidade, tendo como fundamento de validade a autoridade competente positivadora. 

Percebe-se ainda a separação Direito–Moral, que culminou com a legitimidade dos governos 

totalitários. Tendo como características dessa Escola uma Doutrina descritiva (razão teórica) e 

jurisprudência (exegética). Ainda se encontra uma centralidade ocupada pelo Código Civil, 

individualista, cujas regras (texto) pretensamente resolveriam todas as situações fáticas 

(completude; harmonia etc.). 

A Interpretação é tida, para essa Escola, como um ato de vontade que camufla um ato 

de poder. A subsunção silogística entre norma e fato sustenta valores subjetivos, conduzidos 

por um “sentido comum teórico”. Há uma ênfase no texto enunciado pela regra jurídica, cujo 

intérprete é um sujeito separado do objeto a interpretar (Direito), num papel de mero revelador 

de seu sentido preexistente (essencial).  

Na Alemanha, logo após a guerra, surge uma forte vertente doutrinária que culminou 

com o advento da Lei Fundamental de Bonn, em 1949. Tal instrumento foi utilizado como 

                                                         
86 GOMES, Orlando. Razões históricas e sociológicas do Código Civil Brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2006, p. 13. 
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Constituição da Alemanha Ocidental e, ainda hoje, continua sendo a Lei Fundamental da 

Alemanha unificada. 

Essa lei é considerada por parte da doutrina como sendo instrumento que inauguraria 

a chamada Escola Neoconstitucionalista. A influência desse instrumento ultrapassaria as 

fronteiras da Alemanha, vindo a influenciar a Constituição de outros países europeus que 

encontravam-se, até então, sob a égide de regimes totalitários, como a Espanha (1978) e 

Portugal (1974). 

Para a Escola Pós-positivista, o Estado Democrático e Social de Direito, possuem 

como fundamento de validade os valores de justiça e ética, bem como uma legitimidade 

democrática compartilhada intersubjetivamente pela sociedade, por intermédio da razão prática 

deôntica, que culminou com a reaproximação do Direito-Moral, por meio dos princípios 

jurídicos. Já a Doutrina apresenta-se crítica e a jurisprudência criativa.  

Para essa vertente teórica, há uma força normativa da Constituição, sendo as normas 

constitucionais dotadas todas de imperatividade, embora sempre transpostas para a praxis numa 

tensão dialética entre as pretensões normativas e as circunstâncias da realidade fática 

(resistências do status quo). 

Tendo por Centralidade do sistema a chamada constitucionalização do Direito que não 

se daria só pela supremacia - critério de validade -, unidade e presença de normas específicas 

dos mais diversos ramos da Constituição, mas pela invasão axiológica de seu conteúdo material 

sobre todos os ramos, a orientar sua interpretação. 

Houve uma expansão da jurisdição constitucional, tendo a judicial review como 

controle de constitucionalidade da legislação; defesa dos Direitos Fundamentais; limitação do 

Estado (inclusive o legislador e o administrador) e dos particulares (ativismo judicial). 

Tornou-se então, a Constituição, “pedra angular de toda ordem jurídica estatal”87. 

Dessa forma, as Normas Jurídicas seriam o gênero do qual teríamos as Regras e os 

Princípios como espécies. 

Já a definição de Princípio pode ser entendida por meio das celebres palavras de Celso 

Antônio Bandeira de Melo (2000):  

Princípio, já averbamos alhures, é, por definição, mandamento nuclear de um 

sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre 

diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua 

exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a 

racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá 

sentido humano. É o conhecimento dos princípios que preside a intelecção das 
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diferentes partes componentes do todo unitário, que há por nome sistema 

jurídico positivo. Violar um Princípio é muito mais grave que transgredir uma 

norma. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, 

conforme o escalão do princípio atingido, porque representa insurgência 

contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia 

irremissível a seu arcabouço e corrosão de sua estrutura mestra88. 

 

O processo de constitucionalização do Direito teve força suficiente para permear o 

Direito Civil, até então impenetrável, como se pode perceber pelas palavras de Lôbo: 

O direito civil, ao longo de sua história no mundo romano-germânico, sempre 

foi identificado como o locus normativo privilegiado do indivíduo, enquanto 

tal. Nenhum ramo do direito era mais distante do direito constitucional do que 

ele. Em contraposição à constituição política, era cogitado como constituição 

do homem comum, máxime após o processo de codificação liberal89. 

 

Esse processo de constitucionalização do Direito e, principalmente, do Direito Civil é 

explicado ainda por Lôbo (2013) como:  

 

O processo de elevação ao plano constitucional dos princípios fundamentais 

do direito civil, que passam a condicionar a observância pelos cidadãos, e a 

aplicação pelos Tribunais, da legislação infraconstitucional pertinente. É certo 

que os valores fundamentais do ordenamento jurídico civil foram absorvidos 

pela Constituição, na medida em que diferentes conceitos do direito 

constitucional como propriedade, família e contrato só são explicáveis se 

considerarmos a prévia definição jusprivatista de seu conteúdo90.  

 

É nesse contexto que o Brasil encontra-se, juntamente com o processo de 

redemocratização, com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil, em 1988. 

O interessante é que diversos instrumentos legislativos foram inseridos no 

ordenamento jurídico brasileiro durante a década de 90, sob a égide da constitucionalização do 

Direito “nascente” em nosso ordenamento jurídico. Dentre os quais destaca-se a Lei Federal nº 

8.078 de 11 de setembro de 1990, conhecida como o Código de Defesa do Consumidor. 

Pela implementação desse microssistema, e pela nova ordem constitucional, o Código 

Civil de 1916 tornou-se obsoleto para custodiar esta nova fase do Direito Civil, proposta pelo 

escritor Eroulths Cortiano Júnior, em “As Quatros Fundações do Direito Civil: ensaio 

                                                         
88 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 12ª ed. São Paulo: Malheiro, 2000, p. 
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89 LÔBO, Paulo. A Constitucionalização do Direito. Disponível em: 
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preliminar”91, que defende que “a quarta fundação do direito civil está em construção: é a 

fundação de um direito civil de acesso. Um direito civil de dignidade”92. Sendo que tal acesso 

tem por característica indelével a inclusão93. 

O Código Civil de 1916 era a imagem de uma sociedade escravocrata, rural, 

individualista e patrimonialista. Nas palavras de Eroulths Cortiano, trata-se da terceira fundação 

do Direito Civil, em que: 

A terceira fundação do direito civil ocorre na modernidade: ele é o pressuposto 

teórico da experiência européia da constituição da sociedade civil. Ordem 

teórica necessária e suficiente para a justificação da implementação da 

sociedade moderna, o direito civil exerce sua função de endossador e sinal de 

ordem burguesa. Esta terceira fundação é de especial importância para este 

ensaio94. 
 

Nessa perspectiva de tentativa de ruptura com o individualismo e patrimonialismo da 

codificação de 1916, tem o nascedouro do Código Civil de 2002. Sobre o tema, no que tange 

aos contratos, esclarece Claudia Lima Marques (2016): 

 

Esta concepção clássica de contrato, individualista, liberal e centrada na ideia 

de valor e força da vontade, influenciará o pensamento jurídico 

brasileiro, tendo sido aceita pelo Código Civil de 1916. O Código de Defesa 

do Consumidor a superou totalmente. Um dos objetivos do Código Civil de 

2002 foi justamente superá-la, com uma socialidade, eticidade e operabilidade 

novas. Mesmo assim, em muitos casos, esta concepção do contrato reaparece 

travestida de perspectiva, análise ou interpretação meramente econômica, 

superando a função social do contrato e as linhas de Boa-Fé, em um 

neoindividualismo econômico, de forte influência anglo-saxã e utilitarista95. 

 

O redimensionamento dos Princípios na cadeia das normas jurídicas é salutar, uma vez 

que há, ainda hoje, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a incongruência de 

rebaixamento dos Princípios a uma normatividade secundária, como válvula de segurança que 

garante o domínio da lei, impedindo o vazio normativo. Nesse diapasão, nos termos da lei em 

comento, ela determina no Artigo 4º: “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo 

com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”96. 

                                                         
91 CORTIANO, Eroulths Júnior. As Quatros Fundações do Direito Civil: ensaio preliminar. Disponível em: 
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Nos termos dessa legislação, os princípios gerais do Direito não são norma jurídica, 

mas fonte integradora de lacuna, e mesmo nesse papel subsidiário vinha em terceiro lugar. 

Tal situação não encontra fundamentos na atual conjuntura das Ciências Jurídicas. Nos 

dizeres da Profa. Fabíola Lôbo, “hoje, os princípios ocupam posição de destaque no sistema de 

fontes, porque detêm primazia na escala hierárquica. Ao contrário do Estado liberal, pois neste 

havia a prevalência da lei e aos princípios cabia o papel coadjuvante no sistema de fontes”97. 

É nessa perspectiva que tantos institutos jurídicos irão se desenvolver e ganhar uma 

nova e tonificada roupagem, dentre deles a Boa-Fé em suas variadas acepções. 

No que tange à Boa-Fé objetiva, continua ainda a impossibilidade de chegar a uma 

definição, haja vista a grande carga histórica, filosófica, sociológica e suas implicações nos 

mais diversos ramos do direito. 

Como defende Judith Martins-Costa (2015): 

 

Conquanto impossível – tecnicamente – definir a Boa-Fé objetiva, pode-se 

contudo, indicar, relacionalmente, as condutas que lhe são conformes 

(valendo então a expressão como forma metonímica de variados modelos de 

comportamento exigíveis na relação obrigacional), bem como discenir 

funcionalmente  a sua atuação e eficácia como (i) fonte geradora de deveres 

jurídicos de cooperação, informação, proteção e consideração às legítimas 

expectativas do alter, copartícipe da relação obrigacional; (ii) baliza do modo 

de exercício de posições jurídicas, servindo como via de correção do conteúdo 

contratual, em certos casos, e como correção do próprio exercício contratual; 

e (iii) como cânone hermenêutico dos negócios jurídicos obrigacionais. Ao 

assim atuar funcionalmente, a Boa-Fé serve como pauta de interpretação, 

fonte de integração e critério para correção de condutas contratuais (e, em 

certos casos demarcados em lei, inclusive para correção do conteúdo 

contratual)98. 
 

 

 

2.4 Da Unificação do Direito Privado 

 

Uma das principais inovações oriundas do advento do Código Civil de 2002 foi a 

unificação do Direito Privado. Essa unificação decorreu, principalmente, da influência da 

legislação italiana, por ocasião do advento do Código Civil Italiano em 194299, que iniciou a 

                                                         
97 LÔBO, Fabíola. Princípios Sociais dos Contratos nas Relações de Consumo. Tese (Doutorado em Direito) – 

Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2002, p. 05. 
98 MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-Fé no Direito Privado: critérios para a sua aplicação. São Paulo: Marcial 

Pons, 2015, p. 42. 
99 R.D. 16 marzo 1942, n. 262 Approvazione del testo del Codice Civile. Disponível: 

http://www.jus.unitn.it/cardozo/obiter_dictum/codciv/Codciv.htm. Acesso em 01 de outubro de 2016. 
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tendência de unificação da legislação privatista, pelo menos de forma geral, em um único 

instituto, próprio da teoria monista100. 

Sobre esse fato, explica-nos Humberto Carneiro (2015): 

 

Uma das características mais marcantes do Código Civil vigente foi a de tentar 

proceder, em seu bojo, à unificação das obrigações de direito privado, na 

senda do que ocorrera na Itália em meados do século passado com a 

promulgação do Codigo Civile de 1942, partindo da ideia de 

indecomponibilidade entre obrigações civis e mercantis, dada a unicidade da 

essência das obrigações. Assim, após anos de discussões e tentativas 

unionistas o Código Civil tentou englobar não só a disciplina do direito civil, 

como também a das obrigações de natureza empresarial (assim denominadas 

em face da acolhida da teoria da empresa)101. 

 

Importante firmar que Teixeira de Freitas defendia essa unificação, na medida que 

houvesse o advento de uma legislação civilista. Creditava ser o sistema criado pelo Código 

Comercial do Império do Brazil, em 1850, na verdade um sistema de “casta”. Nesses termos, 

explica-nos Gerson Luiz Carlos Branco (2014):  

O debate sobre a unificação das obrigações civis e mercantis tem origem 

histórica nos marcos históricos das obras de Teixeira de Freitas e Vivante, 

quando propuseram a unificação do direito privado, mediante a proposição de 

unificação do direito civil e comercial em um único “corpo” normativo102. 

 

Atualmente, há uma verdadeira confusão legislativa no que tange ao Direito 

Comercial, tendo em vista a existência de uma excessiva quantidade de legislação específica 

que trata do tema. Acerca do assunto, escreve-nos Sebastião José Roque: 

 

Para esclarecer melhor esta situação, vamos dizer que existem duas versões 

do Código Comercial. A primeira, a antiga, é a de 1850, instituído pela Lei 

556, que instituiu o Código Comercial no Brasil. A segunda versão, a atual, 

foi instituída pelo Código Civil de 2002. São bem diferentes essas versões: a 

de 1850 foi baseada no Código Comercial Francês de 1808 e a segunda no 

Código Civil Italiano de 1941. Temos que ter em mente e com muito vigor 

essa dualidade do Código Comercial, para se evitarem as confusões que estão 

surgindo. 

O Código Comercial de 1850 tinha três Livros, a saber: 

I – Do Comércio em Geral; 

II – Do Comércio Marítimo; 

III – Das Quebras. 

                                                         
100 “O Código Civil de 2002, talvez na esteira do que ocorrera na Itália em 1942, parece ter ensaiado uma unificação 

do direito privado, mediante a tratativa, no mesmo diploma legislativo, das matérias de direito civil e empresarial, 

acolhendo parcialmente a teoria monista, aquela que defende justamente a unificação do direito civil e do direito 

comercial”. In.: NERY, Nelson Júnior; NERY, Rosa Maria de Andrade. Instituições de Direito Civil: Teoria 

Geral do Direito Privado. Volume I. Tomo I. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 440. 
101 CARNEIRO FILHO, Humberto João; VIANA, Raphael Fraemam Braga. Breve Ensaio sobre a Autonomia 

dos Contratos Interempresariais. São Paulo: Revista de Direito Privado, vol. 63/2015, Jun - Set de 2015, p. 104.  
102 BRANCO, Gerson Luiz Carlos. As Obrigações Contratuais Civis e Mercantis e o Projeto de Código Comercial. 

Revista de Direito Civil Contemporâneo. São Paulo.vol. 1/2014, Out - Dez / 2014, p. 76. 
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Em 1890 surgiu a primeira Lei Falimentar, derrogando a parte terceira do 

Código Comercial, que ficou reduzido às outras duas. O Código Civil de 2002 

derrogou a parte primeira do Código Comercial de 1850, sobrando apenas a 

parte segunda, referente ao Direito Marítimo. Não se pode, portanto, dizer que 

ainda subsiste o Código Comercial de 1850 nem que o conjunto de normas 

referentes ao Direito Marítimo seja um Código Comercial. Esse conjunto de 

normas passou a ser uma lei à parte, e restrita ao Direito Marítimo, um dos 

ramos do Direito Empresarial, mas pouco cultivado em nosso país e sem a 

relevância dos demais ramos do Direito Empresarial, como seriam o Direito 

Cambiário, o Direito Societário. 

Falar-se, pois, que o Código Comercial é de 1850 será subverter a realidade 

jurídica e tumultuar toda discussão que se está travando. Temos que convir 

que a realidade existente em nosso direito atual é esta: 

Não mais existe o Código Comercial de 1850; 

A parte não revogada do antigo Código Comercial, a de 1850, tornou-se uma 

lei complementar, restrita ao Direito Marítimo e se integra no novo Código 

Comercial, o instituído pelo Código Civil de 2002; 

Existe o Código Comercial no Brasil: este é formado pela parte do Código 

Civil de 2002 denominado DO DIREITO DE EMPRESA, e complementado 

por leis extravagantes, como a Lei das Sociedades por Ações. A Lei de 

Recuperação de Empresas e várias outras103. 

  

Esse excesso de quantidade legislativa ocasiona uma dificuldade acadêmica de 

visualização de um sistema jurídico coeso104. 

Essa unificação do direito privado, principalmente no que se refere à unificação do 

Direito Civil com o Direito Empresarial, parece-nos que resultou infrutífera, tendo em vista que 

ambos os ramos do direito possuem uma longa formação de autonomia. Assim sendo, vale a 

pena salientar o que afirma Nery:  

 

O direito civil e o direito empresarial estão ambos incluídos na esfera do 

direito privado; mas, não obstante essa raiz comum, que os liga às questões 

civis, o próprio desenvolvimento da sociedade e o desenrolar da história 

foram, aos poucos, forçando maior especialização por parte da teoria jurídica 

própria de cada segmento105. 
 

                                                         
103 ROQUE, Sebastião José. Discussão sobre o novo Código Comercial ultrapassou sua relevância. Disponível 

em: http://www.jurisite.com.br/doutrinas/empresarial/doutempre01.html. Acesso em 30 de setembro de 2016. 
104 Explica-nos Luciana Pedroso Xavier acerca dessa gama legislativa: “Vislumbra-se uma situação peculiar 

envolvendo o Direito Empresarial no Brasil: nos dias de hoje, vige um Código Comercial elaborado em 1850 e 

cujos dispositivos referentes às legislações comerciais não marítimas estão todos revogados. Há legislação especial 

que rege as sociedades anônimas, a letra de câmbio, as sociedades limitadas, entre outros institutos, e o próprio 

Livro II do Código Civil de 2002 traz disposições atinentes ao direito de empresa, sem contar os inúmeros artigos 

de seus outros livros que se aplicam ao direito comercial. Não obstante toda essa gama de leis, tramitam atualmente 

dois projetos de lei distintos que objetivam realizar substanciais mudanças no direito empresarial. In.: XAVIER, 

Luciana Pedrosa. O Direito Brasileiro à procura de um Conceito: encontros e desencontros com o trust. Paraná: 

Universidade Federal do Paraná (tese de doutorado), 2016. 
105 NERY, Nelson Júnior; NERY, Rosa Maria de Andrade. Instituições de Direito Civil: Teoria Geral do Direito 

Privado. Volume I. Tomo I. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 438. 
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Umas das evidências dessa impropriedade da tentativa de unificação do direito privado 

são os dois projetos que tramitam no Congresso Nacional, a saber: o primeiro é o Projeto de 

Lei nº 1.572 de 2011106 que tramita na Câmara dos Deputados, de autoria do Deputado Federal 

Vicente Cândido, que tem o condão de trazer ao ordenamento jurídico brasileiro um novo 

código comercial; e o segundo é o Projeto de Lei nº 487 de 2013107 que tramita no Senado 

Federal, de autoria do Senador Renan Calheiros, que tem o condão de reformar o Código 

Comercial de 1850. Vale ressaltar que ambos os projetos sofrem duras críticas108 de estudiosos. 

                                                         
106 Disciplina, no âmbito do direito privado, a organização e a exploração da empresa. Altera: Lei nº 10.406, de 

2002; Lei nº 11.101, de 2005; Decreto-lei nº 2.848, de 1940. Revoga: a Lei nº 556, de 1850; o Decreto nº 1.102, 

de 1903; os arts. 59 a 73 do Decreto-lei nº 2.627, de 1940; a Lei nº 5.474, de 1968; os arts. 226, 693 a 721, 887 a 

926, 966 a 980, 984, 986 a 996, 1.039 a 1.092, 1.097 a 1.101, 1.113 a 1.122, 1.142 a 1.149, 1.151 a 1.158, 1.160 a 

1.195 e os incisos IV e V do § 1º e os incisos VI, VII, VIII do § 3º do art. 206 da Lei nº 10.406, de 2002; o parágrafo 

único do art. 55, o § 4º do art. 56, o inciso III do art. 73 e o art. 81 da Lei nº 11.101, de 2005. Disponível em: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=508884. Acesso em 30 de setembro 

de 2016. 
107 Altera o Código Comercial, que passa a ser dividido em três partes: I) Parte Geral, composta dos seguintes 

títulos: a) Do Direito Comercial; b) Da Pessoa do Empresário; c) Dos Bens e da Atividade do Empresário; d) Dos 

Fatos Jurídicos Empresariais; II) Parte Especial, que disciplina os seguintes temas: a) Das Sociedades; b) Das 

Obrigações dos Empresários; c) Do Agronegócio; d) Do Direito Comercial Marítimo; e) Do Processo Empresarial; 

III) Parte Complementar, que contém as disposições finais e transitórias. Disponível em: 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/115437. Acesso em 30 de setembro de 2016. 
108 Manifesto: Pela rejeição do Projeto de Código Comercial – PL 1.572/11 

As leis são feitas para o povo e não o povo para as leis. 

Graças aos avanços obtidos nas últimas décadas, a economia brasileira hoje ocupa um lugar de destaque no 

cenário internacional. O desenvolvimento do país passa pelo aprimoramento das atividades desempenhadas 

pelo poder público e pelo crescimento da iniciativa privada. Ambos, em caráter complementar, devem 

contribuir para a construção de uma sociedade em que todos possam alcançar a prosperidade.  

Não é menor o papel exercido pela legislação nesse processo. No âmbito da iniciativa privada, as leis devem 

criar um ambiente seguro, para que os agentes econômicos possam desempenhar suas atividades, do que 

decorre a geração de riquezas, a criação de postos de trabalho e o incremento da receita do Estado, por meio 

da arrecadação de tributos. 

As leis que regem a atividade econômica devem ser claras e precisas. Trata-se de pressuposto para que o Brasil 

possa atrair os investimentos necessários ao desenvolvimento nacional. Os conflitos próprios à atividade 

empresarial devem ser julgados de acordo com regras conhecidas, de modo que os agentes econômicos possam 

prever as decisões judiciais delas decorrentes. 

O Projeto de Código Comercial, ora em trâmite no Congresso Nacional, não ignora o papel que deveria 

desempenhar. Tanto isso é verdade que “a criação de um ambiente propício à segurança jurídica” e a 

“previsibilidade das decisões judiciais”, ambas reputadas “indispensáveis à atração de investimentos”, figuram 

nas justificativas que o acompanham. 

A leitura do texto, no entanto, desmente os propósitos que moveram sua elaboração. 

Fruto de uma iniciativa isolada, o Projeto de Código Comercial foi apresentado como um fato consumado e 

surpreendeu a comunidade jurídica. Primeiro, porque a própria necessidade de um novo Código é muito 

duvidosa. 

Além disto, o texto do Projeto transita entre o irrelevante, o tecnicamente equivocado e o imprevisível. 

Diversos dispositivos objetivam reproduzir normas tradicionais, bem conhecidas pelos agentes econômicos e 

aplicadas de maneira inconteste pelos Tribunais. Outros - muitos outros - são manejados com total imperícia 

técnica. A propósito, salta aos olhos a falta de precisão do texto, que baralha conceitos e acaba por obscurecer 

o que há muito é certo. 

No direito brasileiro, os Códigos não costumam ter vida efêmera. Não é impossível que as muitas imprecisões 

do texto proposto venham a ser corrigidas pelo trabalho da doutrina e da jurisprudência. Na melhor das 

hipóteses, entretanto, serão necessários longos anos para que todas as imperfeições sejam superadas, a fim de 

que o direito brasileiro não retroceda. O preço a se pagar é o atraso no desenvolvimento do país. Todos sabem 

que não é racional investir em um ambiente econômico cujas regras não são claras.  
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Corrobora a doutrina favorável à construção de um “novo” Código Comercial as 

impropriedades existentes na tentativa de regulação de negócios jurídicos eminentemente 

interempresariais através de institutos civilistas.  

 

A principiologia que informa o arcabouço legislativo, que regula o objeto do 

que, historicamente, foi conhecido como direito comercial, e que hoje também 

é chamado de direito empresarial, tem estrutura e fins distintos daquele que 

disciplina outras áreas do direito privado, em especial o direito civil e o direito 

do consumidor. 

A estrutura das normas legais que integram o direito comercial tem um sentido 

diverso às disposições legais que regulam as relações civis, já que o sistema 

de direito privado é orientado por princípios segundo valores que podem ser 

diferentes conforme a parte da “vida de relação” que estiver sendo 

disciplinada. Para compreender essa afirmação, basta pensar na disciplina das 

sociedades por ações, nos títulos de crédito, na falência e recuperação judicial, 

nas obrigações de os empresários manterem registros contábeis etc., 

disposições legais que possuem como peculiaridade fática a incidência sobre 

uma relação que, historicamente, sempre esteve vinculada às relações do 

tráfico econômico e que, nos dias de hoje, distanciam-se severamente da 

clássica relação de direito civil109. 

 

                                                         

A falta de precisão, todavia, não é o principal defeito do Projeto de Código Comercial. Seu vício mais grave é 

a adoção de soluções muito particulares, cuja aplicação nunca foi submetida ao teste da realidade, em qualquer 

país que seja. Regras novas são benvindas, desde que responsavelmente formuladas. Infelizmente, no que tem 

de original, o texto do Projeto de Código Comercial é precipitado, vago e, não raro, contraditório. 

Normas desse gênero não permitem prognósticos positivos. Não se sabe o resultado que emergirá de sua 

interpretação, pois se trata de terreno fértil para o ativismo e o arbítrio. Nesse cenário, ao menos uma coisa é 

certa: o prejuízo social é incalculável e atinge todos os brasileiros, indistintamente. Ao criar embaraços sem 

propor soluções, o Projeto de Código Comercial só fará crescer o chamado custo Brasil. Não é possível 

mensurar quanto tempo será necessário para que o empresário, interessado em investir e em atuar no país, 

conheça as regras do jogo. O tempo, agora, deve ser contado em décadas. 

O Projeto de Código Comercial visa alterar, de uma só vez, diversas normas e revogar outras tantas, algumas 

delas não apenas relativamente novas, como também muito especializadas e fruto de amplas discussões. 

Diversamente do que anuncia, a aprovação de seus termos fará com que a atividade empresarial passe a ser 

desempenhada em um ambiente que lhe é hostil, seja pela imprecisão, seja pela imprevisibilidade, conforme 

demonstrado em artigos publicados na imprensa especializada por diversos dos signatários.  

Não é sem razão, portanto, que o texto tenha sido criticado de maneira contundente em várias palestras e 

debates, em instituições altamente representativas, dentre outros estados, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em 

Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, inclusive na presença de parlamentares, entre os quais o próprio 

deputado relator, na Comissão formada no Congresso Nacional. 

As emendas apresentadas durante a tramitação do Projeto de Código Comercial não bastam a sanar os vícios 

de que o texto padece. Algumas delas chegam, inclusive, a agravá-los. No que tem de oportuno, as propostas 

poderiam ser aproveitadas para promover modificações pontuais na disciplina da atividade empresarial. 

Nunca, porém, como parte integrante de um conjunto de regras tão contrário ao progresso do país, projetadas 

no falso pressuposto da necessidade de um novo Código, sem cogitar-se, como seria razoável, de projetos de 

lei específicos para tratar dos temas que estejam a demandar disciplina ou atualização. Temas, aliás, muito 

heterogêneos, a comprovar o descabimento da ideia de um novo Código que os reúna. 

Trata-se de um futuro que o Brasil não merece. 

Como cidadãos brasileiros, nós, estudiosos e profissionais do direito privado, compartilhamos essa nossa 

reflexão com toda a sociedade e nos manifestamos, publicamente, pela rejeição do Projeto de Código 

Comercial. Afinal, as leis são feitas para o povo e não o povo para as leis. In.: Migalhas. 15 de maio de 2013. 

Disponível em: http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI178410,11049-

Especialistas+manifestamse+contra+Codigo+Comercial. Acesso em 10 de outubro de 2016. 
109 BRANCO, Gerson Luiz Carlos. As Obrigações Contratuais Civis e Mercantis e o Projeto de Código Comercial. 

Revista de Direito Civil Contemporâneo. São Paulo. vol. 1/2014, Out - Dez / 2014, p. 76. 
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Não obstante, há sérias críticas a essa tentativa da criação de um “novo” Código 

Comercial. Para Erasmo França Valladão, ao anunciar suas críticas a um novo Código 

Comercial, tentar enumerar seus principais defeitos, assim afirmando: 

 

Em primeiro lugar, a edição de um Código Comercial depois de apenas dez 

anos de vigência do Código Civil é uma ideia totalmente anacrônica, pelo 

menos no Brasil. Vai trazer uma insegurança muito grande, afora o fato de que 

o projeto é de péssima qualidade. Em segundo lugar, o projeto prevê que o 

Ministério Público possa requerer a anulação de contratos e negócios jurídicos 

provando o descumprimento da função social. Mas a função social é um 

conceito indeterminado e de conteúdo totalmente controverso, e isso trará 

extrema insegurança ao mundo dos negócios. Em terceiro lugar, há a 

possibilidade de que o sócio grave as próprias cotas com cláusulas de 

impenhorabilidade. Isso só existe quando se trata de um bem de família, por 

exemplo. Como é que ficam os credores? O seu patrimônio é a garantia dos 

credores. Em quarto lugar, prevê-se a possibilidade de incluir no contrato de 

sociedade uma cláusula que exclua qualquer sócio da participação nas perdas 

societárias. Mas existe uma tradição no direito societário de que os sócios 

participam dos lucros e das perdas. Na liquidação da sociedade, as perdas 

sociais são imputadas às cotas dos sócios minoritários. Então, isso não pode 

prevalecer perante credores, mas internamente sim, o que quer dizer que você 

está prejudicando o minoritário com a autorização da lei. Em quinto lugar, o 

juiz estará autorizado a nomear um “facilitador” para auxiliá-lo nos processos 

complexos. Ou seja, o juiz poderá julgar o processo sem ter lido o processo, o 

que é um disparate. E se o facilitador errou? Em sexto lugar, há um tratamento 

fragmentado e totalmente deficiente dos títulos de crédito. Em sétimo lugar, 

pelo projeto, você pode estabelecer juros no porcentual que quiser, ou seja, 

consagra a usura. Os bancos podem estabelecer juros, que são fiscalizados 

pelo Banco Central, mas imagine um empresário fixando os juros que 

quiser110. 
 

Na mesma medida, existem respeitáveis estudiosos que defendem os projetos que 

tramitam no Congresso Nacional reconhecendo ser de sua importância um Código Comercial 

em que possa transitar de forma livre os institutos próprios da relação de mercado111.  

Neste sentindo, explica Arnoldo Wald, professor catedrático em Direito pela UERJ:  

 

Admitia-se no passado, que o atraso do direito em relação aos fatos era uma 

decorrência da própria natureza jurídica das normas jurídicas, que sempre 

                                                         
110 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Um novo Código Comercial “vai trazer uma insegurança 

jurídica enorme”. Disponível em: http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/justica-direito/entrevistas/um-

novo-codigo-comercial-vai-trazer-uma-inseguranca-juridica-enorme-bzjkthal4pfg0s214mna1clzi. Acesso em: 10 

de outubro de 2016. 
111 São eles: Jorge Lobo (Novo Código Comercial, Uma proposta de novo Código Comercial), Armando Luiz 

Rovai (Projeto do novo Código Comercial, projeto para o Brasil), Helga A. F. de Alvarenga (O novo Código 

Comercial), Luciano Timm (Precisamos de um novo código comercial?), Ivo Waisberg (O novo Código Comercial 

brasileiro), Carlos Henrique Abrão (O novo direito empresarial), Arnoldo Wald (Um novo Código Comercial para 

o Brasil) e, como não poderia deixar de ser, Fábio Ulhoa Coelho (Explicando o Projeto de Código Comercial, O 

debate democrático do novo Código Comercial, A sociedade anônima no projeto de Código Comercial, Um novo 

Código Comercial para o Brasil, Um novo Código Comercial, Um novo código comercial estabeleceria uma nova 

extensão do poder regulador da CVM). 
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deveriam refletir regimes já consolidados pelo tempo. O século XXI, que é o 

da rapidez e da aceleração da história, já não aceita a obsolescência na área 

jurídica. A evolução da economia e as novas dimensões do País exigem um 

novo direito compatível com o nosso desenvolvimento econômico. O novo 

conjunto normativo deve, pois, ser o catalisador do progresso. Cabe-lhe 

garantir a segurança e a estabilidade das relações jurídicas e incentivar os 

investimentos dos quais tanto necessitamos, especialmente na área de 

infraestrutura. 

Se o Estado que ser eficiente, conforme determina o artigo 37 da Constituição 

brasileira, devendo a justiça solucionar os litígios de modo coerente e em 

tempo razoável, necessitamos de um direito que não só dê soluções aos 

problemas atuais, mas também dê ao cidadão a necessária certeza e lhe 

permita a maior previsibilidade possível das consequências dos seus atos, 

considerando o atual contexto no qual vivemos112. 
 

 

 

2.5 A Experiência da Boa-Fé no Direito Privado Brasileiro 

 

2.5.1 A Boa-Fé no Código Comercial de 1850 

 

No que tange ao Código Comercial do Império, restou-se a presença do instituto da 

Boa-Fé113:  

 

Art. 131 - Sendo necessário interpretar as cláusulas do contrato, a 

interpretação, além das regras sobreditas, será regulada sobre as seguintes 

bases: 

1 - a inteligência simples e adequada, que for mais conforme à Boa-Fé, e ao 

verdadeiro espírito e natureza do contrato, deverá sempre prevalecer à 

rigorosa e restrita significação das palavras [grifo nosso]. 

Art. 825 - Não existindo presunção de culpa ou fraude na falência, o falido 

que se não ocultar, e se tiver apresentado em todo os atos e diligências da 

instrução do processo (art. 822), tem direito a pedir, a título de socorro, uma 

soma a deduzir de seus bens, proposta pelos administradores, e fixada pelo 

Tribunal, ouvido o Juiz comissário, e tendo-se em consideração as 

necessidades e família do mesmo falido, a sua Boa-Fé, e a maior ou menor 

perda que da falência terá de resultar aos credores [grifo nosso]. 

 

Como se percebe, a Boa-Fé aparece primeiramente no Brasil no Código Comercial de 

1850, em seu artigo 131, que previa como sendo condição sine qua non a interpretação das 

cláusulas do contrato, que, entre outras regras, deveria se basear na inteligência simples e 

                                                         
112 WALD, Arnoldo. Um novo Código Comercial para o Brasil. Disponível em: 

http://www.valor.com.br/arquivo/885031/um-novo-codigo-comercial-para-o-brasil . Acesso em 10 de outubro de 

2016. 
113 BRASIL. Lei nº 556, de 25 de junho de 1850. Institui o Código Comercial do Império. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L0556-1850.htmCompilado.htm. Acesso em: 10 de agosto de 2016. 
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adequada, contanto que fosse mais Boa-Fé adequada ao verdadeiro espírito e natureza do 

contrato, devendo prevalecer ante a rigorosa e restrita significação das palavras. No entanto, tal 

dispositivo não teve grande apelo perante a doutrina e os tribunais. 

Acerca dessa inauguração do instituto da Boa-Fé objetiva em nosso ordenamento, 

remontando o Código Comercial de 1850, é importante, como veremos a seguir, as elucidações 

de Antônio Junqueira: 

 

Há, nessa omissão do Código Civil brasileiro, um reflexo da mentalidade 

capitalista da segunda metade do século XIX, mais preocupada com a 

segurança da circulação e desenvolvimento das relações jurídicas do que com 

a justiça material dos casos concretos, porque a verdade é que o Código 

Comercial brasileiro, muito anterior ao Código Civil (o Código Comercial é 

de 1850), já tinha regra genérica sobre a Boa-Fé e o art. 131, sobre 

interpretação do contrato114. 

 

Muito embora haja uma indicação da aplicação de uma Boa-Fé objetiva no texto de 

1850, não houve essa mesma repercussão na construção doutrinária e jurisprudencial da época. 

Neste sentindo, a “amplitude deste dispositivo, todavia, jamais teria sido reconhecida pela 

doutrina e pela jurisprudência, tendo em vista que sua aplicação como critério de intepretação 

dos contratos comerciais foi demasiadamente escassa”115. 

Coaduna com tais observações o ensinamento de Lívio Goron (2003): 

 

No tempo de vida do Código Comercial brasileiro a jurisprudência mercantil 

não chegou a extrair da aludida norma nada que fosse parecido a um padrão 

ético, um modelo de conduta social ou um standard jurídico, pelo qual cada 

sujeito que intervém na relação obrigacional deve ajustar a sua própria 

conduta ao padrão do homem reto e honesto116. 

 

O dispositivo em comento, ao consagrar a Boa-Fé objetiva como cláusula geral, 

também trazia implícito o princípio da função social do contrato, já que afastava a validade das 

palavras que constavam do instrumento contratual, em benefício do verdadeiro espírito do 

contrato117. 

                                                         
114 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. A Boa-Fé na Formação dos Contratos. Disponível em: 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi

hnPG_pcLQAhUEg5AKHf_UB7AQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.revistas.usp.br%2Frfdusp%2Farti

cle%2Fdownload%2F67168%2F69778&usg=AFQjCNHhXj6fSUAywng9LwAndjYn7g_Rsg&sig2=KyGcrr-

Ce9FFWAzHEit3Tg. Acesso em 24 de novembro de 2016. 
115 TUCCI, Cibele Pinheiro Marçal Cruz e. Teoria Geral da Boa-Fé Objetiva. Revista do Advogado, n. 68 (2002), 

p. 107. 
116 GORON, Lívio Goellner. Anotações Sobre a Boa-Fé no Direito Comercial. São Paulo: Revista de Direito 

Privado, vol. 13/2003, Jan - Mar de 2003, p. 150. 
117 TARTUCI, Flávio. O Princípio da Boa-Fé Objetiva em Matéria Contratual: Apontamentos em Relação ao 

Novo Código Civil e a Visão do Projeto nº 6.960/02. Disponível em: http://lekkerding.com.br/wp-

content/uploads/2014/07/artigo-boaf-TARTUCE.pdf. Acesso em: 24 de novembro de 2016. 
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Diante dessa realidade, percebe-se que o Brasil perdeu uma valiosa oportunidade de 

desenvolver a Boa-Fé na forma objetiva, uma vez que mesmo presente na legislação, não 

conseguia a doutrina e a jurisprudência implementá-la. Não permitindo, dessa forma, a proteção 

a confiança das partes e para evitar o comportamento desleal e abusivo, incompatível com os 

usos e costumes socialmente aceitos à época. 

No Brasil, o estudo sobre a Boa-Fé objetiva teve impulso significativo na década de 

60, o que favoreceu para ultrapassar os limites do direito comercial 118. 

 

 

2.5.2 A Boa-Fé no Código Civil 

 

O Código Civil de 1916 contemplou apenas a Boa-Fé em sua acepção subjetiva, não 

possuindo dispositivo expresso cuidando de norma geral de Boa-Fé objetiva, mencionada 

somente de forma incidental. 

Nas menções existentes no Código Civil de 1916 há plena identificação da escolha 

pelo sistema de Boa-Fé subjetiva119, como se pode depreender da citação a seguir.  

 

No direito brasileiro, a Boa-Fé nas relações entre particulares e um princípio 

jurídico mas não está formulado como regra de aplicação geral. No Código 

Civil, elaborado sob o influxo das ideias pandectistas da segunda metade do 

século passado e cuja vigência se iniciou em de Janeiro de 1917, não há regra 

genérica que se refira expressamente à Boa-Fé na formação ou execução dos 

contratos como as dos artigos ou parágrafos 1.134 do Código Civil francês, 

242 do B.G.B., 1.337 do Código Civil italiano e 227, do Código Civil 

português120. 

 

Percebe-se que o Código Civil de 1196 seguiu na contramão do Código Comercial do 

Império de 1850, bem como do projeto construído por Teixeira de Freitas, uma vez que esses 

códigos adotaram a Teoria da Boa-Fé objetiva. 

Com o advento do Código Civil em 2002, rompeu, finalmente o nosso ordenamento 

privatista com os modelos fechados, próprios das codificações oitocentistas121. A mudança para 

                                                         
118 GORON (Op. cit.). 
119 Neste sentido os artigos: 109, 112, 221, 255, 490, 491, 500, 510, 511, 514, 516, 549, 550, 551, 612, 619, 622, 

933, 935, 968, 1.002, 1.072, 1.073, 1.045. 1.272, 1.318, 1.321, 1.382, 1.404, 1.443, 1.477 e 1.507. 
120 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. A Boa-Fé na Formação dos Contratos. Disponível em: 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi

hnPG_pcLQAhUEg5AKHf_UB7AQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.revistas.usp.br%2Frfdusp%2Farti

cle%2Fdownload%2F67168%2F69778&usg=AFQjCNHhXj6fSUAywng9LwAndjYn7g_Rsg&sig2=KyGcrr-

Ce9FFWAzHEit3Tg. Acesso em 24 de novembro de 2016. 
121 No Brasil, o Código Civil de 1916 – o denominado Código Beviláqua – foi editado imbuído do formalismo 

jurídico que dominou as grandes codificações oitocentistas e continha – como seria de se esperar – a crença na 
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um sistema aberto não teve início no Brasil. É fruto das consequências das duas grandes guerras 

que, no mundo jurídico, desaguou no abandono dos paradigmas postos por aquele positivismo 

jurídico122. Conforme afirma, Antônio Lago Júnior (2013), 

 

Após esses fatos, consagram-se os estados democráticos de direito, há um 

forte movimento pela concretização dos valores constitucionais e a dignidade 

da pessoa humana passa a ser reconhecida como um valor suprapositivo, que 

está, portanto, acima da própria lei e do próprio Estado123. 

 

Esse movimento culminou com a necessidade de uma nova teoria do direito que 

reaproximou Direito com a Moral e da afirmação da Constituição como o mais importante 

instrumento de uma sociedade124 125. 

Como já observado, essa mudança de perspectivas de visualização do Estado de 

Direito, contribuiu para a criação de codificações com sistemas abertos, conforme leciona 

Judith Martins (1999): 

 

Ao contrário, buscam a formulação da hipótese legal com a utilização de 

conceitos cujos termos têm significados intencionalmente abertos e vagos, 

construindo, assim, uma ampla moldura, com o que possibilita, por meio de 

decisões judiciais, em cada caso concreto, a incorporação de valores, 

princípios, diretrizes e máximas de conduta que se encontram fora do corpo 

dos códigos, bem como a incessante formulação de novas normas: são as 

assim denominadas cláusulas gerais 126. 

                                                         

completude legalista. Mediante a adoção de uma técnica legislativa casuística, tinha a pretensão de regular com 

exclusividade as relações interprivadas, deixando para a Constituição apenas as normas procedimentais de 

estruturação e separação de poderes, buscando, com isto, evitar a interferência do Estado na vida dos proprietários 

e contratantes. In.: LAGO, Antônio Júnior. A Responsabilidade Civil à Luz da Boa-Fé Objetiva: uma análise a 

partir dos deveres de proteção. UFBA (Dissertação de Mestrado), 2013, p. 108. 
122 MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2009, p.08. 
123 LAGO (Op. cit., p. 105). 
124 Segundo Luís Roberto Barroso, “uma das grandes mudanças de paradigma ocorridas ao longo do século XX 

foi à atribuição à norma constitucional o status de norma jurídica. Superou-se, assim, o modelo adotado na Europa 

até meados do século passado, no qual a Constituição era vista como um documento essencialmente político, um 

convite à atuação dos Poderes Públicos. Vigoravam a centralidade da lei e a supremacia do Parlamento, cujos atos 

eram insuscetíveis de controle judicial. Somente após a Segunda Guerra Mundial é que veio a se difundir – e, 

eventualmente, a prevalecer – o modelo americano de constitucionalismo, fundado na força normativa da 

Constituição [...]. Desse reconhecimento de caráter jurídico às normas constitucionais resultam consequências 

especialmente relevantes, dentre as quais se podem destacar: a) A Constituição tem aplicabilidade direta e indireta 

às situações que contempla, inclusive e notadamente as referentes à proteção e promoção dos direitos 

fundamentais; b) A Constituição funciona como parâmetro de validade de todas as demais normas jurídicas do 

sistema, que não deverão ser aplicadas quando forem com ela incompatíveis; c) Os valores e fins previstos na 

Constituição devem orientar o interprete e o aplicador do Direito no momento de determinar o sentido e o alcance 

de todas as normas jurídicas infraconstitucionais.” (BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional 

contemporâneo. Os conceitos Fundamentais e a Construção do Novo Modelo. 4ª.ed. São Paulo: Saraiva, 2013, 

pp.219-220). 
125 SARMENTO, Daniel. O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. Disponível em: < 

http://empreendimentosjuridicos.com.br/docs/daniel_sarmento_o_neoconstitucionalismo_no_brasil1.pdf >. 

Acesso em: 10 de outubro de 2016, p.03. 
126 MARTINS-COSTA (Op. cit., p.286). 
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Por outro lado, o Código Civil de 2002 tem como seu maior diferencial justamente a 

adoção da técnica das cláusulas gerais, ao lado da fórmula regulamentar casuística. Trata-se, 

enfim, de uma técnica legislativa mista, pois que, sem abrir mão da casuística, concebe a 

utilização ampla de cláusulas gerais, o que propicia a abertura e certa mobilidade ao sistema127 

128. 

O Código Civil de 2002 é procedente de Projeto de Lei de 1975, organizado por uma 

comissão de notáveis e encabeçado pelo Prof. Miguel Reale. Passou mais de três décadas para 

ser aprovada pelo Congresso Nacional e, por isso, é um produto mais apropriado para a década 

de 70 e não para o Brasil pós-ditatura, que teve o advento de importantes instrumentos 

legislativos, como é o caso do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, introduz 

modificações substanciais nos princípios norteadores do direito privado, se comparado ao 

Código Civil de 1916 então vigente. 

A técnica positiva oitocentista tinha por finalidade garantir a “segurança” que, segundo 

Natalino Irti129, estava apoiada na tríplice ideologia que sustentava a relação sistema-código: 

 
a) a ideologia da sociedade, representativa dos valores de uma classe 

específica, qual seja a burguesia liberal, capaz de exprimir princípios comuns 

e refletir-se num quadro legislativo estático e rígido; 

b) a ideologia da unidade legislativa, consagrada na concepção de um Código 

Civil como um sistema completo, pleno, harmônico e autorreferente das leis 

civis, ou seja, a sociedade oitocentista - fundada na propriedade fundiária e no 

liberalismo econômico no campo contratual - reconhecia-se no código como 

num espelho; 

c) a ideologia da interpretação, por meio da qual se concebia a ordem jurídica 

como o reflexo do tecido orgânico das relações sociais, não deixando qualquer 

margem de opção quanto ao método de interpretação das prescrições legais, 

que eram necessariamente visualizadas na representação reducionista de uma 

plana subsunção, operada por meio de uma dedução silogística130. 

 

Importante firmar que com a mudança para o sistema aberto, utilizando como 

metodologia o sistema de cláusula, não significa na diminuição das complexidades dos estudos 

do direito privado e da subsunção da norma ao caso concreto. Como leciona Judith Martins 

                                                         
127 LAGO (Op. cit., p. 111). 
128 Adverte Judith Martins-Costa que a cláusula geral provoca certas incertezas sobre a efetiva dimensão dos seus 

contornos, em razão do que, em um sistema em que apenas houvesse cláusulas gerais, o grau de segurança seria 

muito baixo. Daí porque a vantagem da combinação entre os dois métodos. (COSTA, Judith-Martins. O direito 

privado como um ‘sistema em construção’. Revista de informação legislativa, v.35, n.139, p.5-22, jul./set. de 

1998, p.08. Disponível em: < https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/383/r139-

01.pdf?sequence=4>. Acesso em: 29 jan. 2013). 
129 IRTI, Natalino. Decodificazione e leggi speciali. L’etá della decodificazione. 4ª.ed. Milano: Giuffrè, 1999, 

pp.159-162. 
130 LAGO (Op. cit., p. 103). 
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(1999), o estudo sobre as cláusulas gerais é essencialmente cambiante e complexo.131 Corrobora 

com o entendimento Karl Engisch (1983), quando afirma que o sistema aberto de cláusula geral 

assume o caráter cambiante por tratar-se de um conceito “multissignificativo”132. 

É por meio das cláusulas gerais consagradas nos arts. 113, 187 e 422 do Código Civil 

de 2002133 que a ordem jurídica brasileira consagra a Boa-Fé objetiva, ou, por outras palavras, 

é pela aplicação das referidas cláusulas gerais que o princípio da Boa-Fé se manifesta, pelo 

menos no nível das relações obrigacionais134. 

Judith Martins-Costa135 indica três tipos de cláusulas gerais segundo o tipo de 

disposições que cada uma carrega: a) de tipo restritivo; b) de tipo regulativo; e c) de tipo 

extensivo. As três cláusulas gerais da Boa-Fé antes citadas (arts. 113, 187 e 422 do Código Civil 

de 2002) transitam por essas vias. Assim, quando o juiz seleciona determinados fatos ou 

condutas para confrontá-las com um determinado padrão socialmente aceitável poderá 

encontrar consequências jurídicas diversas e, a princípio, indeterminadas136. 

Ainda é imprescindível destacar a grande inovação constante no artigo 927 do Código 

Civil que adota a cláusula geral da Boa-Fé objetiva na responsabilidade civil, inclusive 

privilegiando a teoria do risco, teoria esta consubstanciada na legislação consumerista de 1990 

e anteriormente pela legislação consolidada da década de 40. 

 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. 

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 outrem137. 

                                                         
131 MARTINS-COSTA (Op. cit., p.273). 
132 ENGISCH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico. Trad. de J. Batista Machado. 6ª.ed. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1983, p.228. 
133 Código Civil de 2002: “Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a Boa-Fé e os usos 

do lugar de sua celebração; 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; Art. 

422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios 

de probidade e Boa-Fé”. 
134 LAGO (Op. cit., p. 129). 
135 MARTINS-COSTA (1998;1999). 
136 Apesar de atribuir-se à Judith Martins-Costa a missão de correlacionar e apontar as funções da cláusula geral 

da Boa-Fé objetiva no âmbito do direito positivo brasileiro, em verdade, a estruturação pioneira das referidas 

funções há de ser tributada a Franz Wieacker, que situa a função da Boa-Fé objetiva no direito alemão em razão 

da cláusula geral do § 242. (WIEACKER, Franz. El principio general de la buena fé (Zur Rechtstheoretische 

Präzisierung des § 242 BGB). Trad. espanhola de José Luís de Carro. Madrid: Civitas, 1976, p.51). In.: LAGO, 

Antônio Júnior. A Responsabilidade Civil à Luz da Boa-Fé Objetiva: uma análise a partir dos deveres de 

proteção. UFBA (Dissertação de Mestrado), 2013, p. 130. 
137 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2012. Institui o Código Civil. Diário Oficial da República 

Federativa do Brasil. Brasília, DF, 11 de janeiro de 2002. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm#art2044. Acesso em: 10 de agosto de 

2016. 
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Acerca dessa questão também afirma Venceslau Tavares (2011): 

 

Considera-se inovador o parágrafo único do art. 927 do Código Civil em vigor, 

no qual se encontra consubstanciada uma cláusula geral de responsabilidade 

civil, na medida em que imputa ao autor do dano o dever de reparação 

desvinculado da culpa, quando se verificar que o autor normalmente 

desenvolve atividades que, por si mesmas, acarretam riscos para os direitos de 

outrem. Assim, considera-se que o elemento periculosidade deve ser uma 

qualidade que antecede ou que preexiste em relação ao comportamento 

danoso. Neste caso, a identificação do risco da atividade por parte do julgador 

se dá por meio de uma análise tópica138. 

 

A importância dessa inovação dar-se-á pelo abandono na teoria do Código Civil de 16 

de evidenciar a responsabilidade civil quando verificada a culpa do agente139 140. Neste sentido, 

A adoção de tal cláusula geral de responsabilidade objetiva parece modificar 

a visão que durante certo tempo prevaleceu na civilística nacional, no sentido 

de que a regra geral de imputação de responsabilidade seria fundada na idéia 

de culpa, de modo que a regra da responsabilidade objetiva teria aplicação 

excepcional, pois dependeria da expressa previsão em lei. 

A adoção da teoria do risco na seara da responsabilidade civil tem como 

antecedentes históricos e sociais a industrialização e a conseqüente 

automatização de uma série de atividades, realidade em que o paradigma da 

culpa mostrou-se insuficiente para abranger os danos resultantes de tais 

atividades141. 
 

Poderá, ainda, ampliar o conteúdo da relação contratual, por meio da inserção de 

deveres de proteção, informação ou cooperação, não necessariamente criados pelas partes ou 

pela lei (incidência de deveres laterais de conduta), por meio da regulação propiciada pelo art. 

422 do Código Civil. E, ainda, a Boa-Fé concita ao ingresso no Código Civil dos princípios e 

direitos fundamentais da Constituição Federal (interpretação conforme a Boa-Fé), pela via do 

citado artigo 113 do Código Civil142 143. 

                                                         
138 TAVARES, Venceslau. A cláusula geral de responsabilidade objetiva do código civil de 2002: elementos 

para uma tentativa de identificação dos pressupostos para a aplicação do parágrafo único do art. 927 do CC 2002. 

Atualidades Jurídicas: Revista do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Belo Horizonte, v. 1, n. 

1, jul./dez. 2011. 
139 A prevalência do critério da culpa para a responsabilização em nosso “sistema” de Direito Civil é fruto da 

herança romano-germânica, que busca na Lex Aquilia, vigente desde o século II a.C., a culpa como pressuposto 

para a imputação de responsabilidade. In.: MORAES, Maria Celina Bodin de. A constitucionalização do Direito 

Civil e seus efeitos sobre a responsabilidade civil. Direito, Estado e Sociedade, v. 9, n. 9 (jul./dez. 2006), p. 254. 

Disponível em: publique.rdc.puc-rio.br/direito/media/Bodin_n29.pdf Acesso em: 10 de outubro de 2016. 
140 “À medida que – sob esta perspectiva – o dano desacompanhado da culpa do causador, ainda que injustificado, 

não gerava o dever de reparação”. In.: TAVARES (Op. cit.). 
141 TAVARES (Op. cit.). 
142  ROSENVALD, Nelson. Dignidade da pessoa humana e Boa-Fé objetiva. São Paulo: Saraiva, 2005, p.167; 

SILVA, Jorge Cesar Ferreira da. Princípios de direito das obrigações no novo código civil. In.: SARLET, Ingo 

Wolfgang (Org.). O novo código civil e a constituição. 2ª.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p.137. 
143 LAGO (Op. cit., p. 130). 
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Daí porque a Boa-Fé objetiva se assemelha a uma janela que se abre para os modelos 

de comportamento, deveres de conduta e uma série de valores que radicam imediatamente na 

Constituição Federal, como a solidariedade, e, mediatamente, pelo princípio da dignidade da 

pessoa humana144. 

Pode-se concluir, enfim, afirmando que a Boa-Fé, por meio da respectiva cláusula 

geral, constitui a porta de entrada dos direitos fundamentais e dos princípios constitucionais nas 

relações privadas145. 

Por isso, podemos firmar que a Boa-Fé foi dotada como matriz de todo comportamento 

humano, que lança premissas numa hermenêutica jurídica dita estrutural, pela qual examina a 

totalidade das normas de um determinado sistema, fazendo com que houvesse o abandono de 

intepretação da regra jurídica de forma individualizada, destacadas do seu conteúdo 146.  

 

 

2.5.3 A Boa-Fé no Código de Defesa do Consumidor 

 

A repercussão do instituto da Boa-Fé objetiva na legislação consumerista influenciou 

diversos ramos do direito, tendo em vista ter lançado amplíssimas bases para o fenômeno da 

desconsideração da personalidade jurídica147. 

                                                         
144 Idem. 
145 SILVA, Jorge Cesar Ferreira da. Princípios de direito das obrigações no novo código civil. In.: SARLET, Ingo 

Wolfgang (Org.). O novo código civil e a constituição. 2ª.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p.142. 
146 REALE, Miguel. A Boa-Fé no Código Civil. Disponível em: http://www.miguelreale.com.br Acesso em: 10 

de novembro de 2016. 
147 Gustavo Tepedino afirma que “o sistema de responsabilização do Código do Consumidor, como se sabe, foi 

elaborado na esteira da formação de uma sociedade caracterizada pela complexidade tecnológica, com produção 

em massa e consequente desindividualização do produto e despersonalização dos protagonistas da relação de 

consumo. O descompasso das estruturas formais com tipologia social emergente evidenciou a necessidade de 

superação da dicotomia entre a responsabilidade contratual, restrita às partes do negócio jurídico, e a 

extracontratual, fundada na noção de culpa [...]. Demais disso, segundo determinação expressa do art. 17 do CDC, 

para efeito de acidente de consumo, ‘equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento’. Protegesse, 

assim, qualquer pessoa atingida pelo fato do produto ou serviço, independentemente da posição jurídica que 

ocupa.” (TEPEDINO, Gustavo. A responsabilidade civil por acidentes de consumo na ótica civil-constitucional. 

In.: Temas de direito civil. 3ª.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, pp.238-239). Em sentido semelhante, o próprio 

Sergio Cavalieri Filho, quando afirma que “o Código de Defesa do Consumidor, como se verá, superou essa 

clássica distinção entre responsabilidade contratual e extracontratual no que respeita à responsabilidade do 

fornecedor de produtos e serviços. Ao comparar ao consumidor todas as vítimas do acidente de consumo [Código 

de Defesa do Consumidor, art. 17] submeteu a responsabilidade do fornecedor a um tratamento unitário, tendo em 

vista que o fundamento dessa responsabilidade é a violação do dever de segurança – o defeito do produto ou 

serviço lançado no mercado e que, numa relação de consumo, contratual ou não, dá causa a um acidente de 

consumo” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 7ª.ed. São Paulo: Atlas, 2007, 

p.16). Luiz da Cunha Gonçalves, a propósito, assevera que “toda essa discussão, porém, sendo de medíocre valor 

doutrinal, é também dispensável em face dos presentes textos legais, que de nenhum modo admitem tal distinção 

como fundamental para a exigência da responsabilidade civil. Nas relações extracontratuais, não há vantagem 

alguma em comparar o autor do dano com um suposto homo diligentissimus ou bonus pater familias; pois, feita a 

prova do facto ilícito, do dano e da relação de causalidade, a responsabilidade do autor do dano será forçosa, 

concretamente, seja qual for a diligência de que haja usado ou devesse usar. Nas relações contratuais, já vimos que 
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Num único artigo, com seus cinco parágrafos, construíram-se as bases de uma 

desconsideração da personalidade que subjuga os fundamentos do instituto no Direito Civil, 

servindo, como veremos, como lastro amplificativo nos conflitos de natureza justrabalhistas. 

O teor do artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor, faz enumerações da 

aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. 

 

Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade 

quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de 

poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato 

social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, 

estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica 

provocados por má administração. 

§ 1° (Vetado). 

§ 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades 

controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes 

deste código. 

§ 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas 

obrigações decorrentes deste código. 

§ 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. 

§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua 

personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos 

causados aos consumidores. 
 

Pela interpretação do texto legal existe um rol de elementos autorizadores (rol 

exemplificativo) da desconsideração da personalidade jurídica. São eles: 

i. Abuso de direito; 

ii. Excesso de poder; 

iii. Infração à Lei; 

iv. Fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social; 

v. Estado de insolvência; 

vi. Estado de Falência; e, 

vii. Encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. 

 

Percebe-se que diferentemente do que ocorre no direito civil, há aplicação da chamada 

Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica que tem como critério de aplicação 

a responsabilidade objetiva, onde não se discute a culpa “lato sensu” do devedor, bastando 

haver o mero inadimplemento da obrigação contida no título executivo judicial, ou seja, haverá 

a desconsideração da personalidade jurídica em atos ilícitos, como na aplicação da “teoria 

                                                         

o art. 705 do presente Código [a referência feita pelo autor é ao Código Civil português de 1867], além de 

estabelecer a culpa ex re ipsa do devedor moroso, não manda apreciar a culpa deste in concreto, o que seria 

absolutamente inútil.” (GONÇALVES, Luiz da Cunha. Tratado de direito civil. Tomo II. v.XII 2ª.ed. 

(portuguesa) São Paulo: Max Limonad, 1957, p.595). 
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maior”, como nos atos lícitos. Esta responsabilidade é oriunda daquilo que no Direito do 

Trabalho chamamos de Princípio da Alteridade, que tem o condão de responsabilização, neste 

caso do fornecedor, fundado na Teoria do Risco, bem como o reconhecimento da 

hipossuficiência do consumidor. 

Muito embora, nos parágrafos do artigo em comento haja uma diferenciação na 

aplicação da desconsideração da personalidade jurídica: as sociedades integrantes dos grupos 

societários e as sociedades controladas (Responsabilidade Subsidiária, art. 28, §2º); as 

sociedades consorciadas (Responsabilidade Solidárias, art. 28, § 3º); as sociedades coligadas 

(Responsabilidade quando verificada a existência de culpa, art. 28, § 4º), urge ressaltar o 

disposto no parágrafo 5º que autoriza o Poder Discricionário do Juiz de aplicação da 

desconsideração, sem prevalecer os parágrafos anteriores citados.  

No campo da jurisprudência são fartas as decisões judicias que corroboram com a tese 

acima citada148 149. 

                                                         
148 Responsabilidade civil e Direito do consumidor. Recurso especial. Shopping Center de Osasco-SP. Explosão. 

Consumidores. Danos materiais e morais. Ministério Público. Legitimidade ativa. Pessoa jurídica. 

Desconsideração. Teoria maior e teoria menor. Limite de responsabilização dos sócios. Código de Defesa do 

Consumidor. Requisitos. Obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Art. 28, § 5º. 

- Considerada a proteção do consumidor um dos pilares da ordem econômica, e incumbindo ao Ministério Público 

a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, possui o 

Órgão Ministerial legitimidade para atuar em defesa de interesses individuais homogêneos de consumidores, 

decorrentes de origem comum. 

- A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera 

demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para 

além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou 

a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). 

- A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito 

do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o 

pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão 

patrimonial. 

- Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo 

terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes 

demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de 

identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. 

- A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma 

do § 5º do art. 28, do CDC, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos 

requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causar, a mera existência da pessoa 

jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 

- Recursos especiais não conhecidos. 

(REsp 279.273/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2003, DJ 29/03/2004, p. 230) [grifo nosso]. 
149 DIREITO DO CONSUMIDOR. FILMADORA ADQUIRIDA NO EXTERIOR. DEFEITO DA 

MERCADORIA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA NACIONAL DA MESMA MARCA 

("PANASONIC"). ECONOMIA GLOBALIZADA. PROPAGANDA. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. 

PECULIARIDADES DA ESPÉCIE. SITUAÇÕES A PONDERAR NOS CASOS CONCRETOS. NULIDADE 

DO ACÓRDÃO ESTADUAL REJEITADA, PORQUE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO NO MÉRITO, POR MAIORIA. 

I - Se a economia globalizada não mais tem fronteiras rígidas e estimula e favorece a livre concorrência, 

imprescindível que as leis de proteção ao consumidor ganhem maior expressão em sua exegese, na busca do 

equilíbrio que deve reger as relações jurídicas, dimensionando-se, inclusive, o fator risco, inerente à 
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2.5.4 A experiência da Boa-Fé no Direito Trabalhista 

 

O instituto da Boa-Fé no Direito do Trabalho é impregnando não somente na 

constância da relação de emprego, mas, sobretudo, no momento pré-contratual e inclusive pós-

contratual. Acerca do tema, observou Alice Monteiro de Barros (2016): 

 

Desde a fase das negociações pré-contratuais, a Boa-Fé deverá presidir o 

comportamento das partes. Mesmo antes de o contrato ter sido concluído, as 

partes devem agir com retidão, conforme os valores éticos e sociais 

juridicamente protegidos e implícitos nas relações trabalhistas. A violação 

desse dever implica ressarcimento por dano emergente (gastos realizados) e 

do lucro cessante, que poderia ser obtido em outra contratação que não se 

realizou, dada a frustação da negociação anterior, sem prejuízo da 

compensação pelo dano moral acaso verificado. Dar-se, na hipótese, “abuso 

da liberdade de não contratar”, que se constitui abuso de direito. 

Uma vez celebrado o contrato de trabalho, a Boa-Fé adquire uma relevância 

singular, considerando que o empregado é sempre uma pessoa física. A 

relação de emprego gerado por esse contrato é impregnado de uma “dimensão 

humana” e de um “conteúdo ético” não encontrados em outros tipos de 

contrato. O direito do empregado de não ser discriminado e o direito à 

dignidade guardam coerência com os valores pessoais e morais, que estão 

acima dos direitos patrimoniais envolvidos nessa relação contratual150. 
 

O Direito do Trabalho pode ser considerado como quem realizou as maiores 

experimentações da responsabilidade limitada. Sendo este fruto da construção da 

responsabilidade objetiva e, por conseguinte, oriundo da construção e aplicação do instituto da 

Boa-Fé objetiva. A aplicação da chamada Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade 

Jurídica no âmbito trabalhista verifica-se pela razão da hipossuficiência do trabalhador e do 

caráter alimentar do crédito trabalhista151. 

                                                         

competitividade do comércio e dos negócios mercantis, sobretudo quando em escala internacional, em que 

presentes empresas poderosas, multinacionais, com filiais em vários países, sem falar nas vendas hoje 

efetuadas pelo processo tecnológico da informática e no forte mercado consumidor que representa o nosso 

País. 

II - O mercado consumidor, não há como negar, vê-se hoje "bombardeado" diuturnamente por intensa e hábil 

propaganda, a induzir a aquisição de produtos, notadamente os sofisticados de procedência estrangeira, levando 

em linha de conta diversos fatores, dentre os quais, e com relevo, a respeitabilidade da marca. 

III - Se empresas nacionais se beneficiam de marcas mundialmente conhecidas, incumbe-lhes responder 

também pelas deficiências dos produtos que anunciam e comercializam, não sendo razoável destinar-se ao 

consumidor as conseqüências negativas dos negócios envolvendo objetos defeituosos. 

IV - Impõe-se, no entanto, nos casos concretos, ponderar as situações existentes. 

V - Rejeita-se a nulidade argüida quando sem lastro na lei ou nos autos. 

(REsp 63.981/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2000, DJ 20/11/2000, p. 296). [grifo nosso] 
150 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. 10ª ed. São Paulo: Editora LTR, 2016, pp. 

126/127. 
151 SCHIAVI, Mauro. Manual de Direito Processual do Trabalho: de acordo com o novo CPC. 11ª ed. São 

Paulo: LTR, 2016, p. 1078. 
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O desenvolvimento dessas experimentações no âmbito da responsabilidade deu-se 

pelo aprofundamento do Princípio da Alteridade no Direito do Trabalho que tem como base o 

Artigo 2º Caput da Consolidação152. Sobre essa esfera da responsabilidade, ratifica Bruno 

Salama (2014): 

 

Sob a cantinela do princípio da alteridade, consolidou-se nesse campo 

jurídico, de fato, a responsabilidade objetiva de terceiros por dívidas 

trabalhistas. E anote-se: a atribuição de responsabilidade por dívidas 

trabalhistas abarcou não apenas os sócios, mas também os ex-sócios, 

administradores e ex-administradores, contratantes e até de outros terceiros 

com laços não contratuais com a empresa – tudo sob critérios de imputação 

duvidosos e sujeitos a salvaguardadas exíguas e aplicadas de maneiras 

inconstantes153. 

 

O desenvolvimento da Teoria da Responsabilização Objetiva no Direito do Trabalho 

estaria absorvida pelo que a doutrina moderna ligada às novas teorias neoliberais chama de 

ideia paternalista própria do Estado Novo Getuliano154.   

 

O novo modelo econômico gestado ao longo dos anos 1990 adaptava-se com 

dificuldades às regras, aos princípios e pressupostos políticos do direito 

trabalhista. A Constituição de 1988 erigiu valores sociais do trabalho a 

fundamentos da República e da ordem econômica, explicitando, a partir disso, 

o mais extenso tratamento constitucional jamais conferido ao tema. 

Qualificado como um direito social, ao trabalho foi atribuído um extenso rol 

de garantias, para cuja efetivação a Carta estabeleceu minuciosa discriminação 

de competências155. 

 

Desde então, o Princípio da Alteridade - que confere segurança jurídica ao empregado, 

na medida em que não pode ser prejudicado com a minoração dos seus direitos frente ao risco 

da atividade desenvolvida – foi se aprofundando e no cotejamento do caso concreto foi se 

expandido nos contenciosos trabalhistas156.  

O Princípio da Alteridade influencia, de forma concreta, a Execução Trabalhista, na 

medida em que imputa, tanto na responsabilidade patrimonial primária, decorrente daquela que 

recai sobre a Pessoa (Natural ou Jurídica) titular da relação jurídica, quanto na responsabilidade 

patrimonial secundária que advém de situação fática e não consta no título executivo. 

                                                         
152 Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade 

econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. [grifo nosso] 
153 SALAMA, Bruno Meyerhof. O Fim da Responsabilidade Limitada no Brasil: História, Direito e Economia. 

Rio de Janeiro: Editora Malheiros, 2014, p. 187. 
154 SALAMA (Op. cit., p. 188). 
155 Ibid., p. 189. 
156 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 15ª ed. São Paulo: LTR, 2016, pág. 383. 
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Havendo uma impossibilidade de adimplemento da obrigação constante no título 

executivo judicial dar-se-á a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. 

Importante frisar que desde o Código de 1916 há no sistema jurídico brasileiro uma 

distinção entre o sócio e a pessoa jurídica do qual compõem o quadro societário157, perpetuando 

tal distinção no atual Código Civil158. 

Neste sentido, muito embora não tenha figurado no polo passivo da demanda 

justrabalhista o sócio poderá integrar a execução uma vez frustrada a execução quanto à Pessoa 

Jurídica a qual decorre a relação jurídica originária159. 

Contudo, não se pode dizer que surgiu o instituto da aplicação da teoria da Boa-Fé 

objetiva e, consequentemente sua aplicação, na Desconsideração da Personalidade Jurídica nos 

contenciosos trabalhistas. Na verdade, desde 1919 há a previsão da aplicação do instituto em 

comento na Lei que regula a constituição de sociedades por quotas, de responsabilidade 

limitada160. 

A desconsideração da personalidade jurídica no processo trabalhista, diferentemente 

do que ocorre nas outras áreas do direito, pode ser decretada de ofício pelo magistrado (IN 

39/2016 do TST)161, ou seja, independe do requerimento da parte. Nada impede que o sócio 

                                                         
157 Art. 20. As pessoas jurídicas têm existência distinta da dos seus membros. BRASIL, Lei Nº 3.071, de 1º de 

Janeiro de 1916: Institui o Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3071impressao.htm. Acesso em 10 de outubro de 2016. 
158 Art. 1.022. A sociedade adquire direitos, assume obrigações e procede judicialmente, por meio de 

administradores com poderes especiais, ou, não os havendo, por intermédio de qualquer administrador. In.: 

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2012. Institui o Código Civil. Diário Oficial da República Federativa 

do Brasil, Brasília, DF, 11 de janeiro de 2002. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm#art2044. Acesso em: 23 de novembro de 

2013. 
159 EXECUÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NA FASE DE 

CONHECIMENTO. TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DO 

EMPREGADOR. RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIO. 1. Consoante leciona o ilustre jurista Mauro Schiavi, 

não obstante a pessoa jurídica não se confundir com a do sócio, a lei atribui a este a chamada responsabilidade 

patrimonial, de modo que seus bens podem vir a ser chamados a responder pela execução, nos casos em que a 

sociedade não apresente bens que satisfaçam a execução. Nesse passo, a sujeição do sócio - responsável econômico 

- não depende de sua participação no processo na fase de conhecimento. 2. Correta a constrição dos bens do ora 

agravante, considerando sua condição de ex-sócio da executada durante a relação de emprego do autor, bem como 

a inexistência de patrimônio da empresa executada capaz de garantir a execução, conforme salientado na decisão 

proferida pelo Tribunal Regional. 3. Agravo de instrumento não provido.  

(AIRR - 102640-11.2005.5.02.0201 , Relator Ministro: Lelio Bentes Corrêa, Data de Julgamento: 20/03/2013, 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 26/03/2013). In.: http://www.tst.jus.br. Acesso em: 10 de outubro de 2016. 
160 Art. 10.  Os sócios gerentes ou que derem o nome á firma não respondem pessoalmente pelas obrigações 

contrahidas em nome da sociedade, mas respondem para com esta e para com terceiros solidaria e illimitadamente 

pelo excesso de mandato e pelos actos praticados com violação do contracto ou da lei. In.: BRASIL. Decreto 

no 3.708, de 10 de Janeiro de 1919: Regula a constituição de sociedades por quotas, de responsabilidade limitada. 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Historicos/DPL/DPL3708.htm. Acesso em: 10 de 

outubro de 2016. 
161 Art. 878 - A execução poderá ser promovida por qualquer interessado, ou ex officio pelo próprio Juiz ou 

Presidente ou Tribunal competente, nos termos do artigo anterior. [grifo nosso] 
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utilize do instrumento do benefício da ordem162, desde que apresentem bens desembaraçados 

suficientes, que sejam de fácil liquidez e obedeça à ordem de preferência163 para o 

adimplemento da obrigação constituída no título executivo judicial. 

No que tange ao rito processual trabalhista, assevera algumas decisões que não há a 

necessidade de que haja uma frustação da execução, como ocorre no Direito Civil, para que se 

autorize a incidência da responsabilidade secundária através da desconsideração da 

personalidade. A aplicação da teoria da disregard no processo trabalhista, por vezes, apoia-se 

no § 5º do art. 28 do CDC, segundo o qual a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada 

sempre que for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos 

consumidores, consubstanciada com a dicção do artigo 786 do Código de Processo Civil164 165. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
162 Art. 1.024. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois 

de executados os bens sociais. In.: BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2012. Institui o Código Civil. 

Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 11 de janeiro de 2002. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm#art2044. Acesso em: 23 de novembro de 

2013. 
163 Art. 835.  A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito 

ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal 

com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; 

V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de 

sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais 

preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em 

garantia; 

XIII - outros direitos. § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a 

ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. § 2o Para fins de substituição da 

penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior 

ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. § 3o Na execução de crédito com garantia real, a 

penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será 

intimado da penhora. In.:  BRASIL. Lei nº 13.105 de 16 de Março de 2015. Institui o Código de Processo Civil. 

Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 17.3.2015. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 10 de outubro de 2016. 
164 Art. 786.  A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível 

consubstanciada em título executivo. In.:  BRASIL. Lei nº 13.105 de 16 de Março de 2015. Institui o Código de 

Processo Civil. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 17.3.2015. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 10 de outubro de 2016. 
165 SCHIAVI, Mauro. Manual de Direito Processual do Trabalho: de acordo com o novo CPC. 11ª ed. São 

Paulo: LTR, 2016, p. 1094. 
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CAPÍTULO III – OS CONTRATOS DE SEGURO 

 

3.1 As partes dos contratos empresariais 

 

O percurso e os valores do que seria contrato vem sendo trabalhados, desde a 

antiguidade, pelos romanos, tendo por base as condutas sociais, a moral e o modelo econômico 

da época. O contrato, por assim dizer, nasceu da realidade social166. 

Neste intinere, as relações mercantis da época foram de fundamental importância para 

o desenvolvimento do nascente direito contratual. 

 

Efetivamente, sem os contratos de troca econômica, especialmente os 

contratos de compra e venda, de empréstimo e de permuta, a sociedade atual 

de consumo não existiria como a conhecemos. O valor decisivo do contrato 

está, portanto, em ser o instrumento jurídico que possibilita e regulamenta o 

movimento de riquezas dentro da sociedade167. 
 

Nas palavras de Enzo Roppo, “constitui (o contrato) a formulação exterior da operação 

econômica”168. 

Corrobora com o entendimento o pressuposto de que para compreensão do direito 

comercial é necessário fazer uma digressão histórica, que está no seu conteúdo afastado dos 

critérios lógicos racionais evidenciados no direito civil. Nesse sentindo, a sua razão (direito 

comercial) de ser perante o direito civil não pode repousar sobre critérios lógicos, mas sobre 

critérios históricos169. 

Conforme afirma Ascarelli (1994): 

  

É sempre apenas por num ponto de vista histórico, ou seja, em relação às 

diferentes necessidades dos momentos históricos individuais, que se pode 

compreender a sucessiva reinvidicação da autonomia do direito do trabalho 

em relação à lei industrial, à lei agrícola. Dirigida especialmente a  todos 

aqueles que também a utilizão para entender as regras do direito público e 

direito privado, para ter esses direitos especiais, existência, uma vez que é 

historicamente determinadas, para compreender em diversos âmbitos170. 

 

                                                         
166 MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações 

contratuais. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 58. 
167 Ibid., p. 60. 
168 ROPPO, Enzo. O Contrato. Coimbra: Almedina, 1988, pp. 8-9. 
169 ASCARELLI, Tullio. La Funzione del Diritto Speciale e le Transformazioni del Diritto Commerciale. Revista 

di Diritto Commerciale, nº 32, 1994, pág. 04. 
170 Texto original: “È sempre solamente da um punto di vista storico, e cioè in relazione alle diverse esigenze del 

singoli momenti storici, che si può comprendere l’autonomia sucessivamente revendicara dal diritto del lavore, 

dal diritto industriale, dal diritto agrário. Dirirri speciali tutti e che anch’esse si contraddstionguono per 

comprendere insieme norme di diritto pubblico e di diritto privato, per avere, quali diritti speciali, uma esistenza 

che é storicamente determinata, per comprendere um âmbito che è a volte e volte diverso.” (Ibid., p. 05). 
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Acerca do tema é fundamental a contribuição de Paula Forgioni, no que tange ao 

endossamento da visão histórica proposta por Ascarelli na medida em que assevera “o método 

de análise sugerida por Ascarelli é indispensável para a real compreensão da categoria dos 

contratos comerciais; seu reconhecimento como categoria independente exige que sejam 

tomados em perspectiva histórica”171. E continua, “a tradição do direito mercantil sempre 

pregou a indispensabilidade da observação do comportamento dos agentes econômicos, da sua 

prática, para a construção da ciência do direito”172.Dessa mesma maneira é o sentido do 

ensinamento de Lorenzo Mossa, o conhecimento da vida do direito comercial tem sido (...) em 

todos os momentos uma promessa segura apesar do silêncio dos juristas que se dedicaram a 

esses estudos durante suas vidas ”173. 

Por fim, poderíamos concluir que os contratos não são parte destacada da realidade, 

subsistindo num universo jurídico autônomo e independente. Os contratos, mais que qualquer 

outro instituto jurídico, têm um substrato econômico que lhes confere a origem, a função e a 

relevância. Os contratos refletem uma realidade exterior a si, uma realidade de interesses, de 

relações, de situações econômico-sociais, que cumprem, de diversas maneiras, uma função 

instrumental174. 

Apesar de os contratos terem sido objeto de estudo desde a antiguidade romana, é 

salutar identificar que fora durante meados do século XII que o direito mercantil adquiriu sua 

autonomia. Esta autonomia influenciou substancialmente na forma de aplicação de normas 

específicas para a formação dos contratos, que antes adotavam a sistemática civilista. 

Diante do desenvolvimento do mercado, houve a necessidade de construção de 

sistemas contratuais que não estavam contemplados no sistema até então vigente175. Daí surge 

decorrente dessas novas formulação de teorias contratuais os chamados Cismas do Direito 

Privado, podemos enumerar a existência, a priori de quatro tipos de contratos: 

a) Contratos Civis, historicamente atrelados ao direito romano. 

                                                         
171 FORGIONI, Paula A. Contratos Empresariais: Teoria Geral e Aplicação. 2ª ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2016, p. 40. 
172 Ibid., p. 19. 
173 Texto original: “La conoscenza dela vita del diritto commerciale è stata (...) in tutti i tempi uma premessa sicura 

anche se silenziosa dei giuristi che ad esso dedicarono laloro vita”. MOSSA, Lorenza. Scienze e Metodi del Diritto 

Commerciale. Revista del Diritto Commeciale, n. 39, 1941, p. 113. 
174 ROPPO, Vicenzo. O Contrato. Coimbra: Editora Almedina, 2009, p. 7. 
175 Acerca do tema, Eros Grau, fala das dificuldades existentes em decorrência dessa doutrina estratificada: “Neste 

início de século, quando tratamos da teoria geral dos contratos, ressentimo-nos da falta de pontos de partida 

seguros, de premissas básicas e claras para a compreensão desse ‘instituto’. Isso sempre acontece, é bem verdade, 

nas searas onde, há muitos séculos, a doutrina vem sedimentando extratos, um sobre o outro, para a construção da 

chamada ‘base teórica’”. In.: GRAU. Eros Roberto. Um novo paradigma dos contratos? São Paulo: Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. v. 96 , 2001, p. 423. 
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b) Contratos Mercantis, surgidos em meados do século XII decorrente da autonomia 

do direito comercial; 

c) Contratos Trabalhistas decursivo do advento da proteção aos “direitos sociais”; e, 

d) Contratos Consumeristas, desinentes do fenômeno do mercado de massas. 

 

Para cada um deles, podemos identificar as suas partes com relativa facilidade. 

No primeiro momento, os contratos não eram concebidos nos moldes dos dias atuais. 

Diferentemente do que acontece na modernidade, na doutrina primitiva romana só havia espaço 

para os contratos formais. 

Acerca do tema, Thomas Marky (1995) faz as seguintes elucidações: 

 

O direito romano primitivo só conheceu os contratos formais. Nestes, a 

causa civilis, que conferia força obrigatória e consequências jurídicas 

ao ato, era a prática das formalidades escritas. Dois eram os contratos 

formais: o nexum e a stipulatio. O primeiro era um empréstimo, 

realizado por um ato formal  per aes et libram, isto, é, ato em que, na 

presença das partes, do objeto e de cinco testemunhas, de uma balança 

e seu portador, se pronunciavam certas fórmulas verbais e se praticam 

outros símbolos. O ato é semelhante à mancipatio. Dela difere porque 

o nexum, além da transferência da propriedade do objeto, normalmente 

emprestado, cria para o devedor a obrigação de devolver outro tanto do 

mesmo gênero, qualidade e quantidade. Ele responde pessoalmente, 

inclusive com seu corpo, por esse pagamento. 

A stipulatio era a promessa solene de uma prestação, pronunciada em 

resposta à pergunta do credor, ambos com o uso do verbo spondere, que 

tinha, claramente caráter sacramental. Daí a força obrigatória176. 

 

Com o desenvolvimento das relações interpessoais advindo, principalmente, da 

expansão romana, esses contratos tornaram-se insuficientes para as realidades que surgiam, 

dentre estas o desenvolvimento do comércio, ocasionando, consequentemente, o 

desenvolvimento de espécies contratuais até então não aventados pelo ordenamento. 

Importante frisar que nessa época as relações mercantis eram julgadas pelas leis e 

interpretações da legislação civil comum. 

Nesse diapasão, afirma Paula A. Forgioni (2016), ocorre a primeira Cisma do Direito 

Privado que, por conseguinte, daria ensejo à dicotomia do direito privado, segundo o qual: 

 

(...) por volta do século XII o direito mercantil solidificou-se como ramo 

autônomo. Se antes todos os contratos estavam sujeitos à disciplina civilista – 

baseada no direito romano -, aqueles comerciais começavam a depreender-se, 

assumindo regras (e jurisdição) próprias. O surgimento do direito comercial 

faz com que os negócios mercantis sejam apartados dos demais. Tem-se um 

                                                         
176 MARKY, Thomas. Curso Elementar de Direito Romano. 8ª ed. 13ª Tiragem. São Paulo: Saraiva, 1995, pp. 

119-120. 
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primeiro cisma que faz nascer a clássica dicotomia do direito privado e direito 

comercial177. 

 

Durante o século XII, com a autonomia do direito comercial frente ao direito civil 

(conforme indicado no item 1.3), surgem as lides decorrentes das relações mercantis178. Neste 

contexto, é prudente elucidar que no período romano houve o desenvolvimento do comércio, 

contudo, não houve um corpo legislativo ou tratamento próprio para as relações mercantis179. 

Se antes, no período romano, todos os contratos estavam submetidos ao direito civil, a 

partir do século XII, com o desenvolvimento e a autonomia do direito comercial, as relações 

decorrentes dessa relação passaram a obedecer um sistema próprio, que englobaria normas de 

direito material e direito processual. Nas palavras de Paula Forgioni, “o surgimento do direito 

comercial faz com que os negócios mercantis sejam apartados dos demais”180. 

Além desse primeiro Cisma, aduz a autora a existência de outros dois: um decorrente 

do advento da legislação trabalhista e o outro da legislação consumerista. 

O segundo Cisma decorre da inconsistência sistêmica ocasionada pela aplicação da 

teoria liberal, que na teoria dos contratos, à época, estava fundada nos critérios informadores, 

quais sejam: individualismo, autonomia da vontade e presunção de igualdade entre as partes. 

Para esta teoria assevera Orlando Gomes (1986): “o contrato surge como uma categoria que 

serve a todos os tipos de relações entre sujeitos de direito e a qualquer pessoa 

independentemente de sua condição social”181. 

Não precisa de muitas divagações acerca da derrocada do sistema liberal, isso porque: 

 

(...) o funcionamento do mercado liberal gera disfunções (efeitos 

autodestrutíveis, “falhas”, “externalidades negativas), que levam à 

desestabilização do sistema. Daí o inteligente arranjo implementado pelo 

                                                         
177 FORGIONI (Op. cit., p. 40). 
178 O direito comercial surge, no entanto, como ramo autônomo do direito depois da queda do Império Romano, 

na Idade Média, com o objetivo de dar maior segurança à atividade mercantil. Naquela época o mundo assistia à 

desagregação social e política advinda da pulverização do Estado, razão pela qual os próprios comerciantes criaram 

suas corporações, que tinham como função ditar normas aplicáveis ao comércio e julgar os possíveis conflitos 

decorrentes desta aplicação, dando origem a um direito singular: o ius mercatorum, emanado de uma classe social, 

em vez de se originar no Estado. O direito comercial, em sua origem, assumiu um caráter consuetudinário (baseado 

nos costumes dos mercadores) e corporativo (surgido no seio das corporações de mercadores, como organizações 

profissionais, e aplicado por estas a seus membros). In.: BERTOLDI, Marcelo M.; RIBEIRO, Marcia Carla 

Pereira. Curso Avançado de Direito Comercial. 7ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 29. 
179 Alguns autores identificam na Roma antiga a origem do direito comercial. No entanto, deve-se esclarecer que 

os romanos não conheceram regras específicas para as relações comerciais, pois o ius civile acabava por 

contemplar normas que regiam eficientemente todas as relações jurídicas de cunho privado, independentemente 

de se tratar de conteúdo civil ou mercantil. Todavia, o direito romano, ao contrário do que possa parecer, exerce 

influência direta no surgimento do direito comercial. Nele se verifica a origem do instituto da falência, as normas 

básicas sobre os contratos mercantis, a ação pauliana como forma de reprimir a fraude contra credores, a 

responsabilidade civil dos banqueiros e o comércio do transporte marítimo, entre outros (Idem). 
180 FORGIONI (Op. cit., p. 40). 
181 GOMES, Orlando. Contratos. 11ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1986, p.07. 
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direito, intervindo para neutralizar e evitar crises. A proteção dos “direitos 

sociais” dos trabalhadores mostra-se imperativo para perpetuar o tráfico 

mercantil. O “interesse geral do comércio” exige que o fator trabalho continue 

desempenhando seu papel no processo produtivo, dando seguimento ao 

processo de acumulação de capital182. 
 

Uma cara projeção no direito nacional está esculpido no artigo 1.216 e no Código Civil 

de 1916183 que disciplinava a relação entre capital e trabalho, numa clara manifestação da 

aplicação do sistema liberal que, com o advento dos ideários de proteção aos chamados “direitos 

sociais” e de forma particular às relações de trabalho, tornou-se inaplicável. 

Umas das principais características é o reconhecimento da não aplicação da chamada 

presunção de igualdade entre as partes, tendo em vista que pela construção da doutrina e 

legislação trabalhista fica patente a existência de desigualdade que prejudica, em tese, o 

trabalhador. A isso foi dado o nome de hipossuficiência. 

Acerca do tema, Cesarino Júnior (1980) faz a seguinte observação: 

 

Aos não proprietários, que só possuem força de trabalho, denominamos 

hipossuficientes. Aos proprietários, de capitais, imóveis, mercadorias, 

maquinaria, terras, chamamos de auto-suficientes. Os hipossuficientes estão, 

em relação aos auto-suficientes, numa situação de hipossuficiências absolutas, 

pois dependem, para viver e fazer sua família, do produto do seu trabalho. O 

lugar em que geralmente se opera esta troca é a empresa (...). (...) A 

hipossuficiência absoluta se caracteriza pelo fato de o indivíduo depender do 

produto do seu trabalho para manter-se e à sua família184. 

 

Já o terceiro Cisma dar-se-á pelo advento do contrato de consumo que advém, 

logicamente da proteção ao consumidor, reconhecimento pelos instrumentos normativos como 

vulnerável na relação contratual celebrada. 

O Direito do Consumidor adotou um contraponto aos ideários advindos da escola 

liberal. Neste sentido: 

A adaptação de soluções do ‘liberalismo clássico’, produzidas em uma 

realidade econômica inteiramente diversa da atual, deixou de levar em conta 

que ‘fenômenos de massa’ não comportam remédios individualistas, 

alicerçadas em ideia sem qualquer conexão com a sociedade de consumo. 

Princípios como os da liberdade contratual, da liberdade de comércio, da não 

intervenção do Estado no gerenciamento do mercado, da responsabilidade do 

fornecedor apenas por culpa, assim como as normas rígidas de legitimidade 

ad causam e de prova, foram formuladas para regrar relações sociais de 

feições diversas da relação de consumo (...). Mas por que esse despertar 

                                                         
182 FORGIONI (Op. cit., p. 41). 
183 Art. 1.216. Toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratado mediante 

retribuição. BRASIL. Lei Nº 3.071, de 1 de Janeiro de 1914. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. 

Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3071impressao.htm. Acesso em 05 de novembro de 

2016. 
184 CESARINO JÚNIOR, Antônio Ferreira. Direito Social Brasileiro. Vol. I. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 25. 
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legislativo? Primeiro porque o surgimento da sociedade de consumo propiciou 

o aparecimento de relações jurídicas antes desconhecidas. Ou, se preferirem, 

permitiu o aparecimento de ‘formas de manifestação’ singulares para as 

relações jurídicas clássicas (compra e venda, locação, mútuo). Em segundo 

lugar, a mesma sociedade de consumo, pela massificação de suas relações e 

pelo fornecimento da empresa, criou uma situação de ‘vulnerabilidade’ para o 

consumidor185. 
 

Mister se faz salientar que fôra o desenvolvimento do direito do consumidor o gatilho 

para a reestruturação dos contratos empresariais, uma vez que parte significativa da doutrina 

defendia uma quase totalidade de relação de negócios jurídicos celebrados e que sofriam a 

incidência do Código de Defesa do Consumidor, tendo, como consequência lógica, um 

esvaziamento dos contratos empresariais e seus institutos milenares186. 

O advento da legislação consumerista e a unificação do direito privado foram 

fundamentais para o “esquecimento” dos contratos empresariais e, na mesma medida, foram 

fundamentais para a construção de uma nova teoria dos contratos ditos interempresariais187. 

Contudo, este caminho é nebuloso, principalmente da resistência do “microssistema” 

consumerista em aceitar a restruturação dos contratos empresariais188, como pode ser notado 

em Carneiro Filho e Viana (2015): 

                                                         
185 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos e. O Direito do Consumidor. Revista dos Tribunais, nº 670, 

1991, pp. 49-50. 
186 Acerca do tema, Carneiro Filho e Viana (2015) afirmam: “Com o advento do Código Civil de 2002 e com a 

tentativa de unificação do direito privado, a autonomia dos contratos mercantis foi, aos poucos, deixada de lado. 

O caráter e as peculiaridades dos contratos mercantis foram, de certa maneira, fadados ao esquecimento. Waldirio 

Bulgarelli destacava que a distinção entre os contratos civis e mercantis já vinha sofrendo um certo 

enfraquecimento com a unificação do processo já em 1875 (quando foram extintos os Tribunais de Comércio), 

não se fazendo mais tão necessária a distinção entre atividade comercial e atividade civil. Também a partir do 

Código de Defesa do Consumidor, a noção do que é contrato mercantil passou a ficar nebulosa: ‘Outrora, do ponto 

de vista subjetivo, a presença de uma única empresa (ou comerciante) na relação bastava para atribuir 

comercialidade ao contrato; hoje essa qualificação requer que o vínculo seja estabelecido exclusivamente entre 

empresas’. Com efeito, os paradigmas em que se assentava a ideia de contrato mercantil – como a realização de 

ato de comércio ou exercício de profissão mercantil pelo comerciante sofreram forte abalo – sobretudo após a 

acolhida, no Brasil, da teoria de empresa e o surgimento do Direito do Consumidor como um microssistema 

normativo”. In.: CARNEIRO FILHO, Humberto João; VIANA, Raphael Fraemam Braga. Breve Ensaio sobre a 

Autonomia dos Contratos Interempresariais. São Paulo: Revista de Direito Privado, vol. 63/2015, Jun - Set de 

2015, p. 106. 
187 Neste sentido, Carneiro Filho e Viana (2015) explicam: “Por tais razões, vale destacar o direito do consumidor 

porque, à medida em que há uma maior consolidação dos contratos consumeristas, passa-se a existir uma 

‘revigoração’ dos contratos mercantis. O direito do consumidor conseguiu causar uma mudança na ideia de 

contrato empresarial, porém, ao mesmo tempo, fez com que voltássemos a observar, com mais cuidado, os ditames 

de um contrato empresarial ou, melhor dizendo, interempresarial (visto que é um contrato em que figuram 

empresários nos dois lados). Como bem dito por Claudia Lima Marques, nos contratos interempresariais, figuram 

dois profissionais como partes contratantes. Por serem profissionais, as partes detêm um maior conhecimento 

acerca dos assuntos os quais irão contratar” (Idem). 
188 Eros Grau comenta a importância também das decisões proferidas pelo Judiciário nessa desconstrução dos 

contratos empresariais: “Não posso deixar de notar que, infelizmente, nossa Jurisprudência, às vezes, se esmera 

em fazer ruir esse pressuposto de certeza e segurança, intervindo em contratos privados entre agentes econômicos 

que nada têm de hipossufícientes. A autonomia da vontade, que deveria ser a regra, é indevidamente substituída 

pelo entendimento que o julgador passa a ter do negócio. Passa o Judiciário, então, a ignorar o pressuposto básico 
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Se a própria doutrina empresarial enfrenta dificuldades para caracterizar ou 

até mesmo conceituar o que seria um contrato empresarial, visto que o seu 

conceito foi fortemente rediscutido a partir do Código de Defesa do 

Consumidor, como seria possível eleger tais e quais contratos típicos como 

sendo empresariais e outros como não empresariais? Esta é uma posição que 

não é fácil de ser tomada e tampouco de ser defendida, contudo, parece ser 

necessária. Dadas as peculiaridades negociais que envolvem a dinâmica 

empresarial exige-se uma definição que considere contemplada juridicamente 

normas específicas para os casos de contratos empresariais, estremando-os 

dos contratos consumeristas e dos propriamente civis189. 

 

Com efeito, os consumeristas inicialmente dividiram-se entre finalistas e 

maximalistas. 

Para os finalistas, deverão ser considerados consumidores as pessoas jurídicas que 

adquirem produtos ou serviços em sua atividade profissional190. Sobre isso, ensina-nos Cláudia 

Lima Marques (2016): 

 

Destinatário final é aquele destinatário fático e econômico do bem ou serviço, 

seja ele pessoa jurídica ou física. Logo, segundo esta interpretação teleológica, 

não basta ser destinatário fático do produto, retirá-lo da cadeia de produção, 

levá-lo para o escritório ou residência: é necessário ser destinatário final 

econômico do bem, não adquiri-lo para revenda, não adquiri-lo para uso 

profissional, pois o bem seria novamente um instrumento de produção cujo 

preço será incluído no preço final do profissional que o adquiriu. Neste caso, 

não haveria a exigida "destinação final" do produto ou do serviço. 

(...) 

Esta interpretação restringe a figura do consumidor àquele que adquire 

(utiliza) um produto para uso próprio e de sua família, consumidor seria o não 

profissional, pois o fim do CDC é tutelar de maneira especial a um grupo da 

sociedade que é mais vulnerável. Consideram que, restringindo o campo de 

aplicação do CDC àqueles que necessitam de proteção, ficará assegurado um 

nível mais alto de proteção para estes, pois a jurisprudência será construída 

sobre casos em que o consumidor era realmente a parte mais fraca da relação 

de consumo, e não sobre casos em que profissionais-consumidores reclamam 

mais benesses do que o direito comercial já lhes concede191. 

 

Para os finalistas, a tutela especial fornecida pelo Código de Defesa do Consumidor, é 

orientada ao destinatário fático e econômico do bem ou serviço, que pode ser tanto pessoa física 

quanto pessoa jurídica.  

                                                         

da racionalidade dos agentes econômicos, arvorando-se à condição de protetor daqueles que tinham plenas 

condições de contratar e se obrigar em igualdade de condições”. GRAU. Eros Roberto. Um novo paradigma dos 

contratos? São Paulo: Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. v. 96 , 2001, p. 424. 
189 CARNEIRO FILHO, Humberto João; VIANA, Raphael Fraemam Braga (Op. cit., p. 105-106). 
190 FORGIONI (Op. cit., p. 29). 
191 MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações 

contratuais. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 253. 



71 

 

Não basta apenas ser destinatário fático do produto, retirando-o da cadeia de produção, 

mas é necessário ser destinatário final econômico do bem e não adquiri-lo para dar-lhe outra 

destinação. Se assim não fosse, não seria consumidor final, pois estaria transformando e 

utilizando o bem para oferecê-lo a outro consumidor. A restrição do campo de aplicação do 

CDC àqueles que realmente necessitam de proteção asseguraria um patamar mais elevado de 

amparo. O alargamento do campo de aplicação da norma acarretaria um desprestígio do fim 

visado pelo legislador. Essa posição evoluiu para uma visão mais flexível, aceitando que o 

Poder Judiciário interpretasse o art. 2º, do CDC, de acordo com o fim da norma, ou seja, 

protegendo o elo mais fraco na relação de consumo 192. 

Já para a visão maximalista é dada uma inserção muito maior do direito do 

consumidor, tendo como objeto, o consumo, para caracterização da subsunção da norma 

consumerista. Tal doutrina ocasionaria um verdadeiro esvaziamento dos demais institutos 

jurídicos contratuais, uma vez que a legislação consumerista atrairia para si tais contratos. 

Para a professora Fabíola Lobo (2002), uma das grandes entusiastas à época da teoria 

maximalista, a interpretação dada no todo ao sistema jurídico pátrio haveria, por si só, uma 

natural adequação das relações ao modelo ampliativo. 

 

O conceito de consumidor não ficou adstrito ao preconizado no artigo da lei. 

Ela ampliou a dimensão da tutela, adotando para tanto a teoria maximalista, 

quer dizer, mesmo aqueles que participarem mediatamente da relação de 

consumo, os chamados consumidores equiparados, serão tutelados pela lei193. 
 

Já para Claudia Lima Marques (2016), a utilização do critério maximalista contraria o 

ideário do Código de Defesa do Consumidor, qual seja, proteger a hipossuficiência inerente às 

relações de consumo. 

 

Os maximalistas veem nas normas do CDC o novo regulamento do 

mercado de consumo brasileiro, e não normas orientadas para proteger 

somente o consumidor não profissional. O CDC seria um Código geral 

sobre o consumo, um Código para a sociedade de consumo, que institui 

normas e princípios para todos os agentes do mercado, os quais podem 

assumir os papéis ora de fornecedores, ora de consumidores. A definição 

do art. 2.º deve ser interpretada o mais extensamente possível, segundo esta 

corrente, para que as normas do CDC possam ser aplicadas a um número 

cada vez maior de relações no mercado. Consideram que a definição do art. 

2.º é puramente objetiva, não importando se a pessoa física ou jurídica tem 

ou não fim de lucro quando adquire um produto ou utiliza um serviço. 

                                                         
192 AQUINO, Geraldo Frazão de. A Boa-Fé Objetiva como Cânone Hermenêutico – Integrativo Limitador da 

Autonomia da Vontade nos Contratos Eletrônicos de Consumo. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade 

Federal de Pernambuco. Recife, 2010, p. 110. 
193 LÔBO, Fabíola. Princípios Sociais dos Contratos nas Relações de Consumo. Tese (Doutorado em Direito) 

– Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2002, p. 96. 
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Destinatário final seria o destinatário fático do produto, aquele que o retira 

do mercado e o utiliza, o consome, por exemplo, a fábrica de toalhas que 

compra algodão para transformar, a fábrica de celulose que compra carros 

para o transporte dos visitantes, o advogado que compra uma máquina de 

escrever para o seu escritório, ou mesmo o Estado quando adquire canetas 

para uso nas repartições e, claro, a dona de casa que adquire produtos 

alimentícios para a família194. 
 

Durante anos a fio as duas teorias foram absorvidas pelo Judiciário, contudo, em 2005, 

o Superior Tribunal de Justiça, adotou a tese da Teoria Finalista. 

Eventualmente, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado a teoria finalista mitigada, 

que surgiu num contraponto às avençadas teorias alargando a teoria finalista e reduzindo a teoria 

maximalista. Dessa forma, tem o condão de equiparar como destinatários finais econômicos do 

bem alguns contraentes que não adquiriram para dar-lhe outra destinação. Um dos exemplos 

seriam as Microempresas e o Microempreendedor Individual. Por isso, neste sentindo, é salutar 

o voto da Ministra Nancy Andrighi por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 

476.428/SC195. 

 
Recentemente, a Segunda Seção deste STJ superou discussão acerca do 

alcance da expressão "destinatário final", constante do art. 2º do CDC, 

consolidando a teoria subjetiva (ou finalista) como aquela que indica a melhor 

diretriz para a interpretação do conceito de consumidor.  

Segundo a teoria preferida, a aludida expressão deve ser interpretada 

restritivamente. Com isso, o conceito de consumidor deve ser subjetivo, e 

entendido como tal aquele que ocupa um nicho específico da estrutura de 

mercado – o de ultimar a atividade econômica com a retirada de circulação 

(econômica) do bem ou serviço, a fim de consumi-lo, de forma a suprir uma 

necessidade ou satisfação eminentemente pessoal.  

                                                         
194 MARQUES (Op. cit., p. 258). 
195 Direito do Consumidor. Recurso especial. Conceito de consumidor. Critério subjetivo ou finalista. 

Mitigação. Pessoa Jurídica. Excepcionalidade. Vulnerabilidade. Constatação na hipótese dos autos. Prática 

abusiva. Oferta inadequada. Característica, quantidade e composição do produto. Equiparação (art. 29). 

Decadência. Inexistência. Relação jurídica sob a premissa de tratos sucessivos. Renovação do compromisso. Vício 

oculto. 

- A relação jurídica qualificada por ser "de consumo" não se caracteriza pela presença de pessoa física ou jurídica 

em seus pólos, mas pela presença de uma parte vulnerável de um lado (consumidor), e de um fornecedor, de outro. 

- Mesmo nas relações entre pessoas jurídicas, se da análise da hipótese concreta decorrer inegável 

vulnerabilidade entre a pessoa-jurídica consumidora e a fornecedora, deve-se aplicar o CDC na busca do 

equilíbrio entre as partes. Ao consagrar o critério finalista para interpretação do conceito de consumidor, 

a jurisprudência deste STJ também reconhece a necessidade de, em situações específicas, abrandar o rigor 

do critério subjetivo do conceito de consumidor, para admitir a aplicabilidade do CDC nas relações entre 

fornecedores e consumidores-empresários em que fique evidenciada a relação de consumo. 

- São equiparáveis a consumidor todas as pessoas, determináveis ou não, expostas às práticas comerciais abusivas. 

- Não se conhece de matéria levantada em sede de embargos de declaração, fora dos limites da lide (inovação 

recursal). 

Recurso especial não conhecido. 

(REsp 476.428/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2005, DJ 

09/05/2005, p. 390). [grifo nosso] 
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Para se caracterizar o consumidor, portanto, não basta ser, o adquirente ou 

utente, destinatário final fático do bem ou serviço: deve ser também o seu 

destinatário final econômico, isto é, a utilização deve romper a atividade 

econômica para o atendimento de necessidade privada, pessoal, não podendo 

ser reutilizado, o bem ou serviço, no processo produtivo, ainda que de forma 

indireta.  

Nesse prisma, a expressão "destinatário final" não compreenderia a 

pessoa jurídica empresária.  

Por outro lado, a jurisprudência deste STJ, ao mesmo tempo que consagra o 

conceito finalista, reconhece a necessidade de mitigação do critério para 

atender situações em que a vulnerabilidade se encontra demonstrada no caso 

concreto.  

Isso ocorre, todavia, porque a relação jurídica qualificada por ser "de 

consumo" não se caracteriza pela presença de pessoa física ou jurídica em seus 

pólos, mas pela presença de uma parte vulnerável de um lado (consumidor), e 

de um fornecedor, de outro. Porque é essência do Código o reconhecimento 

da vulnerabilidade do consumidor no mercado, princípio-motor da política 

nacional das relações de consumo (art. 4º, I).  

Em relação a esse componente informador do subsistema das relações de 

consumo, inclusive, não se pode olvidar que a vulnerabilidade não se define 

tão-somente pela capacidade econômica, nível de informação/cultura ou valor 

do contrato em exame. Todos esses elementos podem estar presentes e o 

comprador ainda ser vulnerável pela dependência do produto; pela natureza 

adesiva do contrato imposto; pelo monopólio da produção do bem ou sua 

qualidade insuperável; pela extremada necessidade do bem ou serviço; pelas 

exigências da modernidade atinentes à atividade, dentre outros fatores.  

Por isso mesmo, ao consagrar o critério finalista para interpretação do conceito 

de consumidor, a jurisprudência deste STJ também reconhece a necessidade 

de, em situações específicas, abrandar o rigor do critério subjetivo do conceito 

de consumidor, para admitir a aplicabilidade do CDC nas relações entre 

fornecedores e consumidores-empresários em que fique evidenciada a relação 

de consumo, isto é, a relação formada entre fornecedor e consumidor 

vulnerável, presumidamente ou não. Cite-se, a respeito, recente precedente da 

4ª Turma, pioneira na adoção do critério finalista: o Resp. 661.145, de relatoria 

do Min. Jorge Scartezzini, julgado em 22/02/2005, do qual transcrevo o 

seguinte excerto, porque ilustrativo:  

“Com vistas, porém, ao esgotamento da questão, cumpre consignar a 

existência de certo abrandamento na interpretação finalista, na medida em que 

se admite, excepcionalmente e desde que demonstrada in concreto a 

vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, a aplicação das normas do 

Código de Defesa do Consumidor a determinados consumidores profissionais, 

como pequenas empresas e profissionais liberais. Quer dizer, não se deixa de 

perquirir acerca do uso, profissional ou não, do bem ou serviço; apenas, como 

exceção, e à vista da hipossuficiência concreta de determinado adquirente ou 

utente, não obstante seja um profissional, passa-se a considerá-lo 

consumidor.”  

(...)  

De fato, os critérios jurisprudenciais têm avançado no sentido de se reconhecer 

a necessidade de mitigar o rigor excessivo do critério subjetivo do conceito de 

consumidor, para permitir, por exceção, a equiparação e a aplicabilidade do 

CDC nas relações entre fornecedores e consumidores-empresários. Superada 

a questão da "destinação final" do produto, agora a jurisprudência é incitada à 

formação das diretrizes para o reconhecimento da vulnerabilidade ou da 

hipossuficiência (aspecto processual) no caso concreto. [grifo nosso] 
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Nesse mesmo sentido, tem julgados recentes do mesmo Superior Tribunal de 

Justiça196. 

Parece-nos, que a teoria finalista mitigada seria a mais apropriada para aplicação, 

inclusive no que tange a contratos que inicialmente seria interempresariais, por terem como 

partes pessoas que tem o condão de obter lucro através do negócio jurídico celebrado. 

Isso porque não poderíamos ficar insensíveis à clara desvantagem que possui o 

microempreendedor individual e a microempresa frente às outras cadeias produtivas. 

Sapiente disso, e no mesmo sentindo ciente da importância a essa forma de 

organização econômica, o constituinte originário criou um regime diferenciado de proteção à 

empresa de pequeno porte, como pode ser demonstrado na Constituição em seu texto original 

no artigo 170, IX. 

 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 

na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 

os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

(...) 

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas 

sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. 

 

Essa diferenciação aplica-se principalmente na carga tributária197. Contudo, há de se 

perceber que a microempresa e o microempreendedor individual são (e aqui aplica-se o verbo 

                                                         
196 PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONCEITO DE CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA 

DO CDC. PESSOA JURÍDICA. FINALISMO MITIGADO. VULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE 

DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. 

1. Hipótese em que, em verdade, não há divergência entre os acórdãos comparados, pois todos aplicam a teoria 

finalista mitigada, que admite a incidência do CDC, ainda que a pessoa física ou jurídica não sejam 

tecnicamente destinatárias finais do produto ou do serviço, quando estejam em situação de vulnerabilidade 

diante do fornecedor. 

2. Entretanto, no acórdão embargado, a Primeira Turma afirmou que a hipótese é de "ausência de demonstração 

de vulnerabilidade" da pessoa jurídica agravante (fls. 1.446-1.447). A reforma dessa conclusão pressupõe novo 

julgamento do Recurso Especial, com análise detida do acórdão recorrido, o que não pode ser obtido por esta via. 

3. Haveria divergência se os paradigmas indicados afirmassem que, para a incidência do regime protetivo do CDC, 

seria dispensável a análise da situação de vulnerabilidade da pessoa jurídica sempre que se tratar de serviço público 

essencial. Em nenhum deles, contudo, está assentada essa tese. 

4. Agravo Regimental não provido. AgRg nos EREsp 1331112/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe 02/02/2015. [grifo nosso] 
197 Art. 146. Cabe à lei complementar: 

(...) 

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: 

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, 

a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes; 

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários; 

c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. 

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, 

inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas 

no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239 (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, 

de 19.12.2003). 
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“ser” e não o verbo “estar”) vulneráveis frente às relações com as empresas de pequeno porte e 

grandes empresas. Esse destaque é visível inclusive no artigo 970, do nosso Código Civil, que 

assegura tratamento diferenciado no momento da inscrição, “a lei assegurará tratamento 

favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário, quanto à 

inscrição e aos efeitos daí decorrentes”198. 

As microempresas são, juntamente com as empresas de pequeno porte, as maiores 

empregadoras de mão de obra no Brasil, fundamentais para a economia do país, responsável 

por aproximadamente 27% do produto interno bruto em 2011199. Por isso, diante do que foi 

dito, há a necessidade de um tratamento diferenciado, como se pode depreender da afirmação 

de Eros Grau (2010): “o princípio estabelece proteção em favor de empresas de pequeno porte, 

desde que tenham sido constituídas sob as leis brasileiras e tenham sede e administração no 

País, constituindo, em termos relativos, porém, ‘cláusula transformadora’" 200. 

Das considerações até aqui realizadas, parece-nos, mais uma vez apropriada, a 

utilização da teoria finalista mitigada, verificando o caso concreto, não como forma de 

esvaziamento dos contratos empresariais, mas, sim, como forma de proteção a essa forma 

peculiar de organização econômica, que não poderia se confundir com a disposição de recurso 

das empresas de médio e grande porte. 

Passemos, agora, a uma definição dos conceitos de contrato, buscando um 

denominador comum entre as principais teorias. 

                                                         

Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso III, d, também poderá instituir um regime único de 

arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observado 

que: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

I - será opcional para o contribuinte; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

II - poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado; (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

III - o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos 

respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento; (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

IV - a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado cadastro 

nacional único de contribuintes.  
198 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2012. Institui o Código Civil. Diário Oficial da República 

Federativa do Brasil, Brasília, DF, 11 de janeiro de 2002. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm#art2044. Acesso em: 10 de agosto de 

2016. 
199 Disponível em: https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/mt/noticias/micro-e-pequenas-empresas-

geram-27-do-pib-do-brasil,ad0fc70646467410VgnVCM2000003c74010aRCRD. Acesso em 10 de novembro de 

2016. 
200 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 14ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 

2010, p. 258. 
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Por meio de um corte epistemológico, podemos dizer que o conceito utilizado, na 

atualidade, para contrato, remonta àquilo que a doutrina chama de concepção clássica do 

contrato, que teve origem na idade moderna. Segundo Maurício Mota (2015):  

 

O direito moderno caracteriza-se por possuir uma noção abstrata de contrato, 

no sentido de que se considera tal, e portanto capaz de produzir um vínculo 

obrigatório, qualquer acordo de duas ou mais partes para constituir, regular ou 

extinguir entre eles uma relação jurídica patrimonial, com a condição de que 

esta não esteja baseada em causa ilícita e de seu objeto seja possível, 

determinado ou determinável. No direito romano, ao contrário, não existia 

uma noção abstrata de contractus, aos quais o ordenamento jurídico vinculava 

o efeito de produzir obligationes. Não se reconhecia a autonomia à vontade 

dos sujeitos, no sentindo de que não podiam estabelecer a seu gosto o conteúdo 

de seus acordos. Se estes estavam dirigidos a constituir relações patrimoniais 

que não correspondia aos tipos particulares fixados pelo ius civile, o 

ordenamento jurídico não reconhecia sua capacidade de constituir vínculos 

obrigatórios201. 
 

Diversos são os conceitos fornecidos pela doutrina, e não poderia ser diferente, acerca 

do que se pode considerar contratos. 

Para Orlando Gomes (1986), contrato “seria o negócio jurídico bilateral ou plurilateral 

que sujeita as partes à observância de conduta idônea à satisfação dos interesses que regularam, 

ou seja, o negócio cujo efeito jurídico pretendido pelas partes seja a criação de vínculo 

obrigacional de um conteúdo patrimonial” 202. 

Já para Junqueira de Azevedo (2002), “todo fato jurídico consistente em uma 

declaração de vontade, a que o ordenamento jurídico atribui os efeitos designados como 

queridos, respeitados os pressupostos de existência, validade e eficácia impostos pela norma 

jurídica que sobre ela incide” 203. 

Podemos entender, na atualidade, que os contratos são uma das fontes das obrigações, 

certamente o instrumento jurídico mais utilizado pelo empresário em sua atividade cotidiana. 

Desde o momento do seu surgimento até o último de seus dias, o empresário, seja ele pessoa 

física ou sociedade empresária, haverá de utilizar-se constantemente de contratos204. 

Tais distinções são necessárias para identificar o que seriam os Contratos Empresarias. 

Conforme Forgioni (2016), seriam “os contratos interempresariais, ou seja, aqueles celebrados 

entre empresas” i.e., “em que somente empresas fazem parte da relação”. E continua, “ao assim 

                                                         
201 MOTA, Maurício. O controle de Conteúdo da Abusividade nas Condições Gerais dos Contratos. São 

Paulo. Revolução Ebook, 2015.  
202 GOMES, Orlando. Contratos. 11ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1986, p.11. 
203 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Negócio Jurídico: existência, validade e eficácia. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2002, p. 16. 
204 BERTOLDI, Marcelo M.; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. Curso Avançado de Direito Comercial. 7ª ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 711. 
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proceder, identificamos os contratos empresariais com aqueles em que ambos (ou todos) os 

polos das relações têm sua atividade movida pela busca do lucro. Essa fato imprime viés 

peculiar aos negócios jurídicos entre empresários205. 

Os contratos celebrados entre os empresários com o objetivo específico de 

materialização de sua atividade profissional estão submetidos a dois regimes jurídicos distintos. 

Inicialmente, e como regra geral, o regime do Código Civil, que é o diploma legal que, entre 

nós, disciplina o direito das obrigações e, em especial, a teoria geral dos contratos, além de 

regrar diversos contratos típicos no direito brasileiro, como é o caso da compra e venda, agência 

e distribuição, seguro, entre vários outros. Além do Código Civil, os contratos mercantis são 

também, em situações especiais, regulados pelo Código do Consumidor, isso sempre que um 

dos empresários contratantes for equiparado ao consumidor206. 

No que se refere ao Código Civil de 2002, este contêm normas gerais a serem seguidas 

tanto nos contratos civis quanto nos mercantis. São exemplos desses indicativos a validade do 

negócio jurídico (art. 104); os seus eventuais defeitos (art. 138 e ss.); prescrição e decadência 

(art. 189 e ss.); princípio da função social do contrato (art. 421); princípio da Boa-Fé objetiva 

(art. 422); contratos de adesão (arts. 423 e 424); formação do contrato (art. 427 e ss.); vícios 

redibitórios (art. 441 e ss.); evicção (art. 447 e ss.) etc. 

Como afirmado anteriormente, umas das principais críticas dos estudiosos quanto à 

unificação do direito privado, dar-se-á pela unificação indistinta dos dois sistemas. Quanto a 

esta realidade, Waldírio Bulgarelli (1988) afirma que, se por um lado, a unificação do direito 

privado em um único código esvazia o direito comercial, retirando-lhe institutos que passam a 

ser aplicados indistintamente por todos – empresários ou não –, por outro lado surgem novas 

características – alçadas a princípios – que deverão ser aplicadas aos contratos mercantis207. 

Essa identificação é importante para distinção de aplicação dos institutos próprios para 

o direito comercial. Neste sentindo, Bertoldi (2016) afirma: “cabe, quando do estudo dos 

contratos mercantis, verificar quais são suas características particulares e identificar, a partir 

daí, os princípios que a eles deverão ser aplicados”208. 

Também de forma particular, apresenta Bertoldi (2016), três características a serem 

aplicadas:  

 

                                                         
205 FORGIONI (Op. cit., pp. 27-28). 
206 BERTOLDI, Marcelo M.; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. Curso Avançado de Direito Comercial. 7ª ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, pp. 711-712. 
207 WALDIRIO BULGARELLI. A regulação dos contratos mercantis. RDM, v. 27, n. 72/96-102, out/dez, 1988. 
208 BERTOLDI, Marcelo M.; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira (Op. cit., p. 713). 
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a) o caráter dinâmico da propriedade no direito comercial, em 

contraposição à característica estática com que ela é vista pelo direito civil, 

impondo assim um tratamento diverso e específico; 

b) a informalidade característica dos contratos mercantis, provinda da 

necessidade de dar maior velocidade aos negócios que são realizados nesse 

âmbito, fato esse que traz especial relevo ao tratamento que se dá 

à aparência e à Boa-Fé dos contratantes; 

c) a uniformização de procedimentos e normas atinentes à atividade 

mercantil, de forma a facilitar as operações empresariais, tanto no âmbito 

nacional quanto no internacional209. 

 

É pertinente o ensinamento de Eros Grau (2010) que traça com maestria, em breves 

palavras, as proximidades existentes entre os mais diversos tipos de contratos. Importante é 

fazer essa distinção entre os pontos em comum e os pontos que se diferenciam para a construção 

de um redutor de complexidades.  

 

Grande parte dos desencontros doutrinários sobre o moderno contrato deriva do 

esquecimento de uma premissa básica que o intérprete (autêntico ou-não) deveria, 

necessariamente, ter em mente: todo contrato instrumento a jurisdicização de uma ou 

mais relações negociais travadas entre as partes que dele participam e por ele se 

obrigam. O vínculo Contratual (vínculo jurídico) instala uma situação de certeza e 

segurança jurídicas para as partes. Vale dizer: cada parte tem a aparente certeza e a 

segurança que dele deflui, de que, na hipótese de descumprimento do contrato, poderá 

recorrer a meios jurídicos adequados à obtenção de reparação por esse 

descumprimento, ou mesmo a execução coativa da avença. Inegável que essa premissa 

básica contamina todos os contratos, sejam administrativos, empresariais, trabalhistas 

ou com consumidores210. 

 

Essa análise que culmina com os pontos em comuns e as diferenças entre os contratos 

civilistas, consumeristas, trabalhistas e interempresariais são essenciais nessa construção de 

redutores de complexidades que se traduz em segurança jurídica e previsibilidade. 

 

 

3.2 A Autonomia da Vontade Privada e a Formação do Contrato 

 

O Código Civil Pátrio estabelece regras para que um negócio jurídico seja considerado 

válido, sendo necessário o preenchimento de alguns requisitos. Nos termos do “Art. 104. A 

validade do negócio jurídico requer: I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado 

ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei”211. 

                                                         
209 Ibid, p. 714. 
210 Ibid., p. 726. 
211 BRASIL. Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso 

em: 15.01.2017. 
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A Autonomia da Vontade Privada é umas das maiores expressões do negócio jurídico, 

sendo que:  

 

A existência do negócio jurídico depende da necessária manifestação de 

vontade do declarante. Sem a vontade, elemento essencial, pressuposto de 

existência, não há negócio jurídico, pois a vontade é a exteriorização do querer 

do sujeito, senhor dos atos, e o negócio jurídico é fundamentalmente 

expressão de autonomia privada, autonomia desse ‘senhor dos atos212. 
 

Para Véronique Ranouil (1980), “L'autonomie de la vonlonté désigne, selon 

l'étymologie, le pouvoir qu'a la volonté de se donner sa propre loi”213. 

É interessante ressaltar que a doutrina não é uníssima num conceito de Autonomia da 

Vontade Privada, contudo, parece-nos apropriada a definição proposta por Amaral Neto (2011) 

ao dizer que: 

 

O conceito de autonomia como expressão do poder jurígeno dos particulares, 

cristalizado nas estruturas coerentes, unitárias e hierarquizadas da dogmática 

positivista, deve utilizar-se uma perspectiva funcional própria, na qual o 

Direito seja produto da experiência jurídica geral (e não de uma classe), livre, 

inovadora, realística e, acima de tudo, pluralística, na eleição e na 

concretização normativa de seus valores. Ora, num sistema aberto têm cada 

vez mais importância as fontes extralegislativas, contrariando-se assim um 

dos mais caros dogmas do positivismo, a lei como única ou principal fonte do 

Direito. E abrem-se as portas para os pluralismos sociais, políticos e jurídicos, 

expressos em correlatos subsistemas, todos inter e complexamente 

relacionados entre si. É nesse aspecto de vinculações que situamos a 

autonomia privada, como princípio normativo-jurídico fundamento da 

civilística contemporânea, em função do debate que se trava entre a tendência 

individualista e a tendência social, do que se infere a hipótese de que o que 

está em crise não é propriamente a autonomia em si, mas uma determinada 

concepção ou perspectiva sua214.  

 

Muito embora, necessário reconhecer que essa Autonomia da Vontade não é suprema, 

havendo limitações a ela, mas sempre no intuito de proteger as partes ou uma das partes. Acerca 

do tema, ensina-nos Claudia Lima Marques (2016):  

 
Na teoria do direito, a liberdade contratual encontra um obstáculo somente: as 

regras imperativas que a lei formula. Mas no direito contratual tradicional 

estas regras são raras e têm como função justamente proteger a vontade dos 

indivíduos, como, por exemplo, as regras sobre capacidade. No mais, 

                                                         
212 NERY, Nelson Júnior; NERY, Rosa Maria de Andrade (Op. cit., p. 217). 
213 “A autonomia da Vontade significa, como a etimologia, o poder da vontade de cada particular para construir 

sua própria lei” (Tradução livre). In.: RANOUIL, Véronique. L’Autonomie de La Volonté: Naissance et 

Évolution d’um Concept. Tra Vaux Et Recherches de L'Université de Droit, D'Économie Et de Sciences Sociales 

de Paris. Série Sciences Historiques, n° 12. Paris, 1980, p. 09.  
214 AMARAL NETO, Francisco dos Santos. A Autonomia Privada como Princípio Fundamental da Ordem 

Jurídica - Perspectivas Estrutural e Funcional. Doutrinas Essenciais de Responsabilidade Civil, vol. 1. São Paulo: 

RT, Out de 2011, p. 120. 
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as normas legais restringem-se a fornecer parâmetros para a interpretação 

correta da vontade das partes e a oferecer regras supletivas para o caso de os 

contratantes não desejarem regular eles mesmos determinados pontos da 

obrigação assumida, como, por exemplo, as regras sobre o lugar e o tempo do 

pagamento215. 
 

Logo, na análise dos negócios jurídicos sob o ponto de vista da existência, validade e 

eficácia, seriam alguns requisitos legais da capacidade fundamentada na Autonomia da 

Vontade. 

Acerca do tema, leciona Marcos Bernardes de Melo (2009):  

 

As capacidades de praticar negócio jurídico (= negocial) e ato jurídico stricto 

sensu não se confundem. Ambas podem ser consideradas espécies de uma 

capacidade genérica de praticar ato jurídico (lato sensu), cujo fundamento 

reside na necessidade de se ter uma garantia, relativa, é certo, de que há 

consciência na manifestação da vontade de praticar ato jurídico, mas têm 

conteúdos próprios, em face de se referirem a categorias distintas de atos 

jurídicos. Em regra, porém, as normas sobre a capacidade negocial, 

especialmente sobre incapacidade e suas consequências (validade e 

invalidade), são aplicáveis à capacidade de atos stricto senso, porque nas duas 

espécies se leva em conta a vontade consciente como elemento nuclear do 

suporte fático216. 
 

Ausente o elemento nuclear, qual seja a vontade nuclear do agente, geraria 

consequentemente, a nulidade do ato. Sendo esta, nas palavras de Nery:  

 

A inadequação do suporte fático do negócio, já formado, ao modelo legal, por 

deficiência de um de seus requisitos necessários. Trata-se de vício de 

formação por ofensa à lei, relativamente à capacidade do sujeito, à qualidade 

do objeto ou à forma como a vontade das partes se revelou217. 
 

Diante disso o contrato, seria “a união de dois ou mais indivíduos para uma declaração 

de vontade em consenso, através da qual se define a relação jurídica entre estes”218 219.  

Continua a Marques (2016):  

 
Esta definição, em princípio simples, tem grande valor para a nossa análise, 

pois nela já podemos encontrar os elementos básicos que caracterizarão a 

concepção tradicional de contrato até os nossos dias: (1) a vontade (2) do 

indivíduo (3) livre, (4) definindo, criando direitos e obrigações protegidos e 

reconhecidos pelo direito. Em outras palavras, na teoria do direito, a 

                                                         
215 MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações 

contratuais. 8ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 69. 
216 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico: Plano da Eficácia. 1ª Parte. 5ª ed. São Paulo. Saraiva, 

2009, pp. 105-106. 
217 NERY, Nelson Júnior; NERY, Rosa Maria de Andrade (Op. cit.,p. 218). 
218 MARQUES (Op. cit., p. 61). 
219 "Vertrag ist die Vereiningung mehrerer zu einer übereinstimmenden Willenserklärung, wodurch ihre 

Rechtsverhältnisse bestimmt werden". In.: Fc von Savigny. System des Heutigen Römischen Rechts. Vol. III. 

Belim: Veit, 1980, § 140 (307-14). 
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concepção clássica de contrato está diretamente ligada à doutrina da 

autonomia da vontade e ao seu reflexo mais importante, qual seja o dogma da 

liberdade contratual220. 
 

A vontade aparece, assim, como um motor, impulsionando e dirigindo o movimento 

em todo o reino das faculdades221. 

Importante firmar que a liberdade222 de contratar, que advém da autonomia da vontade, 

nunca foi ilimitada. Ao contrário, sempre encontrou limitação diante do dirigismo estatal em 

encampar patamares mínimos a serem observados. Dessa forma: 

 

Acrescente-se que embora pelo prisma da socialização do Direito o 

balizamento normativo da função social seja louvável, não chegou a ser 

propriamente uma novidade, uma vez que a liberdade de contratar nunca foi 

ilimitada. Doutrina e jurisprudência já haviam traçado coordenadas 

operacionais no campo do contratualismo, assentadas, principalmente, na 

ordem pública e nos bons costumes223.  
 

Mister se faz salientar que a autonomia da vontade privada suplanta as fronteiras do 

direito civil, fazendo-se presente no direito privado224.   

A Autonomia da Vontade Privada liga-se às fontes do Direito, uma vez que é tomado 

por meio de realização do negócio jurídico. Ou seja, que 

 

(...) diretamente se ligue à temática das fontes do Direito, devemos limitar-nos 

aqui, à matéria civilística que, tendo por base e fundamento a pessoa humana, 

é indiscutivelmente, o habitat natural do tema e, em termos mediatos, à 

consideração de seu instrumento de realização, o negócio jurídico, o campo 

onde se levanta, precisamente, o problema fundamental de sua eficácia e de 

seus limites, ou ainda, a autonomia privada como princípio e o negócio 

jurídico como processo ou modo constitutivo de sua positivação225. 
 

Uma vez reconhecida e protegida, essa Autonomia da Vontade Privada assume uma 

grande importância nesta constituição de um negócio jurídico, como se pode notar pelas 

palavras de Amaral Neto (2011): 

 

                                                         
220 MARQUES (Op. cit., pp. 61- 62). 
221 Bernard Windscheid, Diritto delle pandette. trad. italiana de Carlo Fadda e Paolo Emilio Bensa. Torino, UTET, 

1902, pp. 173 e ss. 
222 Acerca do tema, Amaral Neto declara, “A liberdade jurídica é, portanto, a possibilidade da pessoa atuar com 

transcendência jurídica. Se encarada sob o ponto de vista do sujeito, realiza-se no poder de criar, modificar ou 

extinguir relações jurídicas; se encarada objetivamente, é o poder de regular juridicamente tais relações, dando-

lhes conteúdo e eficácia determinada, reconhecida e protegida pelo Direito”. In.: AMARAL NETO, Francisco dos 

Santos. A Autonomia Privada como Princípio Fundamental da Ordem Jurídica - Perspectivas Estrutural e 

Funcional. Doutrinas Essenciais de Responsabilidade Civil, vol. 1. São Paulo: RT, Out de 2011, p. 120. 
223 BORGES, Nelson. Os Contratos de Seguro e sua Função Social. A Revisão Securitária no Novo Código 

Civil. Doutrinas Essenciais Obrigações e Contratos. vol. 6, Revista dos Tribunais, Jun de 2011, p. 797. 
224 Santoro Passarelli, Doutrine generali del Diritto Civile, 9ª ed., Napolis, Eugenio Jovene, 1971, p. 19. 
225 AMARAL NETO (op. cit., p. 119). 
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Para o Direito, a vontade reveste-se de especial importância pela circunstância 

de constituir-se em um dos principais elementos do ato jurídico. 

Manifestando-se de acordo com os preceitos legais, a vontade produz 

determinados efeitos, criando, modificando ou extinguindo relações jurídicas, 

caracterizando, assim, a vontade jurídica226. 
 

 
 

3.3 O Contrato de Seguro 

 

O contrato de seguro teve sua origem na Idade Média, diante das reais possibilidades 

de insucesso próprios daquela fase do transporte marítimo.227 Desde então, teve início as 

“sociedades” formadas entre os navegantes, que tinham como objeto prestar ajuda aos 

proprietários de navio que sofriam prejuízos inesperados. 

A primeira seguradora do Brasil, chamada de Companhia de Seguros Boa Fé, era 

sediada em Salvador, e foi criada em 24.02.1808, com a chegada de Dom João VI e da família 

real portuguesa. No que tange à sua regulamentação, afirma Borges (2011): “sua primeira 

regulamentação constou do Código Comercial de 1850, limitando-se a cobrir navios e cargas, 

passando a ser disciplinada pelo Código Civil a partir de 1916, já sem o pagamento prévio pela 

seguradora, como constava em sua origem”228. 

Etimologicamente a palavra “Seguro” vem do latim, “securus” que significa 

tranquilo, sem receio, isento de cuidados, fora de perigo. Portanto, gramaticalmente exprime o 

sentido de livre e isento de perigos e cuidados, posto a salvo, garantido. 

Juridicamente falando, “Seguro” designa um tipo de contrato em que um dos 

contratantes (chamado de segurador) incumbe-se à obrigação de pagar ao contratante 

(segurado), ou a quem este definir, uma indenização, um capital, ou uma renda, no caso em que 

                                                         
226 Ibid., p. 122. 
227 Parcela da doutrina afirma que os moldes iniciais dos contratos de seguros é bem anterior a Idade Média: “Seus 

alicerces históricos podem ser encontrados no clássico caso dos comerciantes da Babilônia (século XIII) que, 

preocupados com os riscos da perda de camelos na travessia do deserto, firmaram contratos de garantia com outros 

mercadores da região, de forma que o prejudicado tivesse direito a outro animal, a ser reposto pelos demais 

criadores, participantes daquela convenção”. 

“Contudo, se a ditar a fixação das coordenadas no tempo e no espaço for o absoluto rigor histórico, o registro de 

Silney de Souza Ferreira é bastante oportuno ao informar que já no Código de Hamurábi (1690 a.C.) se encontrava 

a preocupação de assegurar a reposição dos prejuízos apurados àquele que perdesse seu navio na tempestade, sob 

a responsabilidade de uma espécie de associação de navegadores, nascida da idéia contida no espírito que deu 

origem ao mutualismo (grupo de pessoas com interesses comuns de proteção para si ou para seus bens, por via de 

uma reserva econômica, tendo em vista a divisão dos riscos existentes no cotidiano), como decorrência lógica e 

natural da vida em grupo, assentada na constante necessidade de segurança. O mutualismo já era conhecido das 

primeiras civilizações e a história se encontra repleta de exemplos de sua prática entre os hebreus e fenícios, 

primeiramente, estendendo-se aos gregos e romanos, como a forma mais lógica e racional de suavizar, de forma 

coletiva, as perdas individuais”. In.: BORGES (Op. cit., pp. 793-812).  
228 Ibid., p. 796. 
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resulte a um risco indicado e temido, obrigando-se o segurado, por sua vez, a lhe pagar o prêmio, 

que se tenha estabelecido.  

 

O contrato de seguro é a primeira instituição quando se fala em transferências 

ou redução dos riscos assumidos pelos agentes econômicos, seja pela sua 

relativa antiguidade, seja pela sua larga utilização. Não obstante, até pelo seu 

cotidiano, nem sempre se trata desse tipo de relação como financeira. Essa 

tendência ganha corpo no próprio tratamento legislativo da matéria, uma vez 

que o regime jurídico da relação securitária consta no Código Civil (...), não 

obstante, o seguro é um importante instrumento financeiro, destinado a 

permitir uma mais racional administração dos riscos tido como “seguráreis” 

e, em consequência, estimulando o desenvolvimento de novas atividades ao 

reduzir a possibilidade de perdas229. 
 

Contudo, apesar da definição acima, há na Doutrina nacional e estrangeira diversos 

conceitos do que seria o contrato de seguro. 

Inicialmente é importante frisar que existe discussão na doutrina francesa acerca da 

existência de um conceito unitário para o instituto do contrato de seguro. Essa discussão fica 

latente quando se parte para a análise dos contratos de seguro de vida e do seguro de dano. 

Neste sentindo, a doutrina portuguesa traz contribuições significativas, a exemplo dos 

estudos empreendidos por José Vasques230, Marcello Caetano231 e P. Romano Martinez232 233, 

que trabalham essa diferenciação entre os dois tipos de contrato de seguro, tendo em conta a 

causa do contrato ou os tipos de seguros234, ou dos mais diversos entendimentos das funções do 

seguro, perfilando-se, em síntese, dois ramos de teorias explicativas: a) teorias unitárias; b) 

teoria dualista235. 

Para Vivante (1936), o instituto do seguro seria uma espécie de contrato pelo qual uma 

empresa instituída para o exercício desta indústria assume o risco alheio condicionante ao 

pagamento de prêmio fixado de forma antecipada236. 

                                                         
229 YAZBEK, Otávio. Regulação do Mercado Financeiro e de Capitais. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 82. 
230 VASQUES, José, Contrato de seguro. Coimbra: Almedina, 1998, pp. 94, 120. 
231 CAETANO, Marcello. Boletim de Seguros, Lisboa, n.º 2, p. 130 (apud VASQUES, 1998, p. 94). 
232 Cf. quanto ao contrato de seguro de responsabilidade civil geral, SILVA, R. G. FERREIRA, op. cit., p. 76 e ss. 

Na jurisprudência, cf. a noção de seguro adoptada pelo STJ, no seu Ac de 17/11/2005 (SALVADOR DA COSTA), 

CJ/Acs.-STJ, 2005, T. 3, ps. 120 e ss.. 
233 VASQUES (Op. cit., pp. 90 e ss.). 
234 Ver CORDEIRO, Menezes (Op. cit., p. 731). 
235 As teorias unitárias (teoria indenizatória; teoria da necessidade eventual; teoria do risco; teoria da promessa de 

capital) defendem que, independentemente da modalidade ou forma da prestação a cargo do segurador, sempre 

estaremos perante um mesmo contrato de seguro, unificado, desde logo, por diversos elementos comuns. Ao 

contrário, a teoria dualista perspectiva a diversidade de modalidades ou formas da prestação a cargo do segurador 

como essencial, como tal determinante de dois diferentes tipos de contratos de seguro, já que se considera ocorrer 

impossibilidade de explicação unitária de tal figura contratual (VASQUES, op. cit., pp. 90 e ss.; CORDEIRO, op. 

cit., pp. 731 e ss.). 
236 VIVANTE, Cesare. Del Contratto di Assicurazione. Torino: Unione Tipografico – Editrice Torinese: 1936, 

p. 26. 
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Já Vasques (1998) considera que o “seguro é o contrato pelo qual o segurador, 

mediante retribuição pelo tomador do seguro, se obriga, a favor do segurado ou de terceiros, à 

indenização dos prejuízos resultantes, ou ao pagamento de valor pré-definido, no caso de 

realizar-se um determinado evento futuro e incerto”237. 

As contribuições da doutrina Nacional sobre seguro também são fecundas, como se 

pode depreender da definição para seguro formulada por Miranda (2002): 

 

(...) o contrato com que um dos contraentes, o segurador, mediante prestação 

única ou periódica, que o outro contraente faz, se vincula a segurar, isto é, se 

o sinistro ocorre, entregar ao outro contraente soma determinada ou 

determinável, que correspondeu ao valor do que foi destruído, ou danificado, 

ou que se fixou para o caso do evento previsto238. 

 

Já Pedro Alvim (2001) define o contrato de seguro como “o contrato pelo qual o 

segurador, mediante o recebimento de um prêmio, obriga-se a pagar ao segurado uma prestação, 

se ocorrer o risco a que está exposto”239. 

Cavalieri Filho (2014) traça a seguinte conceituação sobre o contrato de seguro: 

 

[...] Em apertada síntese, seguro é contrato pelo qual o segurador, mediante o 

recebimento de um prêmio, assume perante o segurado a obrigação de pagar-

lhe uma determina indenização, prevista no contrato, caso o risco a que está 

sujeito se materialize em um sinistro. Segurador e segurado negociam as 

consequências econômicas do risco, mediante a obrigação do segurador de 

repará-las. Frise-se que em se tratando de contrato de seguro, o segurador só 

poderá se exonerar de sua obrigação se ficar comprovado o dolo ou a má-fé 

do segurado. Da mesma forma, o agravamento do risco pode servir de preceito 

ao não pagamento do sinistro, haja vista o desequilíbrio da relação contratual, 

onde o segurador receberá um prêmio inferior ao risco que estará cobrindo, 

em desconformidade com o avençado240.  
 

Maria Helena Diniz (2002) também traz relevante contribuição sobre o tema em 

questão: 

 

[...] é aquele pelo qual uma das partes (segurador) se obriga para com a outra 

(segurado), mediante o pagamento de um prêmio, a garantir-lhe interesse 

legítimo reativo a pessoa ou a coisa e a indenizá-la de prejuízo decorrente de 

riscos futuros, previstos no contrato (CC, art. 757)241.   
 

Tais riscos podem ser relativos à vida, à saúde ou ainda a direitos e patrimônio do 

segurado, contra os quais circunstanciais fatos danosos podem se abater. 

                                                         
237 VASQUES (Op. cit., p. 94). 
238 MIRANDA, Pontes. Tratado de Direito Privado, Tomo XXXVIII. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 

2012. p. 397. 
239 ALVIM, Pedro. O Contrato de Seguro. 3ª ed.. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 113 
240 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 15ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 419. 
241 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 30ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 316. 
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Percebe-se dos conceitos apresentados, que grande parte busca discorrer sobre as 

noções de diferentes sistemas jurídicos em diferentes épocas, que o foco da doutrina, tanto 

nacional quanto estrangeira, é o do trinômio prêmio – risco – indenização (ou sinistro242). 

Além disso, não se pode falar somente em fatos danosos, uma vez que a teoria que 

segue o contrato de seguro dilatou a amplitude do risco que estaria além dessa visão inicial, 

abrangendo, inclusive, situações de insucesso, infortúnios ou constrangimentos no âmbito das 

atividades da pessoa, como bem observa Diniz (2012): “a noção de seguro supõe a de risco, isto 

é, do fato de estar o sujeito exposto à eventualidade de um dano à sua pessoa, ou aos seus bens, 

motivado pelo acaso”243 . 

Poderíamos chegar a um denominador comum pelas diversas contribuições da 

doutrina pátria e alienígena de que Contrato de seguro é aquele pelo qual uma das partes, a 

seguradora, se obriga com a outra, o segurado ou estipulante, mediante o pagamento de um 

prêmio, a indenizá-la do prejuízo econômico resultante de riscos futuros, possíveis, incertos, 

lícitos e independentes da vontade das partes. 

Conforme ensina Luiz Augusto Roux Azevedo (2010):  

 

A existência do seguro permite não somente a mitigação de danos para 

aqueles que o sofrem, com a consequente redução da destruição de valores 

econômicos a elas associadas, mas também permite sua utilização como 

ferramenta para a redução de capital necessária para a realização de 

atividades econômicas244. 
 

É importante fixar que os suportes fáticos econômicos que dão fundamentação ao 

contrato de seguro, ao Direito, tendem a fazer a análise apenas sob a perspectiva jurídica245. 

Essa análise do contrato de seguro apartado não permite que se adentre na complexidade 

de relações sob os aspectos matemáticos, econômicos e até mesmo jurídicos que são necessários 

para que aquele este tipo contratual possa ser negociado e traga ao segurado o resultado que 

espera da operação, qual seja o de prevenção dos efeitos negativos que um risco pode ter sobre 

si246. 

                                                         
242 AZEVEDO, Luís Augusto Roux. A comutatividade do contrato de seguro. 2010. Dissertação (Mestrado 

em Direito). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2010, p. 25. 
243 DINIZ (Op. cit., p. 317). 
244 AZEVEDO (Op. cit., p. 10). 
245 “Le droit des assurances ne révèle que la face juridique d’une activité dont les aspects techniques et financiers 

sont aussi complexes qu´importants. Il ne saurait être question d’en faire ici l’étude. Néanmoins la substance 

même du contrat d’assurance doit être replacée dans son contexte technique plus large qui est celui de l’opération 

d’assurance tandis que le type de gestion financière, par répartition ou capitalisation, commande la classification 

des différentes branches d’assurance.” (LAMBERT-FAIVRE, Yvone; LEVENEUR, Laurent. Droit des 

Assurances. 12ª ed. Paris: Dalloz, 2005, p. 41). 
246 AZEVEDO (Op. cit., p. 09). 
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Fábio Comparato (1972), já na década de 70, indica com precisão cirúrgica qual seria a 

relação entre o contrato de seguro e a operação de mercado em que está inserido. Para o autor, 

o contrato de seguro deve ser verificado como: 

 

Unidade de um conjunto homogêneo de contratos do mesmo tipo, [o que 

permitira uma] organização de uma mutualidade ou o agrupamento de um 

número mínimo de pessoas, submetidas ao mesmos riscos, cuja ocorrência e 

intensidade são suscetíveis de tratamento atuarial, ou previsão estatística, 

segundo a lei dos grandes números, o que permite a repartição proporcional 

das perdas globais, resultantes dos sinistros, entre todos os seus 

componentes247. 
 

Por fim, é imprescindível a contribuição atual de Rui Stoco (2015) quando define que: 

O (contrato) de seguro é uma garantia de recomposição de um dano ou perda 

futura e incerta. É uma convenção entre partes que permite, mediante 

pagamento de certa quantia (prêmio), a reparação futura de um dano apenas 

possível e hipotético, devidamente estipulado com antecedência na respectiva 

apólice248. 
 

 

3.3.1 Elementos do Contrato de Seguro 

 

No ordenamento jurídico pátrio temos diversas regras que trata do contrato de seguro. 

O Artigo 757, do Código Civil, traz no seu bojo os ditos “elementos” e a “definição” do que é 

contrato de seguro. 

Assim afirma a norma: 

 

Código Civil, Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, 

mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, 

relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.  

Parágrafo único: Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como 

segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada. 
 

A seguir, faremos uma breve análise acerca dos elementos que compõem o contrato de 

seguro, uma vez que já foram identificadas as definições do que é esse instrumento. 

 

 

                                                         
247 COMPARATO, Fábio Konder. Comentário a acórdão – Seguro – Cláusula de rateio proporcional – 

Juridicidade. In.: Revista de Direito Mercantil, n.º 07, Ano XI, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1972, pp. 

102-112. 
248 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 10ª ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2015, p. 1076. 
249 Art. 24. Poderão operar em seguros privados apenas Sociedades Anônimas ou Cooperativas, devidamente 

autorizadas. Parágrafo único. As Sociedades Cooperativas operarão unicamente em seguros agrícolas, de saúde e 

de acidentes do trabalho. In.: BRASIL. Decreto-Lei Nº 73, de 21 de Novembro de 1966. Dispõe sobre o Sistema 

Nacional de Seguros Privados, regula as operações de seguros e resseguros e dá outras providências. Diário Oficial 

da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 22 de novembro de 1966. Disponível em: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0073.htm. Acesso em: 10 de agosto de 2016. 
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3.3.1.1 A Empresa Seguradora 

 

A Empresa que operar uma Sociedade Seguradora será, obrigatoriamente, integrante 

do Sistema Nacional de Seguros Privados, sabendo-se que há uma legislação geral que regula 

aquilo lhes for aplicável à sua existência. Trata-se do Decreto Lei nº 73 de 21 de novembro de 

1966. Com o advento da Constituição de 1988, tal norma foi recepcionada na qualidade de 

legislação ordinária. A legislação em comento dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros 

Privados, regula as operações de seguros e resseguros e dá outras providências. 

Importante frisar que poderão operar em seguros privados apenas Sociedades 

Anônimas ou Cooperativas, devidamente autorizadas. As Cooperativas, contudo, poderão 

operar unicamente em seguros agrícolas, de saúde e de acidentes do trabalho249. 

Já as seguradoras são organizadas sob a forma de sociedades anônimas, sempre por 

ações nominativas, não estando sujeitas à falência nem à recuperação extrajudicial ou judicial 

previstas na Lei nº 11.101/2005, embora possam ser liquidadas, voluntária ou 

compulsoriamente, conforme previsto no Decreto-Lei nº 73/66, nos termos dos artigos 94 e 

seguintes. 

Entende o legislador que as atividades desenvolvidas por esses empresários que 

fornecem serviço de seguro, seja por meio de sociedades anônimas, ou por meio das 

cooperativas, tem natureza específica e merece tratamento em legislação especial, cabendo, no 

âmbito da atividade financeira, ao Conselho Monetário Nacional e ao Banco Central do Brasil, 

responsáveis pelo Sistema Financeiro Nacional, intervir diretamente quando apresentam 

dificuldades econômico-financeiras, tendo em vista que a falta de confiabilidade em tais 

instituições pode resultar em crise de todo o sistema. 

Qualquer sociedade cooperativa é sociedade simples, por força do parágrafo único do 

art. 982 do Código Civil de 2002250, regida pela Lei 5.764, de 16.12.1971, que define a Política 

                                                         
249 Art. 24. Poderão operar em seguros privados apenas Sociedades Anônimas ou Cooperativas, devidamente 

autorizadas. Parágrafo único. As Sociedades Cooperativas operarão unicamente em seguros agrícolas, de saúde e 

de acidentes do trabalho. In.: BRASIL. Decreto-Lei Nº 73, de 21 de Novembro de 1966. Dispõe sobre o Sistema 

Nacional de Seguros Privados, regula as operações de seguros e resseguros e dá outras providências. Diário Oficial 

da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 22 de novembro de 1966. Disponível em: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0073.htm. Acesso em: 10 de agosto de 2016. 
250 Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de 

atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e, simples, as demais. 

Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações; e, simples, a 

cooperativa. In.: BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2012. Institui o Código Civil. Diário Oficial da 

República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 11 de janeiro de 2002. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm#art2044>. Acesso em: 10 de agosto de 

2016. 
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Nacional de Cooperativismo251. Já para as sociedades seguradoras, aplica-se o Decreto-Lei nº 

73, de 21.11.1966, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados; para entidade de 

previdência complementar, a Lei Complementar nº 109/2001252; já para os planos de saúde, a 

Lei 9.656/1998253; para sociedade de capitalização, o Decreto-Lei 261/1967254. 

Tanto as Cooperativas quanto as Sociedades Anônimas, que possuem como objeto a 

prestação de contratos de seguros, necessitam de autorização governamental para o seu 

funcionamento.  A autorização será concedida através de Portaria do Ministro da Indústria e do 

Comércio, mediante requerimento firmado pelos incorporadores, dirigido ao Conselho 

Nacional de Seguros Privados (CNSP) e apresentado por intermédio da Superintendência de 

Seguros Privados (SUSEP)255. 

Sempre que houver necessidade de alterações dos Estatutos das Sociedades 

Seguradoras, estas dependerão de prévia autorização do Ministro da Indústria e do Comércio, 

após serem ouvidos a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e o Conselho Nacional 

de Seguros Privados (CNSP)256. 

Toda essa legislação e montante de normas regulamentadoras, tem o condão de 

controlar as atividades exercidas pelas seguradoras, tendo em vista estas estarem atuando 

enquanto gestoras de poupança de terceiros.  

 

A submissão às normas específicas de funcionamento está relacionada com o 

controle estatal sobre a atividade seguradora. Não há dúvida de que as 

seguradoras funcionam como gestoras da poupança alheia, motivo pelo qual 

são submetidas à Susep - Superintendência de Seguros Privados, autarquia 

                                                         
251 BRASIL. Lei nº 5.764, de 16 de Dezembro de 1971. Define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o 

regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do 

Brasil, Brasília, DF, 16 de dezembro de 1971. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/L5764.htm>. Acesso em: 10 de agosto de 2016. 
252 BRASIL. Lei Complementar nº 109, de 29 de Maio de 2001. Dispõe sobre o Regime de Previdência 

Complementar e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 30 de 

maio de 2001. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp109.htm>. Acesso em: 10 de 

agosto de 2016. 
253 BRASIL. Lei nº 9.656, de 03 de Junho de 1998. Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à 

saúde. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 03 de junho de 1988. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9656.htm>. Acesso em: 10 de agosto de 2016. 
254 BRASIL. Decreto-Lei nº 261, de 28 de Fevereiro de 1967. Dispõe sobre as sociedades de capitalização e dá 

outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 28 de fevereiro de 1967. 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0261.htm>. Acesso em: 10 de 

agosto de 2016. 
255 BEZERRA FILHO, Manoel Justin. Lei de Recuperação de Empresas e Falências: Lei nº 11.101/2005, 

comentada artigo por artigo. 2ª ed. (E-book - baseada na 11ª ed.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 12. 
256 BRASIL. MINISTÉRIO DA FAZENDA CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS. 

RESOLUÇÃO CNSP nº 173 de 2007. Dispõe sobre a atividade de corretagem de resseguros, e dá outras 

providências. 
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federal vinculada ao Ministério da Fazenda e encarregada de exercer a 

fiscalização das empresas seguradoras257.  
 

 

É imperioso dizer que a doutrina é farta ao definir a empresa de seguro, como se pode 

observar da própria conceituação apresentada por Messineo (1954):  

Uma organização fundada, principalmente, sobre as multiplicidades dos 

contratos estipulados; em tal caso, existe um forte grau de probabilidade de 

que não são todos riscos que se converteram em sinistros; e que, por 

conseguinte, não são todas as obrigações de indenizações assumidas que 

correspondem a um dever concreto de indenizar258. 
 

 

 

3.3.1.2 O Segurado 

 

O segundo elemento essencial ao Contrato de Seguros, é a pessoa do segurado. Esta 

pessoa pode ser tanto pessoa jurídica quanto pessoa física. No caso em tela, a análise far-se-á 

dos contratos interempresariais, em conformidade com a aplicação da teoria finalista mitigada, 

que é objeto de análise deste trabalho e, portanto, afastadas nos termos das ponderações já 

lançadas quando o segurado desenvolve a atividade empresarial na forma de 

microempreendedor individual e microempresa. 

O segurado é a pessoa exposta, cujos bens estejam expostos a determinado risco. “É a 

parte no contrato de seguro, pessoa natural ou jurídica, que tem o interesse segurado garantido 

contra riscos predeterminados, mediante o pagamento de um prêmio (preço do seguro)”259. Por 

fim, como compreende Vivante (2004):“Para o objetivo beneficente e providente que o 

segurado pretende pagar e chegue a alcançar o prêmio anual, a lei reconhece que foi nomeado 

no contrato como o direito exclusivo benefício para exigir a soma assegurada”260. 

 

3.3.1.3 O Risco 

                                                         
257 CAVALCANTI, Bruno Novaes Bezerra. A Sociedade de Risco e os Contratos de Seguro: Considerações 

sobre a interpretação mais favorável ao segurado e a delimitação dos riscos assegurados. Dissertação (Mestrado 

em Direito) – Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2006, p. 38. 
258 Texto Original: “Una organización fundada, principalmente, sobre la multiplidad de los contratos 

estipulados; em tal caso, existe un forte grado de probabilidad de que no todos los riesgos se conviertan 

em siniestros; y que, por consiguiente, no a todas las obligaciones de indemnización asumidas 

corresponde um deber concreto de indemnizar”. MESSINEO, Francesco. Manual de Derecho Civil y 

Comercial. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa- América, 1954, p.158. 
259 MARTINS, João Marcos Brito. Dicionário de Seguros, Previdência Privada e Capitalização. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 2005. p. 219. 
260 VIVANTE, César. Derecho Mercantil. Trad. Francisco Clando Constans. Bolonha: Editora Tribunal Superior 

de Justicial del Distrito Federal, 2004, p. 454. 
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O Risco é o evento futuro certo (fato morte) ou incerto (fato doença/acidente) previsto 

no contrato e, portanto, objeto da apólice que se aperfeiçoará na medida quando efetivado, 

sendo ensejo ao pagamento do prêmio.  

 

O risco a que estão expostos patrimônio ou  a pessoa segurada, constitui o objeto do 

presente contrato. Para que se possa estar sujeito a uma indústria ordenada, é 

necessário avaliaçãoes através de observações estatísticas e também a probabilidade 

de redução  dos riscos, aproximada de acordo com a experiência de antemão. O valor 

em risco é determinado pelas taxas de prêmio, que indicam que o prêmio deve ser 

pago por cada cem 6 mil liras em seguros261. 

 

O Código Civil traz em seu bojo (arts. 757 a 802 do Código Civil de 2002) as condições 

e regras gerais dos seguros estabelecendo as normas acerca do seguro de dano e seguro de 

pessoa. 

Não pode, o risco do objeto do seguro, ser a prática de ato ilícito, tendo em vista a 

nulidade de negócio jurídico, fundado neste preceito. 

Para Vivante (2004):  

O seguro não pode proteger o segurado contra aqueles riscos que dependem 

de delitos cometidos, pois de outro modo, não poderá o contrato de seguro 

proteger práticas delituosas. Por isso não se podem assegurar os produtos 

oriundos de contrabando; não se podem assegurar a própria vida contra os 

perigos de um duelo, do roubo, do homicídio262. 

O art. 166, II, do Código Civil de 2002263, declara nulo o negócio jurídico, quando 

ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto. 

Essa regra geral é reforçada pelo art. 762 da nossa codificação, na medida em que 

tipifica para os contratos de seguro e declara: “nulo será o contrato para garantia de risco 

                                                         
261 Texto original: “A fin de que el objetivo benefico y previsor que el asegurado se propone al pagar el premio 

anual llegue a alcanzarse, la ley reconoce a quien fue designado en el contrato como beneficiado el derecho 

exclusivo de exigir la suma assegurada”. (Ibid., p. 325). 
262 Texto original: “El seguro no puede proteger al asegurado contra aquellos riesgos que dependen de delitos 

cometidos, pues de otro modo se quitaria un freno natural a los delitos. Por eso no se pueden asegurar las 

mercancias cargadas de contrabando; no puede asegurar-se la propia vida contra los peligros del duelo, del robo, 

del homicídio.” (Ibid., p. 328). 
263 Art. 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. [grifo nosso]. In.: BRASIL. 

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2012. Institui o Código Civil. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 

Brasília, DF, 11 de janeiro de 2002. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm#art2044>. Acesso em: 10 de agosto de 

2016. 
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proveniente de ato doloso do segurado, do beneficiário, ou de representante de um ou de 

outro”264. 

Por fim, vale a pena apresentar o que defende Karam (1998) quando assevera que "o 

objeto do seguro não é o fato culposo produtor do dano, mas a consequência dele, ou seja, a 

obrigação de indenizar", acrescentando ainda, "o seguro atende à preocupação de restaurar, pelo 

ressarcimento, o statu quo – ou seja – repor o patrimônio da vítima na situação em que se 

encontrava antes do evento e não aquela obrigação de indenizar, resultante do ato ilícito 

praticado pelo segurado"265. 

 

 

3.3.1.4 O Prêmio 

 

 

Define-se que o prêmio é “a remuneração que o segurado deve pagar ao segurador, 

pela garantia que lhe dá pela cobertura de certo risco. É a compensação pela assunção do 

risco”266. 

Segundo Vivante (2004): 

 

Tais são, principalmente, as companhias de seguros, tanto com o prêmio fixo 

quanto com o mútuo. Na verdade, estes recolhem dos segurados, 

antecipadamente uma taxa calculada na proporção da gravidade dos riscos, o 

capital, então, é dividido entre as vítimas. Em geral, eles pretendem reparar os 

desastres que podem acontecer com os simples patrimônios: e estimulam os 

aspectos que ajudam na previsão267. 
 

E continua, na versão em português de sua obra: 

 

É a compensação do risco assumido pela empresa. Compõe-se de dois 

elementos, nem sempre nitidamente distintos: o prêmio puro ou líquido, que 

constitui o valor do risco conforme as estatísticas; e o adicional do prêmio 

puro, de onde a empresa obtém o reembolso das despesas e os lucros 

provenientes dos capitais empregados na sua indústria. O prêmio líquido 

constitui o fundo de onde se extraem os capitais segurados, à medida que os 

sinistros vão se dando. O adicional do prêmio é empregado na remuneração 

devida aos agentes, nas despesas de administração, nos dividendos repartidos 

entre os acionistas. O prêmio puro aumentado por este adicional forma o 

prêmio bruto, ou o prêmio da tarifa, aquele sobre o que se contrata. Dizendo-

                                                         
264 Idem. 
265 KARAM, Munir. O Processo de Codificação do Direito Civil: inovações da parte geral e do livro das 

obrigações. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, nov./1998, v. 757, pp. 11-28. 
266 CAVALCANTI, Bruno Novaes Bezerra (Op. cit., p. 97). 
267 Texto Original: “Tales son, ante todo, las empresas de seguros, tanto a prima fija como mutuos. En efecto, 

estas recaudan de los asegurados, con arreglo e, una tarifa calculada antecipadamente en proporcion a la 

gravedad de los riesgos, los capitales que luego reparten entre los damnificados. En general, tienen por objeto 

reparar los desastres que pueden acaecer en los modestos patrimonio; y se estimulan como a todas las que ayudan 

a la prevision”. VIVANTE (Op. cit., p. 46). 
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se simplesmente prêmio, entende-se, segundo o uso vulgar, que trata deste 

último268. 

 

3.3.2. Características dos Contratos de Seguro: A Comutatividade 

 

 

3.3.2.1 Contrato bilateral 

 

 

O contrato de seguro é chamado de bilateral tendo em vista que estaria sujeito à 

manifestação de vontade de todos os contratantes, que, em assim encetando, passariam a 

contar com obrigações recíprocas: caberia ao segurado, além de outras obrigações, o 

pagamento do prêmio e à seguradora o pagamento da indenização na hipótese de ocorrência 

do sinistro. 

Para Orlando Gomes (1989), mesmo que se admitisse um desequilíbrio nas prestações 

das partes no contrato de seguro (com o que não se está de acordo), ainda assim restaria 

preservada a sua bilateralidade ou o sinalagma. 

 

A classificação do contrato de seguro não é pacífica. Incluem-no, mais 

freqüentemente, entre os contratos bilaterais ou sinalagmáticos, entre os 

onerosos, aleatórios, e entre os simplesmente consensuais. Contudo, objeções 

se levantam a essas qualificações. Contesta-se em primeiro lugar, a 

interdependência das obrigações que origina para as partes, pondo-se em 

dúvida sua estrutura sinalagmática. Não haveria, na execução das obrigações, 

a co-respectividade própria 

dos contratos bilaterais. Certas particularidades obrigariam a não admitir a 

existência dos sinalagmas genético e funcional. Se fosse geneticamente 

bilateral, o segurado nada deveria receber do segurador, como devolução do 

prêmio pago, em caso de anulação ou rescisão do contrato.  

No entanto, tem direito a receber parte do que pagou. Se fosse funcionalmente 

bilateral, o segurado, nas mesmas hipóteses de cancelamento do seguro, teria 

direito à restituição integral do que houvesse pago – o que não ocorre, visto 

que a restituição é parcial. Diz-se, ademais, que o seguro não é contrato 

bilateral porque só existe sinalagma quando ambas as partes têm, 

necessariamente, as respectivas obrigações. Se as obrigações contraídas por 

uma das partes admitem o inadimplemento sem conseqüências, não pode ser 

contrato sinalagmático.  

Desde, pois, que a principal obrigação do segurador, que é o pagamento da 

indenização, pode deixar de ser cumprida se o evento danoso não se verifica, 

o seguro não seria, por essa razão, contrato sinalagmático. 

Daí a afirmação de que a “a causa do pagamento do prêmio não é o pagamento 

da indenização, porque, se assim fosse, toda vez que o sinistro não se 

verificasse e, portanto, sempre que a indenização não devesse ser paga, o 

segurado deveria ter direito à restituição dos prêmios. 

A essas impugnações, responde-se que a estrutura sinalagmática de um 

contrato não requer a interdependência das obrigações quanto a seu 

                                                         
268  VIVANTE, Cesare. Instituições de Direito Comercial. Campinas: LZN Editora, 2003. pp. 292-293. 



93 

 

cumprimento. Por outras palavras, o contrato, para ser bilateral, não precisa 

ter sinalagma genético e funcional. Não deixa de ser sinalagmático somente 

porque não há interdependência funcional. Observam outros que a estrutura 

dos contratos aleatórios é tão singular que refutem eles à classificação que leva 

em conta a unilateralidade ou a bilateralidade dos efeitos.  

O seguro não se enquadraria, assim, nos contratos bilaterais, nem entre os 

unilaterais. Argumenta-se ainda que as objeções à estrutura sinalagmática do 

contrato de seguro assentam na suposição falsa de que a obrigação típica do 

segurador consiste no pagamento da indenização. Uma vez que se aceite a 

doutrina de qual tal obrigação tem como objeto a tutela do interesse do 

segurado em se cobrir contra determinado risco, dúvida não se poderá ter de 

que o contrato é sinalagmático. O segurador, em troca do recebimento do 

prêmio, assume o risco, a ele se expondo enquanto dura o contrato. Assim, 

ainda quando não ocorra o sinistro, estará cumprindo sua obrigação, visto que 

se permanece adstrito a ressarcir o dano eventual, tanto que se verifique. 

Observe-se que o interesse do segurado desdobra-se; fundamentalmente, é o 

de que o sinistro não se verifique, mas, ocorrendo, que não sofra o prejuízo, 

pelo recebimento da indenização que o segurador lhe deve pagar. Portanto, 

independentemente da ocorrência do sinistro, as duas obrigações, do 

segurador e do segurado, estão a se cumprir enquanto o contrato se acha em 

curso. Mesmo, porém, que se admita como causa do seguro a função 

indenizatória, a bilateralidade do contrato não poderia ser contestada sob o 

fundamento de que o segurador não está obrigado a restituir o prêmio se o 

sinistro não ocorre porque a incorporação do recibo ao seu patrimônio é 

conseqüência natural da estrutura aleatória do contrato. Necessário não é, 

finalmente, que a interdependência das prestações se manifeste na sua 

execução. 

Se assim não fosse, os contratos aleatórios seriam inadmissíveis, porquanto 

são necessariamente bilaterais e se caracterizam justamente pela inexecução 

potencial da obrigação de uma das partes269.  

 

 Por fim, é importante trazer as ponderações de Roux Azevedo (2010): 

 

Vale dizer que a lição, embora sem reconhecer expressamente a 

comutatividade da operação, logicamente a admite, ao propor que o segurador 

presta desde o momento da celebração do contrato, ao assumir que a obrigação 

do segurador tem como objeto a tutela do interesse segurado em se cobrir 

contra determinado risco270. 
 

 

3.3.2.2 Contrato oneroso 

 

 

A onerosidade decorre da realidade que ambos os contratantes procuram, nesse tipo 

de contrato empresarial, uma vantagem patrimonial: a seguradora vislumbra o prêmio e o 

segurado a indenização na hipótese de ocorrência do sinistro. 

                                                         
269 GOMES, Orlando. Contratos. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1989, pp. 472-473. 
270 AZEVEDO (Op. cit., p. 25). 
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Nas palavras de Santos Amaral (2010), a onerosidade é decorrente da natureza da 

relação negocial celebrada.  

 

Implicando o contrato de seguro prestações por ambas as partes, com os 

inerentes sacrifícios, não se trata aqui de negócio que possa qualificar-se de 

gratuito. Efectivamente, no contrato de seguro a atribuição patrimonial do 

tomador do seguro – traduzida no pagamento do prémio – encontra o seu 

correspectivo na atribuição patrimonial da outra parte contratante (o 

segurador), traduzida esta, não só na prestação indemnizatória ou 

convencionada a cargo do segurador, mas desde logo na cobertura do risco e 

decorrente exposição às suas possíveis consequências271. 
 

Complementando tal observação, Roux Azevedo (2010) defende: 

 

Diz-se que o contrato de seguro é oneroso na medida em que compete ao 

segurado pagar o prêmio para obter a garantia prestada pelo segurador. A 

correta estipulação do valor do prêmio e o conseqüente pagamento pelo 

segurado geram efeitos não somente para a relação jurídica bilateral que se 

trava entre segurado e segurador, mas também e principalmente para a 

constituição das reservas da companhia de seguros para que faça frente aos 

valores devidos por conta de indenizações a serem pagas na hipótese de 

sinistros272.  
 

 

 

3.3.2.3 Contratos comutativos e aleatórios 

 

                                                         
271 AMARAL, José Vítor dos Santos. Contrato de Seguro e Boa-Fé. 2010. Dissertação (Mestrado em Direito). 

Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Portugal, 2010, p. 26. 
272 AZEVEDO (Op. cit., p. 26). 
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Aqui serão analisados de forma sistemática os dois institutos de forma conjunta, uma 

vez que tanto a legislação273 quanto as decisões dos tribunais274 275 têm aproximados esses dois 

institutos, tornando-os características conjuntas indeléveis nessa espécie de contrato. 

                                                         
273 BRASIL. Lei nº 9.656, de 03 de Junho de 1998. Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à 

saúde. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 03 de junho de 1988. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9656.htm>. Acesso em: 10 de agosto de 2016. 
274 DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA, RENOVADO 

ININTERRUPTAMENTE POR DIVERSOS ANOS. CONSTATAÇÃO DE PREJUÍZOS PELA 

SEGURADORA, MEDIANTE A ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO ATUARIAL. NOTIFICAÇÃO, 

DIRIGIDA AO CONSUMIDOR, DA INTENÇÃO DA SEGURADORA DE NÃO RENOVAR O CONTRATO, 

OFERECENDO-SE A ELE DIVERSAS OPÇÕES DE NOVOS SEGUROS, TODAS MAIS ONEROSAS. 

CONTRATOS RELACIONAIS. DIREITOS E DEVERES ANEXOS. LEALDADE, COOPERAÇÃO, 

PROTEÇÃO DA SEGURANÇA E BOA-FÉ OBJETIVA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO 

NOS TERMOS ORIGINALMENTE PREVISTOS. RESSALVA DA POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO 

DO CONTRATO, PELA SEGURADORA, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO PRÉVIA DE EXTENSO 

CRONOGRAMA, NO QUAL OS AUMENTOS SÃO APRESENTADOS DE MANEIRA SUAVE E 

ESCALONADA. 

1. No moderno direito contratual reconhece-se, para além da existência dos contratos descontínuos, a existência 

de contratos relacionais, nos quais as cláusulas estabelecidas no instrumento não esgotam a gama de direitos e 

deveres das partes. 

2. Se o consumidor contratou, ainda jovem, o seguro de vida oferecido pela recorrida e se esse vínculo vem se 

renovando desde então, ano a ano, por mais de trinta anos, a pretensão da seguradora de modificar abruptamente 

as condições do seguro, não renovando o ajuste anterior, ofende os princípios da Boa-Fé objetiva, da cooperação, 

da confiança e da lealdade que deve orientar a interpretação dos contratos que regulam relações de consumo. 

3. Constatado prejuízos pela seguradora e identificada a necessidade de modificação da carteira de seguros em 

decorrência de novo cálculo atuarial, compete a ela ver o consumidor como um colaborador, um parceiro que a 

tem acompanhado ao longo dos anos. Assim, os aumentos necessários para o reequilíbrio da carteira têm de ser 

estabelecidos de maneira suave e gradual, mediante um cronograma extenso, do qual o segurado tem de ser 

cientificado previamente. Com isso, a seguradora colabora com o particular, dando-lhe a oportunidade de se 

preparar para os novos custos que onerarão, ao longo do tempo, o seu seguro de vida, e o particular também 

colabora com a seguradora, aumentando sua participação e mitigando os prejuízos constatados. 

4. A intenção de modificar abruptamente a relação jurídica continuada, com simples notificação entregue com 

alguns meses de antecedência, ofende o sistema de proteção ao consumidor e não pode prevalecer. 

5. Recurso especial conhecido e provido. 

(REsp 1073595/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/03/2011, DJe 

29/04/2011) 
275 AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. RESCISÃO 

UNILATERAL DO CONTRATO. QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRECEDENTES. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE. 

1.- O Tribunal estadual concluiu que a ré agiu de má-fé, pois tinha conhecimento que o primeiro autor encontrava-

se sob tratamento para o câncer que acomete sua saúde. Indevido e ilícito, portanto, o cancelamento unilateral do 

plano de saúde promovido pela ré. 

2.- Conforme já decidido por esta Corte a pretensão da seguradora de modificar abruptamente as condições do 

seguro, não renovando o ajuste anterior, ofende os princípios da Boa-Fé objetiva, da cooperação, da confiança e 

da lealdade que deve orientar a interpretação dos contratos que regulam relações de consumo. (REsp 

1.073.595/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,  SEGUNDA SEÇÃO, DJe 29/04/2011). Dano moral 

configurado. 

3.- A intervenção do STJ, Corte de Caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para 

todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado 

para o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau 

de jurisdição, se mostre teratológico, por irrisório ou abusivo. 

4.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que foi fixado, em 23.03.2010, o valor da indenização em R$ 

20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais) a título de dano moral, consideradas as forças econômicas da autora da 

lesão. 

5.- Agravo regimental improvido. 

(AgRg no AREsp 175.663/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, 

DJe 29/06/2012). 
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No contrato comutativo e aleatório, de acordo com a distinção de Demolombe, “... o 

equivalente é fixado pelas próprias partes e não é suscetível de variar; enquanto no segundo o 

equivalente não é fixado pelas partes e consiste na chance, álea, de um acontecimento 

incerto...”276. 

Já segundo Clóvis Bevilaqua (2000): 

 

Comutativos serão os onerosos, quando houver equivalência, aproximada ou 

exata, entre as prestações das duas partes contratantes; aleatórios, se as 

vantagens a obter são incertas e vacilantes, podendo ser maiores, iguais ou 

menores do que as prestações realizadas para obtê-la, ou, até, absolutamente 

nulas.277 

 

Já nas palavras de Tzirulnik, Cavalcanti e Pimentel (2003), a comutatividade nos 

contratos de seguro seria: 

 

A comutatividade do contrato tem por base justamente o reconhecimento de 

que a prestação do segurador não se restringe ao pagamento de uma eventual 

indenização (ou capital), o que apenas se verifica no caso de sobrevir lesão ao 

interesse garantido em virtude da realização do risco predeterminado. Tal 

prestação consiste, antes de tudo, no fornecimento de garantia e é devida 

durante toda a vigência material do contrato. A comutação ocorre entre prêmio 

(prestação) e garantia (contraprestação)278. 
 

O mutualismo é a ratio essendi das contratações securitárias, sempre existiu uma 

extensão implícita e consentida da responsabilidade e dos interesses de quantos fizessem parte 

do grupo, de tal sorte que a efetiva e pontual contribuição de cada um para a formação do fundo 

previdenciário solidificasse e energizasse a garantia de todos279. 

Foi de grande contribuição o Código Civil de 2002, no que tange às conquistas 

legislativas implantadas por esta codificação aos contratos de seguro, sendo uma delas a 

comutatividade. Sobre o tema, preleciona Fábio Ulhoa Coelho (2000): 

 

Mas entre as pouquíssimas razões para celebrar a entrada em vigor do Código 

Reale estão as novas regras sobre o Contrato de Seguro. Ao conceituar a 

obrigação da entidade seguradora como a de garantir o interesse legítimo do 

segurado (art. 757), a nova codificação atribui ao contrato natureza 

comutativa. Espancou, de vez, a defasada concepção de que na obrigação das 

seguradoras haveria uma álea (como se elas não estivessem obrigadas a se 

                                                         
276 Demolombe, em Cours de Code Napoléon, 3ª ed., Paris, Cosse, Marchal et Billard, s/d., vol. XXIV, p. 26: 

“Tous les contrats à titre onéreux sont évidemment commutatifs, dans l’acception large de ce mot...”; F. Laurent, 

em op. cit., vol. 15, p. 494: “En apparence, les contrats commutatifs se confondent avec les contrats bilatéraux. 

Il est certain que tout contrat bilatéral est en même temps commutatif...”. 
277 BEVILACQUA, Clovis. Direito das Obrigações. Campinas: Red Livros, 2000, p. 256. 
278 TZIRULNIK, E.; CAVALCANTI, F. de Q. B.; PIMENTEL, A. O contrato de seguro. 2ª. ed. São Paulo: RT, 

2003, p. 30.  
279 BORGES, Nelson. Os Contratos de Seguro e sua Função Social. A Revisão Securitária no Novo Código 

Civil. Doutrinas Essenciais Obrigações e Contratos. vol. 6. Revista dos Tribunais, Jun de 2011, p. 810.  
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organizar empresarialmente, de modo a poder entregar ao segurado o que ele 

busca através do seguro: garantias). De outro lado, ao conferir à apólice a 

condição de documento de prova e não de constituição de vínculo contratual 

(art. 758), o novo Código desveste o contrato de solenidade classificando-o 

acertadamente entre os consensuais280. 

 

Mais adiante, Coelho (2000) ainda comenta acerca da comutatividade e a função do 

contrato de seguro: 

 

A função do seguro é socializar entre as pessoas expostas a determinado 

risco as repercussões econômicas de sua verificação. A atividade 

desenvolvida pelas seguradoras consiste em estimar, através de cálculos 

atuariais, a probabilidade de ocorrência de certo fato, normalmente um 

evento de consequências danosas para os envolvidos. De posse desses 

cálculos, a seguradora procura receber dos sujeitos ao risco em questão o 

pagamento de uma quantia (prêmio) em troca da promessa de pagamento 

de prestação pecuniária, em geral de caráter indenizatório, na hipótese de 

verificação do evento. 

(...)  

Ao considerar o seguro um contrato comutativo, assevera que, na verdade, 

o segurador assume não a obrigação de pagar a prestação contratada na 

hipótese de verificação do sinistro, mas sim a de conferir uma garantia 

patrimonial ao segurado. Deste modo, o seguro deve ser considerado 

contrato comutativo porque inexiste álea na obrigação contraída pela 

seguradora. Enquanto vigorar a cobertura, ela é obrigada a administrar os 

recursos pagos a título de prêmio puro por seus segurados, de modo a poder 

honrar os compromissos contratados com estes na hipótese de sinistro281. 

 

A questão da aleatoriedade acontece na medida em que as partes não têm condições 

de antever, via de regra, se o sinistro irá ou não acontecer. Lógico que no caso de seguro de 

vida, o fato morte que ocasionaria o recebimento do prêmio aos beneficiários, não se aplicaria 

essa lógica, tem em vista que o fato morte, obrigatoriamente, compõe a vida. Assume a 

seguradora o risco em substituição ao segurado, risco esse que, para se concretizar, depende de 

acontecimentos de fatos futuros e incertos.  

Para Castro Mendes (1978), “um contrato é considerado aleatório quando tem como 

característica a incerteza ou álea, que se define por um fato incerto quanto à sua verificação 

e/ou quanto ao momento de sua constatação”282. 

                                                         
280 COELHO, F. Ulhoa. Apresentação. In.: TZIRULNIK, E.; CAVALCANTI, F. de Q.; PIMENTEL, A. O 

contrato de seguro. São Paulo: RT, 2000.  
281 COELHO, F. Ulhoa. Curso de Direito Comercial. Vol. II. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, pp. 143-144. 
282 MENDES, J. de Castro. Teoria Geral do Direito Civil. Vol. III, Lisboa: Editora da Associação Acadêmica, 

1978. p. 747.  
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A comutatividade do contrato de seguro está na regra geral de que todos os contratos 

devem obedecer à regra do equilíbrio contratual, que neste caso está correlacionada com o 

princípio da proporcionalidade das obrigações entre as partes do contrato de seguro. 

Segundo Nelson Júnior Nery e Rosa Maria de Andrade Nery (2016): 

 

A doutrina da proporcionalidade das prestações inspira a funcionalidade do 

direito à proteção daquele que, ao contratar, possa ter ficado desfavorecido 

com o contrato, a partir das disparidades suscitadas por interesses em torno do 

objeto da prestação devida por ocasião da execução do negócio, ou do 

pagamento da indenização por decorrência de responsabilidade civil283. 
 

 O cumprimento exato do contrato teria o condão não apenas de espera do 

cumprimento do que fora pactuado pelas partes, mas sobremaneira, daquilo que se espera da 

construção de um ordenamento jurídico atento aos critérios de Justiça. Nesse sentido:  

 

Pressupõe a existência e o normal desempenho do que, em linguagem 

analógica, se poderia chamar equilíbrio homeostático entre a vontade negocial 

e o seu entorno. Em que consiste este equilíbrio? Consiste em que entre a 

exigibilidade da obrigação e a vontade de se obrigar subsiste uma correlação 

tal de interesses, sem a qual o particular não teria assumido o vínculo nem o 

Estado imposto sua observância compulsória284. 
 

A imperiosidade da comutatividade nos contratos empresariais de seguro faz por 

aqueles três motivos que permeiam os demais tipos contratuais, quais sejam: 

 
a) dá sustentáculo lógico ao debate em torno de princípios como o 

da solidariedade social e da Boa-Fé objetiva; 

b) é o mote estrutural de institutos como a responsabilidade objetiva e 

a base objetiva do negócio; 

c) é a forma como melhor se pode buscar a estruturação da 

denominada função social do contrato285 286. 

 

Por fim, endossando as ideias aqui apresentadas e debatidas à luz dos conceitos 

defendidos por Nelson Nery e Rosa Nery (2016), é importante acrescentar o que subscreve o 

Princípio da proporcionalidade apresentado por Ruy Rosado Aguiar (2011): 

 

                                                         
283 NERY, Nelson Júnior; NERY, Rosa Maria de Andrade. Instituições de Direito Civil: Direito das Obrigações. 

Volume II. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p.129. 
284 VILLELA, João Baptista. Teoria da Base Negocial e o Plano Collor. IOB, 19/90, nº 3/4655, p. 385. 
285 NERY, N. J.; NERY, R. M. de A. (Op. cit., p. 129). 
286 Nery, continua, afirmando que: “Por isso, muitas são as maneiras diferentes de se enfrentar o tema da 

responsabilidade do sujeito, para o cumprimento de obrigações jurídicas. I. Pelo sistema de justiça comutativa: O 

Direito Privado lida com a ideia da justiça comutativa quando se põem em debate os temas seguintes: a) igualdade; 

b) justo preço; c) execução leal; d) repartição dos danos; e) subordinação da autonomia da vontade ao respectivo 

equilíbrio entre as prestações devidas; f) proporção entre o dano e o ressarcimento (equidade)”. In.: NERY, N. J.; 

NERY, R. M. de A. (Op. cit., p. 130). 
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O princípio da proporcionalidade serve para estabelecer a relação adequada 

entre os fins e os meios de que se dispõe; institui a relação entre esses dois 

pontos, confrontando o fim e o fundamento da intervenção com os efeitos 

desta, tornando possível o controle do excesso. Há violação do princípio da 

proporcionalidade, com ocorrência do arbítrio, toda vez que os meios 

destinados a realizar um fim não são por si mesmos apropriados e/ou quando 

a desproporção entre meios e fim é particularmente evidente287. 
 

É relevante dizer que nos termos do artigo 458, do Código Civil, no que tange à questão 

da aleatoriedade, afirma-se que: 

Se o contrato for aleatório, por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, cujo 

risco de não virem a existir um dos contratantes assuma, terá o outro direito 

de receber integralmente o que lhe foi prometido, desde que de sua parte não 

tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada do avençado venha a existir288. 

 

Sobre essa mesma questão, Borges (2011) defende que: 

 

Diante da possibilidade de efetivação de fato incerto é que nasceu o nome 

aleatório, aplicado a contratações que apresentavam uma álea (dúvida, 

incerteza quanto à efetiva ocorrência), porque se encontravam condicionadas 

ao fator sorte, a eventos futuros que podiam ou não ocorrer, diversamente dos 

pas-de-deux que se coreografavam nos palcos securitários, porque assentados 

em objeto determinado, previamente estabelecido pelos contratantes: a 

garantia indenizatória.  

Em sua origem latina (e foi dessa forma que os ordenamentos jurídicos em 

todo o mundo o aceitaram) o termo aleatório significou toda situação em que 

se identificasse a probabilidade de perda, concomitante com a de lucro (o dado 

de jogar é um bom exemplo) ou, de forma mais sintética, que estivesse ao 

sabor da "sorte". A tal propósito, relembre-se César ao atravessar o Rubicon: 

"Alea jacta est"289.  

 

 

3.4 A Empresarialidade  

 

Da atuação dos contratos de seguros interempresariais urge a particularidade 

decorrente da natureza e da importância do objeto do contrato, qual seja a criação de um tipo 

de fundo para assegurar eventuais riscos ou fatos, que uma vez ocorrendo, ocasionaria a 

liberação de um valor chamado de prêmio, tudo mediante a análise de cálculos estáticos 

atuariais, fundamentais para manter a atuação da atividade. 

                                                         
287 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado. Comentários ao Novo Código Civil: da Extinção do Contrato – arts. 472 a 

480. Vol. VI, Tomo II, Rio de Janeiro: Forense, 2011, pp. 130-131. 
288 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2012. Institui o Código Civil. Diário Oficial da República 

Federativa do Brasil, Brasília, DF, 11 de janeiro de 2002. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm#art2044>. Acesso em: 10 de agosto de 

2016. 
289 BORGES (op. cit., p. 155). 
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Como se sabe, o advento do direito comercial está intimamente ligado ao advento das 

atividades mercantis e, consequentemente, do desenvolvimento dos fatores sociais próprios do 

seu tempo, reconhecidas como umas das principais fontes da legislação especializada. Neste 

intinere é salutar fazer menção à incidência.  

A coação dos fatores e fatos econômicos, e dos interesses a eles ligados, influenciará 

a ponto de moldar a legislação, ou a forma de aplicação desta, a fim de torná-la conveniente ao 

seleto grupo que representa a economia, o que não implica, necessariamente, a ilegitimidade 

dos mesmos. Daí uma velha expressão ou brocardo jurídico latino ex facto oritur jus: o direito 

fala - manifesta-se - pelos fatos; vale dizer, pela realidade, não apenas na sua elaboração, mas 

também na sua aplicação290.  

Acerca dessa dinâmica profundamente entrelaçada, assevera Nusdeo (2016): 

 

Direito e Economia devem ser vistos, pois, não tanto como duas disciplinas 

apenas relacionadas, mas como um todo indiviso, uma espécie de verso e 

reverso da mesma moeda, sendo difícil dizer-se até que ponto o Direito 

determina a Economia, ou, pelo contrário, esta influi sobre aquele. Existe, isto 

sim, uma intrincada dinâmica de interação recíproca entre ambos, donde 

tornar-se indispensável para o jurista o conhecimento, pelo menos, de noções 

básicas de Economia e vice-versa para os economistas291. 

 

É preciso verificar que as doutrinas clássicas de intervenção e não intervenção do 

Estado resta-se superadas, para parte dos estudiosos, surgindo um novo papel estatal de 

integração entre as normas jurídicas e o sistema econômico292.  

Nesse contexto, é necessário verificar a adequação da norma ao objeto do estudo, 

quais sejam os contratos de seguros interempresariais.  

Conforme se verifica, o Brasil adotou a chamada “Teoria da Empresa”, 

originariamente trabalhada pelo Código Civil Italiano, na década de 40 do século passado, 

expressado na máxima do artigo 966, do Código Civil Brasileiro. Observa-se que em tese, 

preenchendo os requisitos legais, qualquer atividade pode ser considerada empresária. 

Excetuada a primeira parte do parágrafo único do mesmo artigo, onde, mesmo preenchendo as 

                                                         
290 NUSDEO, Fábio. Curso de Economia: Introdução ao Direito Econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2016, p. 156. 
291 NUSDEO (Op. cit., p.158). 
292 Em tais condições, a figura mesma do Estado intervencionista se supera, pois a palavra intervenção traz em si 

o signo da transitoriedade, conota uma arremetida seguida de retirada, trai, em suma, uma situação excepcional, 

anormal. Não é essa, porém, a nova realidade. O Estado não mais intervém no sistema econômico. Integra-o. 

Torna-se um seu agente e um habitual partícipe de suas decisões. O intrometimento e posterior retirada poderão 

ocorrer neste ou naquele setor, nesta ou naquela atividade. Jamais no conjunto. Daí as diversas expressões para 

caracterizar o novo estado de coisas: economia social de mercado, economia dirigida; economia de comando 

parcial, planejamento democrático e tantas outras. In.: NUSDEO (Ibid., p. 165). 
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características disposta no caput, por opção legislativa contemplam-se algumas atividades que 

tenham por objeto a produção intelectual, a científica, a literária ou a artística. 

 

Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade 

econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. 

Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão 

intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso 

de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir 

elemento de empresa293. 
 

 

As empresas seguradoras são dotadas de Empresarialidade na medida em que pela 

natureza do objeto do serviço disponibilizado, em que a seguradora seria administradora de 

fundo ou fundos de poupanças coletivas, coexiste uma técnica apurada no controle de 

reservas, regulação de sinistros e no pagamento de indenizações. 

Esta é a tese adotada pelo ordenamento jurídico pátrio na medida em identificamos o 

forte intervencionismo estatal na regulação de seguros, seja pela necessidade prévia de 

autorização do Poder Executivo para seu funcionamento294, seja pela regulação profundamente 

complexa e extensa, ou seja por não poder ser objeto de Ação de Recuperação Judicial, Falência 

ou Recuperação Extrajudicial295, fazendo jus ao pedido de Liquidação, nos termos da Lei nº 

6.404/1976. 

                                                         
293 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2012. Institui o Código Civil. Diário Oficial da República 

Federativa do Brasil, Brasília, DF, 11 de janeiro de 2002. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm#art2044>. Acesso em: 10 de agosto de 

2016. 
294 Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse 

legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. 

Parágrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente 

autorizada. 

(...) 

Art. 1.123. A sociedade que dependa de autorização do Poder Executivo para funcionar reger-se-á por este título, 

sem prejuízo do disposto em lei especial. 

Parágrafo único. A competência para a autorização será sempre do Poder Executivo federal. 

Art. 1.124. Na falta de prazo estipulado em lei ou em ato do poder público, será considerada caduca a autorização 

se a sociedade não entrar em funcionamento nos doze meses seguintes à respectiva publicação. 

Art. 1.125. Ao Poder Executivo é facultado, a qualquer tempo, cassar a autorização concedida à sociedade nacional 

ou estrangeira que infringir disposição de ordem pública ou praticar atos contrários aos fins declarados no seu 

estatuto. In.: BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2012. Institui o Código Civil. Diário Oficial da 

República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 11 de janeiro de 2002. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm#art2044>. Acesso em: 10 de agosto de 

2016. 
295 Art. 2o Esta Lei não se aplica a: 

I – empresa pública e sociedade de economia mista; 

II – instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência 

complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de 

capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores. [Grifo nosso]. In.: BRASIL. Lei no 11.101, 

de 9 de fevereiro de 2005. Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade 

empresária. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 09 de fevereiro de 2005. Disponível 
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Ressaltamos que para Azevedo (2010): 

A empresa de seguro revela-se, pois, uma forma adequada e necessária de se 

tratar o risco por parte dos seguradores, evitando que o contrato se transforme 

em um contrato de jogo ou aposta, bem como o risco que o segurado corre 

com a insolvência de seu segurador296. 

 

Não se trata de qualquer pessoa que exerça atividade empresarial. Ao contrário, por 

determinação legal, só poderá exercer a atividade assecuratória, apenas as sociedades anônimas 

e as cooperativas, sendo está última vista de forma diferenciada pelo legislador, na medida em 

que não poderá promover todas as formas de contratos de seguros, conforme já verificado. 

Esse conceito de Empresarialidade observado por Vivante (1936) é considerado como 

um dos elementos do contrato de seguro.  

 

De modo que se pode concluir, consequentemente com todas as considerações acima, 

que o contrato só é capaz de produzir tuttil efeitos (ações e exceções) de um contrato 

de seguro, que é coberta por uma seguradora que é, de "empresa que exerça que a 

indústria com a formação de depósitos de segurados hum prêmios de fundos 

destinados a somminstrarle do capital segurado aos prazos promessas..297 

 

Asumiendo profesionalmente los riesgos ajenos, trata de reunir con las 

Contribuciones de los asegurados un fondo capaz de proporcionar los 

capitales prometidos a esos mismos asegurados al vencimiento de las 

promesas. La empresa que desarrolla esta industria de manera normal, extrae 

de los misrnos asegurados todo su capital industrial: y estos encuentran a su 

vez la mejor garantia de sus propios derechos en la integridade del fondo que 

ellos mismos han suministrado. Cuando los riesgos son a breve plazo y 

uniformes (seguros maritimos, incendio, granizo), aquel fondo se emplea en 

una buena parte, casi en el ac to mismo en que se constituye, para reembolsar 

a los asegurados. Pero cuando los riesgos son a largo plazo y en progresivo 

aumento (seguros sobre la vida), ese fondo permanece durante mucho ti empo 

en las cajas de la empresa, donde puede llegar a hacerse verdaderamente 

ingente; si la em presa no conservara integramente su capital de fundacion, 

ofreceria a menudo una irrisoria garantia para los asegurado s. Ese fondo es 

sin duda propriedad de la empresa: pero los assegurados sacan de su contrato 

el derecho a ejercer sobre el su propio credito en forma privilegiada: es este 

un concepto racional que esta destinado a una completa aplicacion en el 

progresso del derecho”298. 
 

                                                         

em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11101.htm>. Acesso em: 10 de agosto de 

2016.  
296 AZEVEDO, Luís Augusto Roux. A comutatividade do contrato de seguro. 2010. Dissertação (Mestrado 

em Direito). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2010, p. 73. 
297 Texto original: Sicchè può concludersi, como consequenza di tutte le precedenti osservazioni, che quel 

solo contratto è capace di produrre tuttil gli effetti (le azioni e le eccezioni) di un contratto di 

assicurazione, il quale sia assunto da un’impresa assicuratrice, cioè da un’impresa che esercita 

quell’industria formando coi versamenti degli assicurati um fondo di premi destinato a somminstrarle 

i capitali assicurati alle scadenze promesse. VIVANTE, Cesare. Del Contratto di Assicurazione. Torino: 

Unione Tipografico – Editrice Torinese: 1936, p. 9-10. 
298 Ibid., p. 11. 
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Neste mesmo sentindo corrobora Vera Helena de Mello Franco que aborda sobre as 

características do contrato de seguro, ante o risco e a necessidade de precisão de cálculos 

autorias precisos. 

Para alguns, seria aleatório, pois a prestação da seguradora dependeria da 

ocorrência ou não do sinistro que, como acontecimento incerto, pode ou não 

ocorrer. 

Mas não é essa a visão correta do contrato. E aqui adentram na cena os 

fundamentos técnico-econômicos da exploração do seguro. 

É que, em decorrência da exploração em massa do seguro pelas empresas 

seguradoras e das bases técnicas da sua exploração (ideia de mutualidade e de 

dispersão de riscos), a álea, no sentido de vantagem ou desvantagem para o 

segurado, é suprimida. 

Tem-se em vista o conjunto dos contratos celebrados, pois as vantagens de um 

contrato são compensadas com as vantagens do outro e a exploração total é 

realizada com cálculos precisos. 

Ademais, a prestação da seguradora não ocorre só no momento do pagamento 

da indenização ajustada, e sim desde o momento do aperfeiçoamento do 

contrato. 

É desde a conclusão do contrato que a seguradora presta a garantia de 

resguardar o segurado contra as consequências de um evento futuro e incerto. 

A prestação da seguradora não é o montante devido pelo sinistro, mas a 

garantia de que não terá consequências econômicas para o segurado299.  
 

 

É relevante frisar que, embora dominante300, há na doutrina quem abra divergência. 

Segundo Donatti (1954), a Empresarialidade não corresponderia a um elemento essencial ao 

contrato de seguro301. Um dos exemplos seriam as seguradoras individuais que existem até a 

data de hoje na Inglaterra302. 

 

                                                         
299 FRANCO, Vera Helena de Mello. Lições de direito securitário: seguros terrestres privados. São Paulo: 

Maltese, 1993, p. 26. 
300 “L’impresa assicurativa, intesa come esercizio proiessional ed organizzato deirattivita assicurativa svolta per 

il mercato, oltre ai problemi comuniad ogni impresa, presenta problemi specifici, che la legislazione speciale 

vigente mira a risolvere. H fine economico delPassicurazione. Fine che consiste nella prestazione di una sicurezza 

airassicurato per eliminare 1’alea che grava su di lui, puo essere raggiunto solo mediante urfimpresa 

tecnicamente capace ed organizzata, che dia garanzia di solidita i lnapziaria e che tuteli la parte piu debole nel 

dibattito contrattuale e, cioe, Tassicurato.” In.: GASPERONI, Nicola. Assicurazioni Private. Padova, 1972, p. 

107. 
301 “Ma questi dubbi sono stati ormai da tempo superati (cosi nello stesso VIVANTE, Tratatto, IV, n. 1865) in base 

all’esatta considerazione, da un lato, che una cosa è il rischio che incombe sull’assicurato ed altra è l’alea 

contrattuale; dall’altro, che una cosa è la sicurezza dell’industria assicurativa nel suo complesso e altra è l’alea 

del singolo contratto (cfr. per tutti COPPA ZUCCARI, L’alea del contratto di assicurazione, 1899, pag. 17 e 

segg.), a prescindere a questo proposito dalla considerazione che l’organizazione ad impresa non è affatto 

essenziale al contratto di assicuriazione.” In.: DONATI, Antígono. Tratatto del Diritto delle Assicurazioni 

Private. Volume Secondo. Milano: Multa Pacis, 1954. p. 42. 
302 Foram desaparecendo, aos poucos, os seguradores individuais em todos os países. Hoje não existem mais. Salvo 

na Inglaterra. Sob o palio de uma organização que se tomou famosa no mundo inteiro e ainda conserva seu grande 

prestigio — o LLOYD5S — os seguradores individuais sobreviveram naquela nação, transformada por eles num 

dos mais importantes centros de seguro internacional. In.: ALVIM, Pedro. O Contrato de Seguro. 3ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2001, p. 180. 
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CAPÍTULO IV – OS CONTRATOS DE SEGURO E A BOA-FÉ 

 

4.1 Noções Introdutórias 

 

Os contratos de seguros possuem um relevante peso no Produto Interno Bruto do 

Brasil, perfazendo um total de 3,71% do PIB em 2015, um montante equivalente a R$ 

219.027.607 (duzentos e dezenove milhões vinte sete mil e seiscentos e sete reais)303. A 

movimentação financeira desse montante de dinheiro, bem como o objeto do contrato de 

seguro, reclamam uma regulação para manutenção de um ambiente econômico equilibrado e 

apto a sustentar eventuais riscos. 

O estabelecimento da Constituição da República Federativa do Brasil, na década de 

80; do Código de Defesa do Consumidor, na década de 90; e, por fim, do Código Civil em 2002, 

promoveram uma profunda mutação no Direito Privado. 

A reaproximação do Direito com a Moral e a utilização de um sistema positivo aberto 

favoreceram o advento da Boa-Fé numa nova perspectiva, agora entrelaçada à eficácia de todo 

negócio jurídico. 

Flávio Cavalcanti (2011) trata com maestria a umbilicalidade entre a validade do 

Contrato de Seguro e a Boa-Fé:  

 

Fundamental a figura do Seguro na sociedade moderna, predominantemente 

capitalista. Representa um instrumento de garantia contra o insucesso, o 

infortúnio, as situações adversas, possibilitando, por outro lado, ao segurador, 

uma atividade rentável, tem seu lastro, sobretudo, nos índices de 

sinistralidade. O risco existente, para esse pólo da relação, baseia-se em dados 

estatísticos e na existência de uma adequada simetria informacional, tendo 

como um de seus pilares mais relevantes a Boa-Fé304. 
 

Esse olhar jurídico da contemporaneidade traz o dever de Boa-Fé aos contratos a ponto 

de ser considerado como nulidade quando ausente essa “virtude” da convivência. Dentre os 

princípios jurídicos do contrato de seguro, a Boa-Fé funcionaria como uma espécie de 

generalização de virtudes do homem que vincula o Direito à Moral naquela perspectiva própria 

                                                         
303 BRASIL. SUSEP - SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS. 5º RELATÓRIO DE ANÁLISE E 

ACOMPANHAMENTO DOS MERCADOS SUPERVISIONADOS. 

http://www.susep.gov.br/menuestatistica/SES/RelatorioAnaliseAcomp2016.pdf. Acesso em: 10 de dezembro de 

2016. 
304 CAVALCANTI, Flávio de Queiroz Bezerra. Regulação no Brasil: reguladores, contratos e sinistros. Tese 

(Doutorado em Direito). Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2011, p. 17. 
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do advento do constitucionalismo de 1988305, pressupondo a correção de conduta e a 

preponderância do verdadeiro sobre o falso, do equitativo sobre o desproporcional. 

Como é sabido, a Boa-Fé é considerada norma jurídica em inúmeros países. No Brasil, 

no que tange aos contratos de seguro, é uma norma positivada prevista no art. 765 do Código 

Civil306, que exige “a mais estrita Boa-Fé” nesta modalidade contratual. É norma que impõe a 

obrigação recíproca de lealdade e veracidade das partes, desde a formação à resolução do 

contrato307. 

Como assegura Clóvis Bevilaqua (1919), “todos os contratos devem ser de Boa-Fé, 

mas no seguro se exige maior energia, porque é indispensável que as partes confiem nos dizeres 

uma da outra”308. 

Neste intinere, todos os contratos, inclusive os contratos de seguros, devem ser 

interpretados em conformidade com a Boa-Fé. Acerca do sentido jurídico de “interpretação” é 

salutar os ensinamentos de Eros Grau (2001), segundo o qual: 

 

Interpretar é, além de compreender, reformular ou reexprimir o objeto da 

interpretação, sob forma nova. A interpretação, assim, consubstancia um 

processo intelectivo, através do qual, partindo de fórmulas lingüísticas 

contidas nos atos normativos, alcançamos a determinação do seu conteúdo 

normativo. Aí o caráter alográfico da interpretação do Direito309 310. 
 

 

Diante dessa presente realidade podemos chegar a algumas conclusões, quais sejam: 

                                                         
305 “Importante referenciar a estrutura dos entes reguladores dos seguros no Brasil, responsáveis pela expedição 

de normas infra-legais, normatização secundária, quer das Seguradoras, quer dos contratos em si, na busca de 

adequar o princípio da livre iniciativa com a função social dos contratos, fenômeno que se consolida, sobretudo a 

partir do fenômeno da constitucionalização do direito civil e do direito empresarial, pós Constituição de 1988”. 

In.: CAVALCANTI (Op. cit., p. 19). 
306 Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais 

estrita Boa-Fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes. 
307 É a tese predominante na Alemanha (Cf. Hüffer, ob. cit., p. 98, Capelle/ Canaris, ob. cit., p. 112) e na  Espanha 

(Cf. Font Galán, La empresa como objeto de negocios jurídicos, in G. J. JlMENEZ SANCHEZ (dir. y coord.), 

Derecho mercantil, 2. ed., 1. reimpr., Ariel, Barcelona, 1994, p. 75, Broseta Pont, ob. cit., p. 100). 
308 Na expressão de Clóvis Bevilacqua, os contratos, como espécies de atos jurídicos, “estão submetidos aos 

princípios gerais do justo e do honesto, e devem ser interpretados como atos de boa fé”. BEVILAQUA, Clóvis. 

Código civil dos Estados Unidos do Brasil comentado por Clóvis Bevilacqua. Rio de Janeiro: Livraria 

Francisco Alves, 1919, p. 229, 573. 
309 GRAU. Eros Roberto. Um Novo Paradigma dos Contratos? São Paulo: Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo. v. 96 , 2001, p. 429. 
310 Acerca da significação do termo “alográfico” do conteúdo normativo, explica-nos Eros Grau: “O texto, preceito, 

enunciado normativo é alográfico, na medida em que não se completa no sentido nele impresso pelo legislador. A 

"completude" do texto somente é realizada quando o sentido por ele expressado é produzido, como nova forma de 

expressão, pelo intérprete. Mas o "sentido expressado pelo texto" já é algo novo, distinto do texto: é a norma. Isso 

significa que o texto normativo, visando a solução de conflitos ou litígios (isto é, uma decisão normativamente 

fundada para problemas práticos, em razão do que consubstancia dever-ser, reclama um intérprete "primeiro 

intérprete" que compreenda e reproduzo, não para que um segundo intérprete apenas possa compreender, mas a 

fim de que um determinado conflito (litígio) seja decidido. Por esse motivo, a interpretação do Direito opera a 

mediação entre o caráter geral do texto normativo e sua aplicação particular: isto é, opera a sua inserção na vida”. 

In.: GRAU (Op. cit., p. 429). 
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a) a Boa-Fé é um dos institutos que permeiam a aplicação e interpretação de todas as 

relações jurídicas; 

b) nos Contratos de Seguros a Boa-Fé é dimensionada de uma forma diferenciada, 

tendo em vista a própria determinação legal, oriunda de tradição civilista brasileira, prevista 

atualmente no artigo 765, do Código Civil, que exige a “mais estrita Boa-Fé” na celebração 

destes contratos; 

c) muito embora a disposição da aplicação da “mais estrita Boa-Fé” nos contratos de 

seguro, o que induz a uma visão subjetiva da Boa-Fé, a incidência do Código de Defesa do 

Consumidor, indistintamente pela parcela da doutrina e pelas decisões dos tribunais, culminam 

numa aplicação da Boa-Fé objetiva. 

 

 

4.2 A Função Social dos Contratos de Seguro 

 

Ao longo da história das sociedades, o surgimento do instituto da propriedade foi um 

verdadeiro divisor de águas para o desenvolvimento das ciências jurídicas, principalmente no 

que tange ao direito romano relativo à proteção e à propriedade privada. Condições estas que 

perduram até os dias atuais em quase a totalidade dos países do globo.  

Por ser um instituto antiquíssimo, foi adquirindo, ao passar dos séculos, peculiaridades 

que o dotariam de uma complexidade inexaurível.   

Nas palavras de Eros Grau (1983):  

 

A propriedade não constitui uma instituição única, mas o conjunto de várias 

instituições, relacionadas a diversos tipos de bens. Não podemos manter a 

ilusão de que à unicidade do termo — aplicado à referência a situações 

diversas — corresponde a real unidade de um compacto e íntegro instituto. A 

propriedade, em verdade, examinada em seus distintos perfis — subjetivo, 

objetivo, estático e dinâmico — compreende um conjunto de vários institutos. 

Temo-la, assim, em inúmeras formas, subjetivas e objetivas, conteúdos 

normativos diversos sendo desenhados para aplicação a cada uma delas, o que 

importa no reconhecimento, pelo direito positivo, da multiplicidade da 

propriedade311. 
 

A Função Social do Contrato de Seguro decorre da Função Social da Propriedade 

prevista no Artigo 5º, XXIII da Constituição da República Federativa do Brasil312, que na 

                                                         
311 GRAU, Eros Roberto. Direito Urbano. São Paulo, Ed. RT, 1983, p. 64. 
312 CRFB, Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 

e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes:  

(omissis) 
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mesma medida que assegura o “direito à propriedade”313 assevera que esta propriedade deverá 

ter função social. Sob esses mesmo fundamentos lastreia-se a Ordem Econômica nos termos do 

art. 170 da CRFB314. 

Além disso, conta a Constituição com outros dois importantes dispositivos que faz 

referência à subordinação da propriedade a uma função social. Os artigos em comento são os 

artigos 182 e 184 da Constituição da República Federativa do Brasil, que compõe o Título VII 

-  Da Ordem Econômica e Financeira, Capítulo II: Política Urbana; e, Capítulo III: Da Política 

Agrícola e Fundiária e Da Reforma Agrária, que afirmam: 

 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 

municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar 

o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar 

de seus habitantes. 

§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para 

cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política 

de desenvolvimento e de expansão urbana. 

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 

§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa 

indenização em dinheiro. 

§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área 

incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do 

solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu 

adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 

I - parcelamento ou edificação compulsórios; 

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no 

tempo; 

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de 

emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de 

até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real 

da indenização e os juros legais. 

[...] 

Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de 

reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, 

mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula 

de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir 

do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. 

§ 1º As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro. 

                                                         

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social. 
313 CRFB, Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 

e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

(omissis) 

XXII - é garantido o direito de propriedade. 
314 CRFB, Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 

fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

(Omissis) 

II - propriedade privada; 

III - função social da propriedade; 
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§ 2º O decreto que declarar o imóvel como de interesse social, para fins de 

reforma agrária, autoriza a União a propor a ação de desapropriação. 

§ 3º Cabe à lei complementar estabelecer procedimento contraditório especial, 

de rito sumário, para o processo judicial de desapropriação. 

§ 4º O orçamento fixará anualmente o volume total de títulos da dívida agrária, 

assim como o montante de recursos para atender ao programa de reforma 

agrária no exercício. 

§ 5º São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de 

transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. 

 

Esses passos realizados pelo constituinte originário, ofertou importantes mudanças 

naquilo que chamamos de “repersonalização do homem”, conceito tão bem trabalhado por 

Eroulths Cortiano Junior (1998), no texto “As quatro fundações do Direito Civil: ensaio 

preliminar”315. 

Ainda segundo o Autor, o fenômeno da repersonalização:  

 

Vai se impondo como uma resposta à ordem criada e que não mais se encaixa 

na moldura dos fatos, e tampouco na esperança dos homens. O direito - 

concluiu - não está apenas centrado funcionalmente em torno do conceito de 

pessoa, mas também seu sentido e finalidade são a proteção da pessoa316.  
 

Borges (2011) defende que há uma profunda intercessão entre a função social na 

Constituição e no Código Civil de 2002. Para ele: 

 

Destaque-se que o princípio (agora normatizado no art. 421 e implícito nos 

arts. 50, 156, 157, 424, 473, e 884 a 886, entre outros) guardou estreita relação 

com as disposições da vigente Constituição Federal (LGL\1988\3) e seguiu 

suas linhas-mestras, sendo uma das razões da expressão "Direito Civil 

Constitucional", cujo objetivo maior foi o de disciplinar os desmandos e 

injustiças cometidas contra os hipossuficientes, sem, contudo, lhe tirar o 

caráter eminentemente privatístico317. 

 

Para Eros Grau (2010), “a idéia da função social como vínculo que atribui à 

propriedade conteúdo específico, de sorte a moldar-lhe um novo conceito, só tem sentido e 

razão de ser quando referida à propriedade privada”318. 

Dessa mesma maneira, a atividade empresarial deve estar embebida de função social. 

 

                                                         
315 A quarta fundação do direito civil está em construção: é a fundação de um direito civil de acesso. Um direito 

civil de dignidade. In.: CORTIANO, Eroulths Júnior. As Quatros Fundações do Direito Civil: ensaio preliminar. 

Disponível em: http://revistas.ufpr.br/direito/article/viewFile/8750/6576. Acesso em: 10 de agosto de 2016. 
316 CORTIANO JÚNIOR, E. Alguns apontamentos sobre os chamados direitos da personalidade. In.: FACHIN, 

Luiz Edson (Coord.). Repensando fundamentos do direito civil brasileiro contemporâneo. Rio de Janeiro: 

Renovar, 1998, p. 53. 
317 BORGES, Nelson. Os Contratos de Seguro e sua Função Social. A Revisão Securitária no Novo Código 

Civil. Doutrinas Essenciais Obrigações e Contratos. vol. 6, Revista dos Tribunais, Jun de 2011, p. 797. 
318 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 14ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 

2010, p. 237. 
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A função social da empresa - que suponho já estivesse embrionariamente 

postulada na contribuição de Courcelle-Seneuil, na afirmação da função social 

do comerciante, do proprietário e do capitalista - aparece indiretamente no art. 

42 da Constituição Italiana: "É livre a iniciativa econômica privada. Não 

pode, todavia, desenvolver-se em contraste com a utilidade social ou de modo 

a causar dano à segurança, à liberdade, à dignidade humana. A lei determina 

os programas e os meios de fiscalização destinados à direção e coordenação 

da atividade econômica, pública e privada, para fins sociais". Nele resulta 

consagrada, em sua integralidade - o segundo inciso da disposição autorizando 

a imposição de limites negativos e o terceiro a imposição de limites positivos 

à iniciativa econômica - a função social da iniciativa econômica, portanto a 

função social da empresa. O princípio está também consagrado no direito 

positivo brasileiro. O art. 154 e o parágrafo único do art. 116, da Lei 6.404/76 

referem, de modo expresso, respectivamente, à função social da empresa e à 

função social da companhia. O princípio da função social da propriedade 

ganha substancialidade precisamente quando aplicado à propriedade dos bens 

de produção, ou seja, na disciplina jurídica da propriedade de tais bens, 

implementada sob compromisso com a sua destinação. A propriedade sobre a 

qual os efeitos do princípio são refletidos com maior grau de intensidade é 

justamente a propriedade, em dinamismo, dos bens de produção. Na verdade, 

ao nos referirmos à função social dos bens de produção em dinamismo, 

estamos a aludir à função social da empresa.  

As limitações, negativas e positivas, aplicáveis ao dinamismo da propriedade, 

expressam técnicas de Direito Econômico (proibição de estocagem, controle 

de preços, direcionamento da produção, v.g.). Em verdade, grande parte do 

conteúdo dele é nutrido por projeções específicas daquele princípio - ainda 

que tais projeções no seu âmbito se dilatem e findem por extrapolar os bens 

de produção. A propósito, note-se que, nele, regimes jurídicos diversos são 

contrapostos a distintas situações envolvendo bens de consumo; e mesmo os 

bens de consumo, enquanto acervo em mãos do produtor ou de quem os 

comercialize, recebem o impacto de normas de Direito Econômico - 

considere-se, v.g., a ordenação jurídica das matérias de abastecimento. O 

horizonte de concreção do princípio, ademais, é extremamente amplo, 

albergando hipóteses de contrações coativas e incidindo, por vezes, sobre o 

próprio resultado da atividade empresarial - lembre-se o exemplo referido por 

Daniel Moore Merino (Derecho Econômico, p. 92), a respeito da utilização de 

divisas obtidas no comércio exterior: tratava-se da aquisição, por 

comerciantes chilenos, de moeda estrangeira ao Condecor, para a importação 

de gado argentino; esses comerciantes, todavia, realizaram distinta operação, 

entendendo-se então que as dívidas adquiridas tinham duplo valor: um valor 

civil - equivalente ao valor das divisas em moeda chilena, de propriedade dos 

adquirentes - e um valor diverso, como instrumento de troca internacional, 

pertencente ao Estado319.   
 

Acerca do tema também assevera Capra (1982): 

 

A natureza das grandes companhas é profundamente desumana. Competição, 

coerção e exploração constituem aspectos essenciais de suas atividades, que 

são motivadas pelo desejo de expansão ilimitada. A ideia de crescimento 

contínuo está na base da estrutura das grandes empresas (...), as grandes 

empresas, assim que ultrapassam uma certa dimensão, trabalham mais como 

máquinas do que como instituições humanas. Entretanto, não existem leis, 

                                                         
319 COMPARATO, Fábio Konder. Função da propriedade dos bens de produção. RDM 63. São Paulo, Ed. RT. 
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nacionais ou internacionais que enfrentem com eficácia essas gigantescas 

corporações. O crescimento do poder das grandes companhias sobrepujou o 

desenvolvimento de uma apropriada estrutura legal320. 

 

Corrobora com esse entendimento os estudos empreendidos por Rachel Sztajn (2015) 

que afirma: “direito de propriedade tem clara função social, especificamente a preservação de 

recursos escassos que, de outra forma, poderiam ser fácil e rapidamente esgotados com 

prejuízos para a comunidade. Seria um custo social cujos efeitos adversos são evidentes”321. 

Nesta esteira, é salutar compreender, que em decorrência dos institutos acima 

mencionados, possui também o contrato uma função social. Conforme preleciona o artigo 421, 

do Código Civil, “a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social 

do contrato”322. 

Para Caio Mário (2012), por exemplo, “A função social do contrato serve para limitar 

a autonomia da vontade quando tal autonomia esteja em confronto com o interesse social e este 

deva prevalecer, ainda que essa limitação possa atingir a própria liberdade de não contratar”323. 

Nessa mesma perspectiva, Rodrigo Garcia (2007), elenca as quatros principais funções 

sociais dos contratos:  

a) É um princípio programático do direito dos contratos, surgindo como 

diretriz interpretativa para integração da legislação e, juntamente com outros 

princípios para os casos concretos; 

b) É o reconhecimento explícito da ampla oponibilidade do contrato a 

terceiros, flexibilizando o princípio da relatividade dos efeitos do contrato, 

responsabilizando o terceiro que interferir indevidamente e o contratante que 

prejudicar indevidamente terceiros; 

c) Sendo uma limitação à liberdade de contratar, se faz presente nas situações 

de contrato coletivo e de ação coletiva, estendendo a obrigação contratual e os 

efeitos da coisa julgada (...); 

d) Quando relacionada ao conteúdo contratual, a aplicação da função social 

do contrato deve se guiar pelo princípio da economicidade; em certas 

situações, favorece a parte mais fraca na relação; no entanto é fundamental 

identificar o tipo de contrato com o qual se está lidando, e sendo equilibradas 

as forças de barganha das partes, em especial nos contratos empresariais, a 

função social do contrato favorece a abstenção da intervenção do Estado-Juiz, 

no conteúdo da relação contratual, reforçando o princípio da autonomia da 

vontade324. 

                                                         
320 CAPRA, Fritjof. O Ponto de Mutação. São Paulo: Cultrix, tradução Álvaro Cabral, 1982, p. 213. 
321 Sztajn, Rachel. Propriedade e contrato: função social. Revista de Direito Empresarial, vol. 9/2015, 

DTR\2015\9145, pp. 453-459. 
322 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2012. Institui o Código Civil. Diário Oficial da República 

Federativa do Brasil, Brasília, DF, 11 de janeiro de 2002. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm#art2044>. Acesso em: 10 de agosto de 

2016. 
323 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. vol. 3, 16ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 

12. 
324 FONSECA, Rodrigo Garcia. A Função Social do Contrato e o alcance do art. 421 do Código Civil. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2007, pp. 255, 256. 
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[...] 

A interpretação, pois, é um processo intelectivo mediante o qual, partindo de 

fórmulas lingüísticas contidas nos textos, enunciados, preceitos, disposições, 

alcançamos a determinação de um conteúdo normativo. O intérprete 

desvencilha a norma do seu invólucro (o texto); neste sentido, o intérprete 

"produz a norma ". Assim, atividade que se presta a transformar disposições 

(textos, enunciados) em normas, a interpretação é meio de expressão dos 

conteúdos normativos das disposições, meio através do qual o intérprete 

desvenda as normas contidas nas disposições325. 
 

 

No que tange aos contratos de seguros, sua função social para parte da doutrina 

compreende a Idade Média, através do elemento mutualismo característico deste tipo de relação 

negocial. 

 

A principal fratura que se observou na primitiva função social dos contratos 

de seguro, o mutualismo, ocorreu na Idade Média, quando a igreja católica 

proibiu seu emprego, chegando ao ponto extremo de considerá-lo como 

sacrilégio, uma vez que, pelos cânones da doutrina cristã apenas a vontade 

divina poderia minorar os infortúnios e as desgraças do homem, classificando 

- como corolário desse raciocínio - o chamado seguro marítimo de garantia 

náutica como abusivo, conseqüente ao que considerou como prática usurária. 

O seguro então proibido era esquematizado da seguinte forma: os navegadores 

recebiam dos banqueiros um empréstimo em dinheiro, a ser devolvido 

acrescido de elevados juros, caso o navio segurado não sofresse danos ou 

perdas, no curso de sua viagem; se algum acidente ocorresse, o navegador 

ficaria de posse do empréstimo, sem qualquer contrapartida326.  
 

Como verificado, seria uma ideia inicial do instituto da “função social” que em nada 

compreende a extensão adotada na atualidade. 

 

Com a proibição do seguro marítimo pelo Papa Gregório IX, um criativo 

mecanismo entrou em ação. Os banqueiros passaram a 'comprar' o navio e a 

carga. Ocorrendo o sinistro (algum acidente ou perda no percurso) os 

navegadores ficavam com o dinheiro e o banqueiro com o prejuízo. Se, ao 

contrário, nada acontecesse nem com a carga nem com o navio, o navegador 

rescindia o contrato de venda, ficando com o bem, mas pagando uma multa 

(equivalente aos juros sobre o capital cobrado anteriormente à proibição)327. 

 

 

 

 

 

                                                         
325 GRAU (Ob. cit., 2001, p. 429). 
326 BORGES (Op. cit., p. 795). 
327 SOUZA, Sydiclei de. Seguros, contabilidade, atuária e auditoria. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 04.  
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4.3 A Aplicação do Adimplemento Substancial nos Contratos de Seguro pelos Tribunais 

Brasileiros com Fundamento na Boa-Fé Objetiva 

 

A legislação pátria não regulamenta o instituto do adimplemento substancial. Contudo, 

tal ausência não foi óbice para o desenvolvimento do instituto através de construção da doutrina 

que lastreia as decisões dos tribunais.  

O surgimento do instituto da resolução do contrato por inadimplemento provém do 

Direito Canônico que buscou uma forma de resolver o contrato quando houvesse 

inadimplemento parcial. 

A questão que surgiu, na medida da utilização do instituto da resolução, foi de qual 

seria o limite que ensejaria a ação. Tudo isso pautado na tentativa de evitar um desequilíbrio 

excessivo quando a motivação da resolução do contrato for o inadimplemento de uma parcela 

mínima do global compactuado.  

Para resolver a questão, o Direito inglês construiu a Teoria do adimplemento 

substancial.  

Oriunda do Direito inglês, a teoria do adimplemento substancial entende que 

havendo descumprimento leve, só se admite reclamar perdas e danos. 

Contudo, se o descumprimento for sério, lesivo, capaz de comprometer não só 

o sinalagma contratual, mas toda a economia do contrato, admite-se a 

resolução contratual328. 
 

No sistema brasileiro, a Teoria do adimplemento substancial e a Boa-Fé objetiva, tendo 

como principais expoentes nessa área estudos da Profa. Judith Martins-Costa329 e Claudia Lima 

Marques, as quais aprofundaram as pesquisas de Jauernig e Vollkommer330. Dentro dessa 

perspectiva de estudos, teria a Boa-Fé cinco funções: 

a) de complementação ou concretização da relação (Ergänzungsfunktion), 

podendo o aplicador da lei, através do princípio da Boa-Fé objetiva, visualizar 

e precisar quais os deveres e direitos decorrentes daquela relação em especial 

(por exemplo, incluindo as informações veiculadas em publicidade - art. 30 

do CDC), também chamada de função interpretativa. A expressão alemã é de 

valorar-se, já que bem especifica a função ativa do juiz, pois, tratando-se do 

Richterrecht (direito dos juízes), é atividade mais completa e complexa do que 

a simples interpretação (sim, concreção de cláusula geral). A expressão atual 

alemã também esclarece que a Boa-Fé é fonte de deveres, "descobertos" na 

complementação, na "fotografia" da relação, que realiza o magistrado;  

b) de controle e de limitação das condutas (Schrankenfunktion), pois o 

                                                         
328 GOMIDE, Alexandre Junqueira. A Teoria do Adimplemento Substancial e o Princípio da Segurança 

Jurídica. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, Revista de Direito Privado, vol. 45/2011, Jan – Mar de 2011, 

p. 75.  
329 COSTA, Judith-Martins. O direito privado como um ‘sistema em construção’. Revista de informação 

legislativa, v.35, n.139, p.5-22, jul./set. de 1998, p.08. Disponível em: < 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/383/r139-01.pdf?sequence=4>. Acesso em: 29 jan. 2016). 
330 JAUERNING, Othmar et al. Bürgerliches Gesetzbuch. 7ª ed. Munique: Beck, 1994. 
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princípio, de forma imanente, está a limitar as "posições" jurídicas dos 

contraentes e o exercício de seus direitos - daí, por exemplo, a proibição de 

cláusulas e práticas abusivas (arts. 39 e 51 do CDC), que comentaremos na 

Parte II, item 4, a seguir;  

c) de correção e de adaptação em caso de mudança das circunstâncias 

(Korrekturfunktion), a permitir que o julgador adapte e modifique o conteúdo 

dos contratos para que o vínculo permaneça (manutenção do vínculo) apesar 

da quebra da base objetiva do negócio - por exemplo, com a desvalorização 

do dólar em contratos de leasing -, ou imponha deveres de renegociação em 

face da quebra subjetiva da base do negócio - por exemplo, quando o 

consumidor perde seu emprego; 

d) de autorização para a decisão por equidade (Ermächtigungsfunktion), pois, 

como cláusula geral, sua concreção passa pela ativa participação do julgador 

e não pode escapar à tópica e à procura da equidade contratual, originando 

assim um direito de equidade (Billigkeitsrecht) adaptado à sociedade e às 

necessidades atuais331. 

 

É do princípio da Boa-Fé objetiva, pela sua função de controle e de limitação das 

condutas (Schrankenfunktion) que habita a justificativa da Teoria do adimplemento substancial, 

na medida  

Em que a ausência de limites pode levar a situações de manifesta injustiça, 

especialmente naquelas situações em que a quase totalidade do programa 

obrigacional foi cumprida pelo contratante ou, contrariamente, tendo a outra 

parte obtido a quase totalidade do proveito que almejava ao contratar332. 

 

Tal situação, poder-se-ia pensar que iria de encontro a “mais estrita Boa-Fé”, que deve 

prevalecer no contrato de seguro, principalmente quando se trata de um contrato empresarial. 

Contudo, não é o que temos visto em nossos tribunais, pois estes admitem o adimplemento 

substancial em homenagem ao princípio da Boa-Fé objetiva e da Segurança Jurídica. Neste 

sentido, trazemos duas situações julgadas pela Superior Tribunal de Justiça que trata da matéria. 

Na primeira decisão trata-se de não pagamento de pecúlio por morte, decorrente de uma 

previdência privada (que os tribunais assemelham a seguros), por inadimplemento da obrigação 

de pagar por um prazo de 90 (noventa) dias.  

 

DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO DE PECÚLIO POR 

MORTE. NATUREZA DO CONTRATO. SEGURO DE VIDA. 

SEMELHANÇA. MORA DO CONTRATANTE. CANCELAMENTO 

AUTOMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

INTERPELAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA FIRME DA SEGUNDA SEÇÃO. 

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. 

                                                         
331 MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações 

contratuais. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 126. 
332 BUSSATTA, Eduardo Luiz. Resolução dos contratos e teoria do adimplemento substancial. 2ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2008, p. 98. 
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APLICABILIDADE. TENTATIVA DE PURGAÇÃO DA MORA ANTES 

DO FATO GERADOR (SINISTRO). RECUSA DA ENTIDADE DE 

PREVIDÊNCIA. CONDUTA DO CONSUMIDOR PAUTADA NA BOA-

FÉ. RELEVÂNCIA. PAGAMENTO DEVIDO. 

1. O contrato de previdência privada com plano de pecúlio por morte se 

assemelha ao seguro de vida, podendo também as normas aplicáveis às 

sociedades seguradoras estender-se, no que couber, às entidades abertas de 

previdência privada (art. 73, LC n. 109/2001). 

2. Portanto, à pretensão de recebimento de pecúlio devido por morte, aplica-

se à jurisprudência da Segunda Seção relativa a contratos de seguro, segundo 

a qual "o mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não 

importa em desfazimento automático do contrato, para o que se exige, ao 

menos, a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, 

mediante interpelação" (REsp 316.552/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 

Segunda Seção, julgado em 9/10/2002, DJ 12/4/2004, p. 184). 

3. Ademais, incide a teoria do adimplemento substancial, que visa a 

impedir o uso desequilibrado do direito de resolução por parte do credor, 

em prol da preservação da avença, com vistas à realização dos princípios 

da Boa-Fé e da função social do contrato. 

4. No caso, embora houvesse mora de 90 (noventa) dias no pagamento da 

mensalidade do plano, antes da ocorrência do fato gerador (morte do 

contratante) tentou-se a purgação, ocasião em que os valores em atraso foram 

pagos pelo de cujus, mas a ele devolvidos pela entidade de previdência 

privada, com fundamento no cancelamento administrativo do contrato 

ocorrido 6 (seis) dias antes. 

5. Com efeito, depreende-se que o inadimplemento do contrato - a par de ser 

desimportante em face do substancial adimplemento verificado durante todo 

o período anterior - não pode ser imputado exclusivamente ao consumidor. Na 

verdade, o evitável inadimplemento decorreu essencialmente do arbítrio 

injustificável da recorrida - entidade de previdência e seguros - em não receber 

as parcelas em atraso, antes mesmo da ocorrência do sinistro, não agindo 

assim com a Boa-Fé e cooperação recíproca que são essenciais à 

harmonização das relações civis. 

6. A entidade de previdência obstou a purgação da mora por motivo 

injustificado, antes mesmo da ocorrência do fato gerador, somando-se a isso 

a inequívoca conduta pautada na Boa-Fé do consumidor, por isso incabível a 

negativa de pagamento do pecúlio depois de verificada morte do contratante. 

Incidência do art. 21, § 3º, da Lei n. 6.435/77. 

7. Recurso especial provido. 

(REsp 877.965/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 01/02/2012.) 
 

 

SEGURO. INADIMPLEMENTO DA SEGURADA. FALTA DE 

PAGAMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL. RESOLUÇÃO. A COMPANHIA SEGURADORA NÃO 

PODE DAR POR EXTINTO O CONTRATO DE SEGURO, POR FALTA 

DE PAGAMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO DO PRÊMIO, POR TRÊS 

RAZÕES: A) SEMPRE RECEBEU AS PRESTAÇÕES COM ATRASO, O 

QUE ESTAVA, ÁLIAS, PREVISTO NO CONTRATO, SENDO 

INADMISSIVEL QUE APENAS REJEITE A PRESTAÇÃO QUANDO 

OCORRA O SINISTRO; B) A SEGURADORA CUMPRIU 

SUBSTANCIALMENTE COM A SUA OBRIGAÇÃO, NÃO SENDO A 

SUA FALTA SUFICIENTE PARA EXTINGUIR O CONTRATO; C) A 

RESOLUÇÃO DO CONTRATO DEVE SER REQUERIDA EM JUIZO, 
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QUANDO SERÁ POSSIVEL AVALIAR A IMPORTÂNCIA DO 

INADIMPLEMENTO, SUFICIENTE PARA A EXTINÇÃO DO NEGÓCIO. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

(REsp 76.362/MT, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA 

TURMA, julgado em 11/12/1995, DJ 01/04/1996, p. 9917.) 

 

 

4.4 Perspectivas do Direito Seguratório ante os Projetos de Lei nº 1.572, de 2011 e 487 de 

2013 que tramitam no Congresso Nacional 

 

Conforme já avençamos, existe tramitando no Congresso Nacional dois Projetos de 

Lei que tem por objeto um novo Código Comercial: o primeiro é o Projeto de Lei nº 1.572, de 

2011333, que tramita na Câmara dos Deputados, de autoria do Deputado Federal Vicente 

Cândido; Já o segundo é o Projeto de Lei nº 487, de 2013334, que tramita no Senado Federal, de 

autoria do Senador Renan Calheiros. 

Em ambos não há no cotejo dos artigos de referência daquilo que é objeto da matéria 

hoje do nosso Código Civil, qual seja, uma teoria geral dos seguros.  

Esta situação fática, acima mencionada, gera um profundo déficit nos dois projetos de 

lei que tramitam no Congresso Nacional. A atividade seguratória é iminente empresarial335, ou 

seja, para que seja autorizada, a Seguradora deve se adequar ao regime de Sociedade Anônima 

ou Cooperativa336 (em alguns casos). No mais, há a celebração de contrato de seguros 

interempresariais, quer dizer, quando ambos contratantes são empresários, de tal forma que o 

                                                         
333 Disciplina, no âmbito do direito privado, a organização e a exploração da empresa. Altera: Lei nº 10.406, de 

2002; Lei nº 11.101, de 2005; Decreto-lei nº 2.848, de 1940. Revoga: a Lei nº 556, de 1850; o Decreto nº 1.102, 

de 1903; os arts. 59 a 73 do Decreto-lei nº 2.627, de 1940; a Lei nº 5.474, de 1968; os arts. 226, 693 a 721, 887 a 

926, 966 a 980, 984, 986 a 996, 1.039 a 1.092, 1.097 a 1.101, 1.113 a 1.122, 1.142 a 1.149, 1.151 a 1.158, 1.160 a 

1.195 e os incisos IV e V do § 1º e os incisos VI, VII, VIII do § 3º do art. 206 da Lei nº 10.406, de 2002; o parágrafo 

único do art. 55, o § 4º do art. 56, o inciso III do art. 73 e o art. 81 da Lei nº 11.101, de 2005. Disponível em: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=508884. Acesso em 30 de setembro 

de 2016. 
334 Altera o Código Comercial, que passa a ser dividido em três partes: I) Parte Geral, composta dos seguintes 

títulos: a) Do Direito Comercial; b) Da Pessoa do Empresário; c) Dos Bens e da Atividade do Empresário; d) Dos 

Fatos Jurídicos Empresariais; II) Parte Especial, que disciplina os seguintes temas: a) Das Sociedades; b) Das 

Obrigações dos Empresários; c) Do Agronegócio; d) Do Direito Comercial Marítimo; e) Do Processo Empresarial; 

III) Parte Complementar, que contém as disposições finais e transitórias. Disponível em: 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/115437. Acesso em 30 de setembro de 2016. 
335 (conforme já explicada no capítulo 2, item 2.4). 
336 Art 24. Poderão operar em seguros privados apenas Sociedades Anônimas ou Cooperativas, devidamente 

autorizadas. Parágrafo único. As Sociedades Cooperativas operarão unicamente em seguros agrícolas, de saúde e 

de acidentes do trabalho. In.: BRASIL. Decreto-Lei Nº 73, de 21 de Novembro de 1966. Dispõe sôbre o Sistema 

Nacional de Seguros Privados, regula as operações de seguros e resseguros e dá outras providências. Diário Oficial 

da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 22 de novembro de 1.966. Disponível em: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0073.htm. Acesso em: 10 de agosto de 2016. 
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lucro, ou a proteção dele, é o condão do negócio jurídico celebrado, numa visão finalista 

mitigada.  

O Projeto de Lei nº 1.572, de 2011, nos seus 670 artigos traz oito menções ao instituto 

do seguro337, contudo, relacionadas apenas aos regimes jurídicos dos contratos empresariais, 

contrato de logística (armazenamento), contrato de transporte de carga, títulos armazaneiros. 

O Projeto de Lei nº 487, de 2013, do alto dos seus 1.103 artigos, padece da mesma 

característica ventilada pelo Projeto acima analisado338.  

                                                         
337 Título II – Dos contratos empresariais 

Subtítulo I – Dos contratos empresariais em geral 

Capítulo I – Do Regime Jurídico dos Contratos Empresariais 

Seção III – das cláusulas gerais do direito contratual empresarial 

Art. 312. O empresário está sujeito ao dever de estrita boa-fé: 

I – quando celebra contrato de seguro. 

 

Capítulo III – Dos contratos de logística 

Seção I - Do armazenamento 

Art. 409. Os armazéns gerais têm o direito de retenção para garantia do pagamento: 

(...) 

III – dos adiantamentos feitos com fretes e seguro, e das comissões e juros, quando as mercadorias lhes tenham 

sido remetidas em consignação. 

Seção II – Do transporte de cargas 

Art. 411. O transportador, no transporte de carga, é responsável: 

Parágrafo único. No caso de dano ou avaria, será lavrado o "Termo de Avaria", assegurando-se às partes 

interessadas o direito de vistoriar a carga avariada, sem prejuízo do previsto no contrato de seguro, se houver. 

(...) 

Art. 418. A responsabilidade do transportador por prejuízos resultantes de perdas ou danos causados à carga é 

limitada ao valor declarado pelo contratante e consignado no título, acrescido dos valores do frete e do seguro 

correspondentes. 

 

Capítulo V – Dos títulos armazeneiros 

Seção I – Da emissão 

Art. 573. O conhecimento de depósito e o warrant, além da respectiva designação, expressa na língua empregada 

para sua redação, como cláusula cambial, devem conter: 

(...) 

VII – a identificação da seguradora e o valor do seguro; 

(...)  

Parágrafo único. Em caso de transferência das mercadorias depositadas de um para outro armazém do emitente, 

serão anotados, nos conhecimentos e warrants respectivos, o local para onde se transferiram e as despesas da 

transferência, inclusive seguro. 

 

Seção II – Das mercadorias representadas 

Art. 576. Só poderão ser emitidos os títulos armazeneiros representativos de mercadorias depositadas se estiverem 

seguradas contra riscos, inclusive de incêndio, no valor designado pelo depositante. 

(...) 

§ 2º No caso de sinistro, a seguradora pagará a indenização devida ao armazém geral, ainda que seja outro o 

beneficiário do seguro. 

 

Seção IV – Dos direitos dos portadores dos títulos armazeneiros 

Art. 588. O portador do warrant tempestivamente protestado, que não ficar integralmente pago, em virtude da 

insuficiência do produto líquido da venda da mercadoria, ou da indenização do seguro, no caso de sinistro, pode 

demandar o saldo contra os endossantes anteriores deste título e do conhecimento de depósito. 
338 Capítulo II – Da compra e venda mercantil 

Seção III – Das Obrigações dos contratantes 
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Art. 436. O vendedor obriga-se a transferir o domínio das mercadorias, entregando-as na época e condições 

estabelecidas no contrato e na lei. 

§ 2º. O vendedor deve prestar ao comprador todas as informações necessárias à contratação de seguro, salvo se 

for dele a obrigação de contratá-lo. 

 

Capítulo IV – Dos contratos de logística 

Seção I - Do armazenamento 
Art. 516. Os armazéns gerais têm o direito de retenção para garantia do pagamento: 

(...) 

III – dos adiantamentos feitos com fretes e seguro, e das comissões e juros, quando as mercadorias lhes tenham 

sido remetidas em consignação. 

 

Seção II – Do transporte de cargas 

Art. 517. O transportador, no transporte de carga, é responsável: 

(...) 

Parágrafo único. No caso de dano ou avaria, deve ser lavrado o "Termo de Avaria", assegurando-se às partes 

interessadas o direito de vistoriar a carga avariada, sem prejuízo do previsto no contrato de seguro, se houver. 

 

Art. 524. A responsabilidade do transportador por prejuízos resultantes de perdas ou danos causados à carga é 

limitada ao valor declarado pelo contratante e consignado no título, acrescido dos valores do frete e do seguro 

correspondentes. 

 

Art. 647. O conhecimento de depósito e o warrant, além da respectiva designação, expressa na língua empregada 

para sua redação, como cláusula cambial, devem conter: 

(...) 

VII – a identificação da seguradora e o valor do seguro; 

VIII – a data da emissão dos títulos; 

 

Seção II – Das mercadorias representadas 

Art. 650. Só podem ser emitidos os títulos armazeneiros representativos de mercadorias depositadas se estiverem 

seguradas contra riscos, inclusive de incêndio, no valor designado pelo depositante. 

§ 1º. Os armazéns gerais podem ter apólices especiais ou abertas, para este fim. 

§ 2º. No caso de sinistro, a seguradora deve pagar a indenização devida ao armazém geral, ainda que seja outro o 

beneficiário do seguro. 

 

Art. 662. O portador do warrant tempestivamente protestado, que não ficar integralmente pago, em virtude da 

insuficiência do produto líquido da venda da mercadoria, ou da indenização do seguro, no caso de sinistro, pode 

demandar o saldo contra os endossantes anteriores deste título e do conhecimento de depósito. 

 

Capítulo II – Do contrato de integração agroindustrial 

Art. 697. O sistema de integração pode contar com seguro da produção, definindo no contrato os critérios de 

escolha da seguradora, a extensão da cobertura e a responsabilidade pelo pagamento do prêmio. 

 

Capítulo III – Do contrato de depósito de produtos agropecuários 

Art. 707. O depositário é também obrigado: 

(...)  

III - a celebrar contrato de seguro com a finalidade de garantir, a favor do depositante, os produtos armazenados 

contra incêndio, inundação e quaisquer intempéries que os destruam ou deteriorem. 

(...) 

Art. 709. O depositário tem direito de retenção sobre os produtos depositados, até o limite dos valores 

correspondentes, para garantia do pagamento de: 

(...) 

II – adiantamentos feitos com fretes, seguros e demais despesas e serviços, desde que prévia e devidamente 

autorizados, por escrito, pelo depositante; e 

 

Seção IV – Das disposições comuns 

Art. 723. A obrigação da CPR poderá ser garantida por: 

I – hipoteca; 

II – penhor; 
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A principal consequência é que a teoria geral dos seguros continuará sendo regulada 

pelo Código Civil até que sobrevenha legislação extravagante sobre o tema.  

 

 

4.5 Perspectivas dos Contratos Empresárias ante os Projetos de Lei nº 1.572, de 2011 e 

487 de 2013 que tramitam no Congresso Nacional 

 

Diferentemente do que ocorreu com o contrato de seguro, os Projetos de Lei nº 1.572, 

de 2011, e nº 487, de 2013, em debate no Congresso Nacional trazem sensíveis mudanças ao 

conceito de empresário, nos princípios que regeriam as normas comerciais e a aplicabilidade da 

legislação consumerista às relações mercantis e os contratos empresariais. 

Em certos aspectos (inerentes ao trabalho em comento) nos Projetos de Lei trazem 

proximidades e noutras diferentes. Faremos aqui alguns comentários aos dois projetos. 

 

 

4.5.1 Da Ampliação do Alcance das Atividades consideradas Empresárias 

 

                                                         

III – alienação fiduciária; 

IV – cessão fiduciária de direitos; 

V – seguro garantia de obrigações contratuais; ou 

 

Seção IV – Do seguro 

Art. 756. Para emissão de CDA e WA, o seguro obrigatório de que trata o art. 6º, § 6º, da Lei nº 9.973, de 29 de 

maio de 2000, deve ter cobertura contra incêndio, raio, explosão de qualquer natureza, danos elétricos, vendaval, 

alagamento, inundação, furacão, ciclone, tornado, granizo, quedas de aeronaves ou quaisquer outros engenhos 

aéreos ou espaciais, impacto de veículos terrestres, fumaça e quaisquer intempéries que destruam ou deteriorem o 

produto vinculado àqueles títulos. 

 

Art. 904. O contrato de hipoteca naval deve conter: 

(...) 

VII – a declaração de seguro obrigatório da embarcação, quando construída. 

 

Art. 910. A dívida hipotecária considera-se vencida se: 

(...) 

§ 1º. Nos casos de perecimento da embarcação, a garantia hipotecária se sub-roga, de pleno direito, na indenização 

do seguro ou no ressarcimento do dano em benefício do credor a quem assiste preferência até seu completo 

reembolso. 

2º. O credor hipotecário pode assumir a responsabilidade pelo pagamento do prêmio do seguro que estiver 

pendente. In.: Disciplina, no âmbito do direito privado, a organização e a exploração da empresa. Altera: Lei nº 

10.406, de 2002; Lei nº 11.101, de 2005; Decreto-lei nº 2.848, de 1940. Revoga: a Lei nº 556, de 1850; o Decreto 

nº 1.102, de 1903; os arts. 59 a 73 do Decreto-lei nº 2.627, de 1940; a Lei nº 5.474, de 1968; os arts. 226, 693 a 

721, 887 a 926, 966 a 980, 984, 986 a 996, 1.039 a 1.092, 1.097 a 1.101, 1.113 a 1.122, 1.142 a 1.149, 1.151 a 

1.158, 1.160 a 1.195 e os incisos IV e V do § 1º e os incisos VI, VII, VIII do § 3º do art. 206 da Lei nº 10.406, de 

2002; o parágrafo único do art. 55, o § 4º do art. 56, o inciso III do art. 73 e o art. 81 da Lei nº 11.101, de 2005. 

Disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=508884. Acesso em 

30 de setembro de 2016. 
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A primeira sensível mudança dar-se-á no conceito de Empresário. Nos termos da 

legislação em vigor, será considerado empresário: 

 

Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade 

econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. 

Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão 

intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso 

de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir 

elemento de empresa. 

 

Como se pode perceber, os elementos caracterizados do empresário são: a) 

profissionalismo; b) economicidade; e, c) organização. 

A primeira parte do parágrafo único do referido artigo trata das exceções à regra do 

caput. Ou seja, mesmo preenchendo as características do que seria empresário, não haveria, por 

opção legislativa, alcance das regras empresarias para aquelas atividades elencadas.  

Neste intinere, não seriam considerados, via de regra, empresários quem exercem 

profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de 

auxiliares ou colaboradores. 

Já para a PL nº 1.572, de 2011, o alcance do que seria considerado empresário seria 

mais ampliativa em comparativo com o parágrafo único do Artigo 966, do Código Civil, pois 

abrange quem exerça atividade de prestação de serviços própria de profissão liberal, assim 

entendida a regulamentada por lei para cujo exercício é exigida formação superior. 

 

Art. 2º. Empresa é a atividade econômica organizada para a produção ou 

circulação de bens ou serviços. 

Art. 3º. Não se considera empresa a atividade de prestação de serviços própria 

de profissão liberal, assim entendida a regulamentada por lei para cujo 

exercício é exigida formação superior. 

(...) 

Art. 9º. Empresário é quem, sendo pessoa física ou sociedade, está inscrito 

como tal no Registro Público de Empresas. 

(...) 

Art. 10. O empresário pode ser pessoa física (empresário individual) ou 

jurídica (sociedade empresária). 

(...) 

Art. 13. Não é empresária a pessoa física ou jurídica que explora as atividades 

relacionadas no artigo 3º deste Código, ainda que conte com o concurso de 

auxiliares ou colaboradores339. 

                                                         
339 Disciplina, no âmbito do direito privado, a organização e a exploração da empresa. Altera: Lei nº 10.406, de 

2002; Lei nº 11.101, de 2005; Decreto-lei nº 2.848, de 1940. Revoga: a Lei nº 556, de 1850; o Decreto nº 1.102, 

de 1903; os arts. 59 a 73 do Decreto-lei nº 2.627, de 1940; a Lei nº 5.474, de 1968; os arts. 226, 693 a 721, 887 a 

926, 966 a 980, 984, 986 a 996, 1.039 a 1.092, 1.097 a 1.101, 1.113 a 1.122, 1.142 a 1.149, 1.151 a 1.158, 1.160 a 

1.195 e os incisos IV e V do § 1º e os incisos VI, VII, VIII do § 3º do art. 206 da Lei nº 10.406, de 2002; o parágrafo 

único do art. 55, o § 4º do art. 56, o inciso III do art. 73 e o art. 81 da Lei nº 11.101, de 2005. Disponível em: 



120 

 

 

Como se depreende, pela mera leitura do dispositivo legal previsto no Projeto de Lei 

em comento, apenas não seria considerado empresário aquele que exercesse atividade de 

prestação de serviço, por profissional, com formação de ensino superior e com atividade 

regulamentada em lei. 

Já o Projeto de Lei nº 487, de 2013, trata o Empresário em seu Artigo 49 nos seguintes 

termos: 

Art. 49. Considera-se empresário: 

I – a pessoa natural que explora profissionalmente uma empresa; e 

II – a sociedade que adota qualquer um dos tipos referidos no artigo 184 deste 

Código340. 

 

Por conseguinte, o Artigo 2º do referido Projeto, afirma que Empresa “é a atividade 

econômica organizada para a produção ou a circulação de serviços”. 

Já com relação ao alcance, do conceito de empresário, parece-nos que adota a mesma 

tendência da PL nº 1.572, de 2011. 

 

Art. 52. Sujeita-se à lei específica a pessoa, natural ou jurídica, dedicada a 

atividade de prestação de serviços típicos de profissão regulamentada. 

Parágrafo único. Nas omissões da lei específica: 

I – o profissional pode organizar sua atividade como empresa; e 

II – são aplicáveis as normas deste Código341. 

 

A conclusão é a sensível mudança ao conceito de empresário e do aumento do alcance 

desse conceito para pessoas que realizam atividades antes consideradas não empresárias. 

 

4.5.2 Os Princípios Norteadores dos Projetos de Lei nº 1.572, de 2011 e nº 487, de 2013 

                                                         

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=508884. Acesso em 30 de setembro 

de 2016. 
340 Altera o Código Comercial, que passa a ser dividido em três partes: I) Parte Geral, composta dos seguintes 

títulos: a) Do Direito Comercial; b) Da Pessoa do Empresário; c) Dos Bens e da Atividade do Empresário; d) Dos 

Fatos Jurídicos Empresariais; II) Parte Especial, que disciplina os seguintes temas: a) Das Sociedades; b) Das 

Obrigações dos Empresários; c) Do Agronegócio; d) Do Direito Comercial Marítimo; e) Do Processo Empresarial; 

III) Parte Complementar, que contém as disposições finais e transitórias. Disponível em: 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/115437. Acesso em 30 de setembro de 2016. 
341 Disciplina, no âmbito do direito privado, a organização e a exploração da empresa. Altera: Lei nº 10.406, de 

2002; Lei nº 11.101, de 2005; Decreto-lei nº 2.848, de 1940. Revoga: a Lei nº 556, de 1850; o Decreto nº 1.102, 

de 1903; os arts. 59 a 73 do Decreto-lei nº 2.627, de 1940; a Lei nº 5.474, de 1968; os arts. 226, 693 a 721, 887 a 

926, 966 a 980, 984, 986 a 996, 1.039 a 1.092, 1.097 a 1.101, 1.113 a 1.122, 1.142 a 1.149, 1.151 a 1.158, 1.160 a 

1.195 e os incisos IV e V do § 1º e os incisos VI, VII, VIII do § 3º do art. 206 da Lei nº 10.406, de 2002; o parágrafo 

único do art. 55, o § 4º do art. 56, o inciso III do art. 73 e o art. 81 da Lei nº 11.101, de 2005. Disponível em: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=508884. Acesso em 30 de setembro 

de 2016. 
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Uma mudança substancial na leitura que se faz dos dois Projetos é a quantidade de 

Princípios Explícitos que possuem.  

Para o Projeto de Lei nº 1.572, de 2011, são três os Princípios Norteadores do pretenso 

Código: 

 

Art. 4º. São princípios gerais informadores das disposições deste Código: 

I – Liberdade de iniciativa342; 

II – Liberdade de competição; e 

III – Função social da empresa343. 

 

Já o Projeto de Lei nº 487, de 2013, elenca as fontes do Direito Comercial e depois 

delimita os Princípios Norteadores. 

 

Art. 4º. São normas do direito comercial: 

I – os princípios e regras da Constituição Federal aplicáveis; 

II – as regras prescritas por este Código, pela lei, tratados e convenções; 

III – os princípios expressamente enunciados neste Código ou na lei 

comercial; 

IV – as regras prescritas pelos decretos, instruções e regulamentos editados 

pelas autoridades competentes; 

V – as de autorregulação; e 

VI – as consuetudinárias. 

 

Art. 5º. São princípios do direito comercial comuns a todas as suas divisões: 

I - Liberdade de iniciativa empresarial344; 
                                                         
342 Art. 5º. Decorre do princípio da liberdade de iniciativa o reconhecimento por este Código: 

I - da imprescindibilidade, no sistema capitalista, da empresa privada para o atendimento das necessidades de cada 

um e de todos; 

II - do lucro obtido com a exploração regular e lícita de empresa como o principal fator de motivação da iniciativa 

privada; 

III - da importância, para toda a sociedade, da proteção jurídica liberada ao investimento privado feito com vistas 

ao fornecimento de produtos e serviços, na criação, consolidação ou ampliação de mercados consumidores e 

desenvolvimento econômico do país; e 

IV - da empresa privada como importante pólo gerador de postos de trabalho e tributos, bem como fomentador de 

riqueza local, regional, nacional e global. 
343 Art. 7º. A empresa cumpre sua função social ao gerar empregos, tributos e riqueza, ao contribuir para o 

desenvolvimento econômico, social e cultural da comunidade em que atua, de sua região ou do país, ao adotar 

práticas empresariais sustentáveis visando à proteção do meio ambiente e ao respeitar os direitos dos 

consumidores, desde que com estrita obediência às leis a que se encontra sujeita. 
344 Art. 6º. Decorre do princípio da liberdade de iniciativa empresarial o reconhecimento: 

I – da imprescindibilidade, no sistema capitalista, da empresa privada para o atendimento das necessidades de cada 

um e de todos; 

II – do lucro obtido com a exploração regular e lícita de empresa como o principal fator de motivação da iniciativa 

privada; 

III – da importância, para toda a sociedade, da proteção jurídica assegurada ao investimento privado feito com 

vistas ao fornecimento de produtos e serviços, na criação, consolidação ou ampliação de mercados consumidores, 

na inovação e no desenvolvimento econômico do país; e 

IV – da empresa privada como importante pólo gerador de postos de trabalho e tributos, bem como fomentadora 

de riqueza local, regional, nacional e global. In.: Altera o Código Comercial, que passa a ser dividido em três 

partes: I) Parte Geral, composta dos seguintes títulos: a) Do Direito Comercial; b) Da Pessoa do Empresário; c) 
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II – Liberdade de competição; 

III – Função econômica e social da empresa345; e 

IV – Ética e Boa-Fé346. 
 

Muito embora seja de importância vital um estudo acerca de cada um dos princípios 

norteadores, esse não é a priori o objeto do trabalho. Contudo, é necessário tratar da matéria, 

no que tange ao critério hermenêutico escolhido pelo legislador.  

No caso em concreto, os dois projetos hierarquizam as normas jurídicas, dando as 

regras maior importância frente aos princípios. Senão vejamos: 

 

Projeto de Lei nº 1.572, de 2011, Art. 8º. Nenhum princípio, expresso ou 

implícito, pode ser invocado para afastar a aplicação de qualquer disposição 

deste Código ou da lei347. 

 

Projeto de Lei nº 487, de 2013, Art. 4º - (omissis): 

Parágrafo único. Nenhum princípio, expresso ou implícito, pode ser 

invocado para afastar a aplicação de qualquer disposição deste Código ou da 

lei, ressalvada a hipótese de inconstitucionalidade da regra348. 
 

Ora, parece-nos um engano essa tratativa distinta entre espécies de normas, tendo em vista 

que já no plano da interpretação constitucional, os princípios tomam uma dimensão de 

autoaplicabilidade, em decorrência do princípio da força normativa da constituição que nas palavras 

de Sarlet, Marinoni e Mitidiero (2015) significa “a pretensão de prevalência dos pressupostos da 

                                                         

Dos Bens e da Atividade do Empresário; d) Dos Fatos Jurídicos Empresariais; II) Parte Especial, que disciplina os 

seguintes temas: a) Das Sociedades; b) Das Obrigações dos Empresários; c) Do Agronegócio; d) Do Direito 

Comercial Marítimo; e) Do Processo Empresarial; III) Parte Complementar, que contém as disposições finais e 

transitórias. Disponível em: http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/115437. Acesso em 30 

de setembro de 2016. 
345 Art. 8º. A empresa cumpre sua função econômica e social ao gerar empregos, tributos e riqueza, ao contribuir 

para o desenvolvimento econômico da comunidade em que atua, ao adotar práticas empresariais com observância 

de toda legislação aplicável à sua atividade, em especial àquela voltada à proteção do meio ambiente, dos direitos 

dos consumidores e da livre competição. 
346 Art. 9º. Pelo princípio da ética e Boa-Fé, o empresário deve buscar a realização de seus interesses na exploração 

da atividade empresarial cumprindo rigorosamente a lei e adotando constante postura proba, leal, conciliatória e 

colaborativa. 
347 Disciplina, no âmbito do direito privado, a organização e a exploração da empresa. Altera: Lei nº 10.406, de 

2002; Lei nº 11.101, de 2005; Decreto-lei nº 2.848, de 1940. Revoga: a Lei nº 556, de 1850; o Decreto nº 1.102, 

de 1903; os arts. 59 a 73 do Decreto-lei nº 2.627, de 1940; a Lei nº 5.474, de 1968; os arts. 226, 693 a 721, 887 a 

926, 966 a 980, 984, 986 a 996, 1.039 a 1.092, 1.097 a 1.101, 1.113 a 1.122, 1.142 a 1.149, 1.151 a 1.158, 1.160 a 

1.195 e os incisos IV e V do § 1º e os incisos VI, VII, VIII do § 3º do art. 206 da Lei nº 10.406, de 2002; o parágrafo 

único do art. 55, o § 4º do art. 56, o inciso III do art. 73 e o art. 81 da Lei nº 11.101, de 2005. Disponível em: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=508884. Acesso em 30 de setembro 

de 2016. 
348 Altera o Código Comercial, que passa a ser dividido em três partes: I) Parte Geral, composta dos seguintes 

títulos: a) Do Direito Comercial; b) Da Pessoa do Empresário; c) Dos Bens e da Atividade do Empresário; d) Dos 

Fatos Jurídicos Empresariais; II) Parte Especial, que disciplina os seguintes temas: a) Das Sociedades; b) Das 

Obrigações dos Empresários; c) Do Agronegócio; d) Do Direito Comercial Marítimo; e) Do Processo Empresarial; 

III) Parte Complementar, que contém as disposições finais e transitórias. Disponível em: 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/115437. Acesso em 30 de setembro de 2016. 
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constituição na solução dos problemas jurídico constitucionais, garantindo sua eficácia e 

permanência”349. 

A ideia dos dois dispositivos é um verdadeiro retrocesso. Conforme nos recorda Maria 

Celina Bodin (1993), “a partir da Constituição de 1988, iniciou-se um processo de releitura dos 

institutos de Direito Civil (e de outros ramos do Direito) sob a ótica dos princípios e valores 

inscritos no texto constitucional”350. 

O Código Civil e as regras (como espécies de normas jurídicas) deixaram de ser o 

centro do ordenamento jurídico do País, “a partir da consciência da unidade do sistema e do 

respeito da hierarquia das fontes normativas, para a Constituição, base única dos princípios 

fundamentais do ordenamento” 351. 

Essa descentralidade do sistema, saindo do Direito Civil e pousando no Direito 

Constitucional, ecoa nas palavras de Ada Perlingieri (2002):  

 

Quanto à disciplina dos institutos do Direito Civil, ela se configura em grande 

parte descentralizada em relação ao Código. A própria centralidade de um 

corpo legislativo em relação a outro, do código e das leis especiais, que à 

primeira vista parece uma escolha técnica e aparentemente neutra, esconde 

opções ideológicas tendentes a fragmentar e a pulverizar a unidade do sistema, 

e a recompor, saudosamente, unidades perdidas. A Constituição rígida assume 

a centralidade, com função de garantia da unidade, como parâmetro de 

legitimidade e fonte de legitimação e de justificativa da própria atividade 

legislativa352.   

 

É a partir da Segunda Grande Guerra, trilhando o caminho de determinar a atribuição 

privilegiada dos chamados princípios estruturantes (princípios fundamentais) e dos direitos e 

garantias fundamentais, que a maioria das constituições passou a indicar essas disposições na 

parte inicial do texto constitucional. Sobre essa importância significação escrevem Scarlet, 

Marinoni e Mitidiero (2015): 

 

Mediante tal técnica e em termos gerais, pelo menos três coisas passaram a 

ficar bem definidas no âmbito do constitucionalismo contemporâneo: (a) é o 

Estado que existe para o ser humano e não o ser humano para o Estado; (b) os 

princípios fundamentais (e/ou os assim chamados “valores superiores”) e os 

direitos e garantias fundamentais, embora não tenham primazia normativa 

formal, no sentido de permitirem a declaração de inconstitucionalidade de 

                                                         
349 SARLET, Ingo Wolfganf; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 

Constitucional. 3ª ed. São Paulo: RT, 2015, p. 405. 
350 MORAES, Maria Celina Bodin de. A caminho de um Direito Civil Constitucional. In.: Revista de Direito 

Civil, Imobiliário, Agrário e Empresarial, Brasil, v. 17, n. 65, 1993, p. 24. 
351 MORAES, Hermes Santos Blumenthal de. O Papel das Cláusulas Gerais no Direito Civil Brasileiro 

Contemporâneo na Perspectiva Civil-Constitucional. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade Federal 

do Paraná. Curitiba, 2008, p. 09. 
352 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil: Introdução ao Direito Civil constitucional. Tradução de Maria 

Cristina de Cicco. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 25. 
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outros dispositivos da constituição, merecem uma proteção e uma 

normatividade reforçada e servem de critérios materiais para a interpretação e 

aplicação das demais normas constitucionais e, em especial, 

infraconstitucionais. É precisamente por tal razão que alguns princípios 

fundamentais (inclusive os que dispõem sobre as decisões políticas 

fundamentais, como a forma de governo, a forma de Estado, a separação de 

poderes, o regime democrático etc.) e os direitos fundamentais, ainda que nem 

todos, e nem sempre da mesma forma, em muitas ordens constitucionais, são 

acompanhados de garantias especiais, como é o caso das assim chamadas 

“cláusulas pétreas”, da aplicabilidade imediata e da vinculação direta de todos 

os órgãos estatais aos direitos fundamentais, determinados instrumentos 

processuais para sua proteção na esfera judiciária, entre outros; (c) as 

constituições, em maior ou menor medida, explicitam uma ordem preferencial 

de valores353. 

 

 

4.5.3 Do Tratamento aos Contratos Empresariais / Interempresariais 

 

Outro ponto sensível nos dois projetos é o resgate da autonomia dos Contratos 

Empresariais, com análise diferenciada da natureza das obrigações ditas empresariais. Neste 

sentindo, Humberto Carneiro (2015) contribui: 

 

Primeiramente, há de se procurar empreender um raciocínio a partir de uma 

perspectiva histórica. Deve-se, dessa maneira, buscar algum sentido na 

autonomia e independência dos contratos empresariais. Enquanto o Título V 

“Dos Contratos e Obrigações Mercantis” do Código Comercial de 1850 estava 

em vigor, não haviam dúvidas acerca da existência dos contratos mercantis, 

até porque o Código Comercial falava expressamente neles no seu art. 121: 

“As regras e disposições do direito civil para os contratos em geral são 

aplicáveis aos contratos comerciais, com as modificações e restrições 

estabelecidas neste Código” 354. 

 

Nos termos do artigo em comento, havia clara demonstração da existência de 

tratamento especial para os contratos ditos comerciais, pugnando a aplicação da legislação civil 

– até o momento não havia ainda um Código Civil – de forma supletiva. 

Conforme já desenvolvido no Capítulo III, no item 3.1, com o surgimento da legislação 

consumerista na década de 90, houve uma aplicação ampliativa dos seus institutos que quase 

culmina com a extinção dos contratos tidos empresariais. Relevante é a visão de Carneiro Filho 

e Viana (2015) quando afirma: 

 

Questão interessante é que, primeiramente, existiam dois regimes aos quais 

tais contratos se subordinavam: o comercial e o civil. A partir de 1991, com o 

                                                         
353 SARLET; MARINONI; MITIDIERO (op. cit., p. 405). 
354 CARNEIRO FILHO, Humberto João; VIANA Raphael Fraemam Braga. Breve Ensaio sobre a Autonomia 

dos Contratos Interempresariais. São Paulo: Revista de Direito Privado, vol. 63/2015, Jun - Set de 2015, p. 104. 
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advento do Código de Defesa do Consumidor, os contratos celebrados por 

empresários puderam também ser submetidos ao regime consumerista, 

perdendo força a ênfase unissubjetiva (contratante-empresário) para a 

definição do regime propriamente comercial, ganhando importância o 

fundamento relacional existente no negócio355. 
 

Essa perda de vigor das normas ditas comerciais implicou numa profunda ausência de 

segurança jurídica, própria para as atividades realizadas entre empresários, na medida em que 

ao depender do órgão jurisdicional que prolatasse a decisão acerca do conflito no caso em 

concreto, poderia adotar normas de direito comercial ou direito civil ou, ainda, direito do 

consumidor.  

Por isso, para Ulhoa Coelho (2011): “por uma fórmula bastante genérica, e ainda um 

tanto imprecisa, o regime jurídico aplicável passou a variar segundo empresário a empresário 

(direito comercial), empresário a não empresário (direito do consumidor) ou não empresário a 

não empresário (direito civil)”356. 

Vale a pena frisar que os dois projetos buscam resgatar essa autonomia perdida ao 

longo do século passado e início deste. Essa autonomia era reconhecida pela doutrina e 

jurisprudência da época do advento do Código Comercial do Império, conforme depreende-se 

das anotações feitas por Salustino Orlando Costa, 

 

Questão. - o direito commercial é uma excepção ou codificação do dereito civil? - 

Sim, por unanimidade. 

Questão. - A interpretação do direito commercial, como direito excepcional, 

é restrictiva? - Sim, por unanimidade. 

- A interpretação do mesmo direito commercial, naquillo em que não é 

excepção do direito civil, tambem é restrictiva? - Não, unnanimemente. 

Questão. - O direito civil é o primeiro subsidio do direito commercial em 

geral? – Sim, unanimemente. 

- Os usos commerciaes do Imperio preferem como direito subsidiario á 

legislação civil em alguns casos? - Sim, unanimemente. 

- O uso commerciaes e legislação estrangeira tambem são em alguns casos 

subsidio do nosso direito commercial? - Sim, unanimemente. 

Questão.- O nosso direito commercial, positivo e consuetudinario, anterior 

ao Codigo do Commercio, deve ser ainda considerado como um de seus 

subsidios?- Sim. unanimemente.- (Decis. em Conf. do Jnst. dos Advs, em 21. 

de Setembro de 1.865, Rev. JU1'. de 1.870, pago 207.)357. 

 

                                                         
355 Idem. 
356 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011.  
357 ARAUJO COSTA, Salustiano Orlando. Codigo Commercial do Imperio do Brazil. Annotado com toda a 

legislação do paiz que lhe é referente; com os arestos e decisões mais notaveis dos Tribunaes e Juizes; concordado 

com a legislação dos paizes estrangeiros mais adiantados; com um vasto e copioso appendice, tambem annotado, 

contendo não só todos os Regulamentos Commerciaes, como os mais recentes actos do Governo Imperial, quer 

sobre Baucos e Sociedades Anonymas, quer sobre impostos; dispensando consultar-se a Collecção das Leis do 

Imperio. Rio de Janeiro: E. & H. Laemmert, 1878, p. 76. 
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Nesta caminhada de construção de um novo Código Comercial permanece, até então, 

a vinculação ao direito civil, tendo em vista que a parte geral do direito das obrigações 

continuaria a ser disciplinada pelo Código Civil, como exemplo, o negócio jurídico, prescrição, 

descendência, dentre outros institutos afetos. Para Eduardo Espínola (2002), “é consenso que o 

direito das obrigações engloba pelo menos teoria geral das obrigações (modalidades, 

transmissão das obrigações, adimplemento e modos de extinção, inadimplemento), teoria geral 

dos contratos, contratos em espécie, responsabilidade civil e direito restituitório”358. 

Para tanto, os dois Projetos lançam mão em capítulos específicos de uma dita teoria 

geral do direito contratual empresarial. 

Os dois Projetos de Lei traz em seu bojo os princípios que devem reger os contratos 

ditos empresariais dentre eles: a obediência rebus sic stantibus e a revisão judicial dos termos 

do contrato como uma excepcionalidade359. 

No mais, é importante que do reconhecimento no caso concreto, pelo magistrado, da 

existência porventura, de desiquilíbrio econômico entre os empresários contratantes, o contrato 

não poderá preservar das consequências dessa pretensa codificação. Mesmo nos mais simples 

caso de vantagem excessiva de um dos contratantes.  

 

Art. 20. A proteção que este Código libera ao contratante economicamente 

dependente, nas relações contratuais assimétricas, não pode ser estendida para 

preservá-lo das consequências econômicas, financeiras, patrimoniais ou 

administrativas de suas decisões na condução da empresa. 

§ 1º. A assimetria das relações contratuais entre empresários será considerada 

pelo juiz em razão da dependência econômica entre a empresa de um 

contratante em relação à do outro. 

§ 2º. Mesmo nos contratos empresariais assimétricos, a mera vantagem 

excessiva de uma das partes relativamente à da outra não é causa de revisão 

judicial, invalidação do negócio jurídico ou desconstituição de obrigação360. 
 

                                                         
358 ESPÍNOLA, Eduardo. Contratos nominados no direito civil brasileiro. Campinas: Bookseller, 2002. p. 642 
359 Seção III – Dos princípios aplicáveis aos contratos empresariais 

Art. 17. São princípios aplicáveis aos contratos empresariais: 

I – autonomia da vontade; 

II – plena vinculação dos contratantes ao contrato; 

III – proteção do contratante empresarialmente dependente nas relações contratuais assimétricas; e 

IV – reconhecimento dos usos e costumes do comércio. 

Art. 18. No contrato empresarial, o empresário deve decidir por sua livre vontade a oportunidade de celebrar o 

negócio jurídico e contratar obrigações ativas e passivas que atendam, em ponderação final, aos seus interesses. 

Art. 19. No contrato empresarial, a vinculação ao contratado é plena. 

Parágrafo único. A revisão judicial de cláusulas do contrato empresarial é excepcional. 
360 Altera o Código Comercial, que passa a ser dividido em três partes: I) Parte Geral, composta dos seguintes 

títulos: a) Do Direito Comercial; b) Da Pessoa do Empresário; c) Dos Bens e da Atividade do Empresário; d) Dos 

Fatos Jurídicos Empresariais; II) Parte Especial, que disciplina os seguintes temas: a) Das Sociedades; b) Das 

Obrigações dos Empresários; c) Do Agronegócio; d) Do Direito Comercial Marítimo; e) Do Processo Empresarial; 

III) Parte Complementar, que contém as disposições finais e transitórias. Disponível em: 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/115437. Acesso em 30 de setembro de 2016. 
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Tal situação, diga-se de passagem, estapafúrdia, está presente em ambos os projetos361, 

e vai de encontro a todo processo de repersonalização do direito, da reaproximação do Direito 

da Moral, da Boa-Fé como norma fundante de todas as relações intersubjetivas. Afinal, tomando 

como exemplo a onerosidade, esta é causa de resolução de contrato. Nas palavras de Ruy 

Rosado (2004), “a onerosidade excessiva justifica a resolução do contrato porque destrói a 

equivalência das prestações, não permitindo a uma das partes (ou às duas) a realização do fim 

legitimamente esperado”362. 

Na mesma obra, o autor ainda continua: 

 

A resolução do contrato por onerosidade excessiva pode ser utilizada por 

ambas as partes, seja pelo devedor, seja pelo credor. Assim, pode ser oneroso 

para o credor cumprir com uma contraprestação extremamente dificultada ou 

supervalorizada; de igual modo é excessivamente oneroso ao devedor ter de 

fazer o pagamento de um valor que, em razão de fatos imprevisíveis, tornou-

se extremamente elevado363.  

 

Dessa forma, o projeto em comento vai de encontro com a consagração dos princípios 

nos Códigos Civis alemão e austríaco, da relevância que a Boa-Fé obteve como dever imposto 

às partes de conduzir a construção da relação de forma correta e leal. 

Sendo reconhecida, conforme vimos, por parcela importante da doutrina como um 

princípio geral do Direito, a Boa-Fé teria uma natureza juscultural, de origem, cambiante e 

dimensionada ao longo do processo histórico.  

Como poderíamos conceber a tutela da confiança entre as partes na medida em que 

reconhece-se a legalidade da assimetria entre os contratantes empresários e suas repercussões 

econômicas e patrimoniais? Será que a não permissividade do posto nos projetos não iriam de 

encontro com o texto constitucional, no que tange à função social da propriedade? 

                                                         
361 Art. 306. A proteção que este Código libera ao contratante economicamente mais fraco, nas relações contratuais 

assimétricas, não pode ser estendida para preservá-lo das consequências econômicas, financeiras, patrimoniais ou 

administrativas de suas decisões na condução da empresa. 

§ 1º A assimetria das relações contratuais entre empresários será considerada pelo juiz em razão direta da 

dependência econômica entre a empresa de um contratante em relação à do outro. 

§ 2º Mesmo nos contratos empresariais assimétricos, a vantagem excessiva de uma das partes relativamente à da 

outra não é causa de revisão judicial, invalidação do negócio jurídico ou desconstituição de obrigação. In.: 

Disciplina, no âmbito do direito privado, a organização e a exploração da empresa. Altera: Lei nº 10.406, de 2002; 

Lei nº 11.101, de 2005; Decreto-lei nº 2.848, de 1940. Revoga: a Lei nº 556, de 1850; o Decreto nº 1.102, de 1903; 

os arts. 59 a 73 do Decreto-lei nº 2.627, de 1940; a Lei nº 5.474, de 1968; os arts. 226, 693 a 721, 887 a 926, 966 

a 980, 984, 986 a 996, 1.039 a 1.092, 1.097 a 1.101, 1.113 a 1.122, 1.142 a 1.149, 1.151 a 1.158, 1.160 a 1.195 e 

os incisos IV e V do § 1º e os incisos VI, VII, VIII do § 3º do art. 206 da Lei nº 10.406, de 2002; o parágrafo único 

do art. 55, o § 4º do art. 56, o inciso III do art. 73 e o art. 81 da Lei nº 11.101, de 2005. Disponível em: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=508884. Acesso em 30 de setembro 

de 2016. 
362 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Extinção dos contratos por incumprimento do devedor. 2ª ed. Rio de 

Janeiro: Aide, 2004. p. 155. 
363 AGUIAR JÚNIOR (Op. cit., p. 154). 
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Parece-nos que vai de encontro com toda a legislação e doutrina comercial até então 

vigente364 e da tradição do Código Civil, que desde o Projeto de Teixeira de Freitas, traz a Boa-

Fé como requisito essencial de análise dos contratos em geral365. 

Colaboração importante é a doutrina em 1880 que já tratava de Boa-Fé como condição 

sine qua non para validade dos contratos.  

 

Não é só no direito privado commum, e sim tambem no commercial, que o 

costume tem extensa applicação; mas para que sejão considerados obri·atorios 

e adimittidos em juizo os usos e praticas commerciaes, é necessario que nelles 

concorrão as seguintes condições: 

I. Serem conformes aos são principias da boa fé e maximas commerciaes, e 

geralmente praticados entre os commeeciantes do lugar onde se acharem 

estabelecidos366. 

 

Noutro ponto intrigante, traz uma definição do que seriam os contratos ditos 

empresariais. Neste caso, ambos os projetos tem a mesma redação. Para eles: 

 

Art. 297. É empresarial o contrato quando forem empresários os contratantes 

e a função econômica do negócio jurídico estiver relacionada à exploração de 

atividade empresarial. 

Parágrafo único. Não descaracteriza o contrato como empresarial a 

participação de co-obrigados não empresários. 
 

No Caput do Artigo do Projeto em comento há a definição do que seria contrato 

empresarial, abarcando as relações celebradas entre empresários que visem ao lucro. Aqui, 

conduz numa importante alteração daquilo que os tribunais têm reconhecido de aplicação da 

teoria finalista mitigada (conforme expresso no Capítulo III, item 3.1), visto que não faz 

qualquer distinção do tamanho da empresa para inserção dos negócios celebrados pela pretensa 

codificação. 

Talvez, mais espécie, cause o parágrafo único que insere como contrato empresarial 

aquele que não tem a condição de empresário, mas coobrigado na relação construída por 

contratantes empresários. 

Outro aspecto bastante conflituoso de ambos Projetos de Código Comercial, está no 

                                                         
364 Art. 131 - Sendo necessário interpretar as cláusulas do contrato, a interpretação, além das regras sobreditas, 

será regulada sobre as seguintes bases: 
1 - a inteligência simples e adequada, que for mais conforme à Boa-Fé, e ao verdadeiro espírito e natureza do 

contrato, deverá sempre prevalecer à rigorosa e restrita significação das palavras. [grifo nosso] 
365 Art. 1954 – os contratos devem ser cumpridos de boa fé, sob pena de responsabilidade pelas faltas (arts. 844 a 

847) segundo as regras do art. 881. Eles obrigam não só ao que expressamente se tiver convencionado, como a 

tudo que, segundo a natureza do contrato, for de lei, equidade, ou costume. In.: FREITAS, Augusto Teixeira de. 

Esboço do Código Civil. Vol. II. Brasília: Ministério da Justiça; Universidade de Brasília, 1983, p. 364. 
366 RIBAS, Antônio Joaquim. Direito Civil Brasileiro: Introdução ao Estudo do Direito Civil. Tomo I. Rio de 

Janeiro: B. L. Garnier, 1880, p. 145. 
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que tange à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos empresariais. 

A redação do Projeto de Lei nº 487, de 2013, em seu artigo 404, tem a seguinte proposta de 

redação, “o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990) não é 

aplicável aos contratos empresariais”. 

Quase idêntica redação encontramos no parágrafo único do art. 298, do Projeto de Lei 

nº 1.572 de 2011, que tem a proposta de redação: “O Código de Defesa do Consumidor não é 

aplicável aos contratos empresariais”. 

Tais situações incorre em uma grave falha sistemática, elucida o texto de Gerson 

Branco (2014): 

Embora o contrato seja empresarial, não é possível deixar de aplicar o Código 

de Defesa do Consumidor quando a relação for de consumo. Nesse sentido, a 

tentativa de qualificar como “empresarial” os contratos celebrados entre 

empresários, analisada em conjunto com a disposição do art. 9.º, de que 

“Empresário é quem, sendo pessoa física ou sociedade, está inscrito como tal 

no Registro Público de Empresas”, representa verdadeiro retrocesso histórico, 

aos tempos do album mercatorum, ignorando-se as razões históricas e sociais 

do surgimento da teoria dos atos de comércio367. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
367 BRANCO, Gerson Luiz Carlos. As Obrigações Contratuais Civis e Mercantis e o Projeto de Código 

Comercial. São Paulo: Revista de Direito Civil Contemporâneo, vol. 1/2014, Out - Dez / 2014, p. 82. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nascedouro iminente das relações mercantis, o Contrato de Seguro passou, também, 

a estar presente em relações que ultrapassam as fronteiras do Direito Comercial. A título de 

exemplo, podemos citar os contratos de seguro de vida, de seguro saúde, de seguro para 

automóvel, que pode ter por contratante uma pessoa não empresária, e, tampouco, tenha por 

objeto a busca do lucro, sendo essas duas situações plasmadas como indicativo a um conceito 

em construção de contrato interempresarial. 

Observamos que os Contratos de Seguros possuem um relevante significado para o 

desenvolvimento econômico não só da economia nacional, mas, sobretudo, para a economia 

mundial, uma vez que busca uma pulverização dos riscos inerentes à determinada atividade 

econômica realizada, através de cálculos atuariais.  

Nessa perspectiva, tendo em vista sua função, os Contratos de Seguro possuem uma 

regulação específica, com intensa fiscalização do Poder Executivo Federal através da 

Superintendência de Seguros Privados, autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda. 

Embora seja um instrumento essencial para o desenvolvimento econômico, faz-se 

necessário, motivados por sua longínqua história, ao mesmo tempo cambiante, complexa e 

entrelaçada com outros institutos de relevância, fazer um resgate histórico acerca do que se 

entende por contrato. Ou seja, para uma compreensão apropriada das características inerentes 

ao objeto do estudo, foi necessário “dar um passo atrás”. Lionel Smith, ao tratar do instituto do 

trust afirma: 

O desafio está em compreender os projetos que se encontram no futuro: para 

desenvolver uma compreensão global dos “trusts” pode exigir-nos um passo 

para trás antes de avançar. A lei da confiança, como categoria fundamental do 

pensamento jurídico, está intimamente ligada a uma série de outros conceitos 

legais fundamentais 368. 

 

Tal indicativo nos encaminha para um trilhar de etapas e de diálogos. Partimos da 

experiência do princípio da Boa-Fé que revela determinadas exigências objetivas de 

comportamento impostas pela ordem jurídica, exigências essas de razoabilidade, probidade e 

equilíbrio de conduta, num campo normativo onde operam subprincípios, regras e ditames ou 

                                                         
368 Tradução livre. In.: SMITH, Lionel. The Re-Imagined Trust. New York: Edição Kindle. Cambridge, 2012, 

posição 4.790. Texto original: “the challenge is in comprehending the projects that lie in the future: to develop a 

global understanding of trusts may require us to step back before can go forward. The law of trust, as fundamental 

category of legal thought, is intimately connected with a number of other fundamental legal concepts.” 
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limites objetivos, indicando certo modo de atuação dos sujeitos, considerados conforme à Boa-

Fé369. 

Tudo isso, por meio desse prisma histórico multifacetado do instituto da Boa-Fé, que 

perdura até os dias atuais e que tem, dentre outras significações, o comprometimento das partes, 

da vinculação às obrigações contratualmente assumidas, como sua expressão maior.  A fides 

vinculada profundamente ao entendimento que temos hoje da fidelidade, confiança, fé, que 

deflui ao ideário de justiça, utilizado por fim, como instrumento de retórica. 

Chegamos ao estudo dos contratos empresariais, dotadas de elemento nuclear distinto 

dos demais contratos. Pousando, finalmente, na segurança jurídica própria da interpretação dos 

contratos interempresariais de seguro com fundamento no Código Civil de 2002, diante da 

chamada Cláusula Geral da Boa-Fé objetiva.  

Essa Boa-Fé objetiva tem como objeto não apenas uma definição do que seria a ética 

de conduta, mas, também, alcançar o aspecto econômico, ligado à função econômica do 

contrato e sua finalidade econômico-social, razão da imperiosa indispensabilidade de inspirar 

segurança jurídica entre as partes contratantes. 

Ocorre que dessa possível colisão entre Cláusula Geral da Boa-Fé objetiva, esculpida 

no artigo 422 do Código Civil que determina que - “os contratantes são obrigados a guardar, 

assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e Boa-Fé”-

, com a utilização da Boa-Fé subjetiva aos Contratos de Seguro, conforme mandamento 

expresso no artigo 765 que assevera, “O segurado e o segurador são obrigados a guardar na 

conclusão e na execução do contrato, a mais estrita Boa-Fé e veracidade, tanto a respeito do 

objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes”, poderia parecer uma certa 

antinomia entre a aplicação da Boa-Fé objetiva como Cláusula Geral dos Contratos e a Boa-Fé 

subjetiva como regra para os Contratos de Seguro. 

Não é à toa que ainda nos deparamos com discussão acerca do tema, haja vista o grande 

relevo do instituto, conforme visualizado no decorrer do trabalho. Os doutrinadores anunciam 

que a Boa-Fé é a regra de ouro que dirige os sistemas de validação dos negócios jurídicos, o 

preceito que deve prevalecer em qualquer contrato ou em qualquer cláusula, quer se trate de um 

texto claro ou de um texto obscuro ou ambíguo, porque também um texto claro pode ter sido 

obra da má-fé. 

Tema de revelo já evidenciado, toma uma perspectiva ainda maior quando, em ambos 

os Projetos de Lei que tramitam no Congresso Nacional, não há menção nem a uma teoria geral 

                                                         
369 CORDEIRO, António Menezes. Tratado de direito civil português. Tomo I. Coimbra: Almedina, 1999. 
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dos Contratos de Seguro, ou tampouco, às regras especificas necessárias para a formação do 

referido contrato, tendo como principal consequência a utilização das regras do Código Civil já 

existentes.  

Por isso, conforme se pode depreender dos estudos aqui apresentados, a Boa-Fé está 

presente em todos os negócios jurídicos, contudo, é no Contrato de Seguro que adquire 

contornos especiais. Na essencialidade do dever de cooperação, derivado da Boa-Fé, aos 

contratos relacionais, dentre eles o Contrato de Seguro. Assumindo dessa forma uma índole 

central de todos os contratos, dentre deles os Contratos de Seguros, deixando de figurar como 

critério subsidiário de interpretações destes, e sendo utilizado quando houver lacuna. Impondo 

o dever de lastrear as relações contratuais nas obrigações morais e legais que decorrem dos 

valores comunitários, que tenham por fundamento a dignidade da pessoa humana – princípio 

mestre que se sustenta a Carta Política de 88 – em contraponto ao sistema individualista de 

maximalização dos lucros próprio dos interesses econômicos. 

Nestas perspectiva resta evidenciado que o instituto da Boa-Fé objetiva, como cláusula 

geral dos contratos infere na construção relacional própria dos Contratos de Seguro, estando 

estes contratos estribados na maior absoluta Boa-Fé, uma vez que esta é tida como: uberrima 

bona fidei370, nas palavras de Halperin (1966). 

São estes atributos que a Boa-Fé objetiva infunde nos Contratos de Seguro e que Paula 

Forgini (2015) defende: “a consideração da Boa-Fé como vetor da disciplina dos contratos 

substitui a lógica oportunista, advantage-taking, por outra colaborativa, que impele os agentes 

econômicos à atuação em prol do fim comum”371.    

Tornada em obediência à Carta Cidadã de 88, e pelo advento da legislação 

consumerista, o legislador ordinário, elevou a Boa-Fé absoluta servindo de base interpretativa 

a todo e qualquer negócio jurídico, conforme depreende-se do artigo 113, do Código Civil, e 

mais adiante, no conhecido artigo 765 do mesmo diploma, que converte o contrato de seguro 

extraordinariamente poroso a este instituto jurídico, ficando submetido pela lealdade que deve 

influir entre aqueles que estão celebrando o Contrato de Seguro desde a fase negocial até a sua 

completa extinção. 

                                                         
370 Em tradução livre: “abundante Boa-Fé”. In.: HALPERIN, Isaac. Contrato de seguro. 2ª ed. Buenos Aires: 

Depalma, 1966, p. 25. 
371 FORGIONI, Paula A. Integração dos Contratos Empresariais: lacunas, atuação dos julgadores, Boa-Fé e 

seus limites. vol. 45/2015, Revista de Arbitragem e Mediação. São Paulo: Editora RT, Abr - Jun de 2015, pp. 229-

244.  
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 Neste diapasão o Contrato de Seguro deixa de ser inerte, amplificando a teleologia 

que até então tinha por fundamento da individualização, ou seja, o seu fim ultrapassa a busca 

da sua melhor função individual e por consequência social.  

A partir dessa perspectiva, acreditamos que a Boa-Fé, em todos os seus aspectos, deve 

ser aplicada aos Contratos de Seguro em consonância com peculiaridades de evitar que o agente 

econômico seja despido de sua sagacidade. 
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