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RESUMO 

O presente trabalho versa sobre a necessária aplicação aos contratos de seguro de 

responsabilidade civil, especificamente no que diz respeito à teoria do reembolso imposta 

pelos seguradores, dos novos princípios que devem informar o direito dos contratos na 

atualidade. Após definir o contrato de seguro e o seguro de responsabilidade civil, promove-se 

a caracterização da teoria do reembolso e a comprovação de sua presença nos contratos 

oferecidos ao mercado nacional. Salienta-se a evolução pela qual a concepção de contrato vem 

passando ao longo dos últimos anos - marcada pela valorização das questões existenciais em 

detrimento das patrimoniais - com o intuito de caracterizar a modificação dos princípios que 

devem informar este instituto. Nesse mesmo sentido, destaca-se também o importante 

processo evolutivo verificado no Direito Civil brasileiro, que passa a ter na Constituição 

Federal o centro de unificação de todo o sistema. Por fim, diante deste quadro que então se 

apresenta, o estudo de alguns destes novos princípios, tais como o da função social do 

contrato, fundado na promoção da dignidade da pessoa humana, e o da boa-fé objetiva, 

baseado na imposição de uma conduta leal, honesta e cooperativa que deve ser observada por 

todos membros da sociedade, demonstra a total impossibilidade de aplicação da teoria do 

reembolso aos contratos de seguro de responsabilidade civil. 

 

Palavras-chave: contrato; seguro; responsabilidade; reembolso; princípios; dignidade; 

função; social; boa-fé. 



ABSTRACT 

The present work turns about the necessary application to the insurance contracts of civil 

responsibility, specifically in what it concerns the theory of reimbursement imposed by the 

insures, of the new principles that should inform the right of the contract at the present time. 

After defining the insurance contract and the insurance of civil responsibility, it is promoted 

the characterization of the theory of reimbursement and its evidence in the contracts offered to 

the national market. The evolution is pointed out in which the contract conception has been 

passing along the last years - marked by the valorization of the existential subjects in etriment 

of the patrimonial ones - with the intention of characterizing the modification of the principles 

that should inform this institute. In that same purpose, it stands out the important evolutionary 

process also verified in the Brazilian civil law, that becomes in the Federal Constitution the 

center of unification of the whole system. Finally, before this situation that then comes, the 

study of some of these new principles, such as the one of the social function of the cntract, 

founded in the promotion of the human dignity, and the one of the objective good faith, based 

on the imposition of a loyal, honest and cooperative conduct that it should be observed by all 

the members of the society, demonstrates to total impossibility of application of the theory of 

the reimbursement to the insurance contracts of civil responsibility. 

 

Key-words: contract; insurance; responsibility; reimbursement; principles; dignity; function; 

social; good faith. 
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1 INTRODUÇÃO 

O contrato de seguro de responsabilidade civil é utilizado, com freqüência cada vez 

maior, na sociedade atual. A intensa complexidade das relações pessoais e comerciais nos 

grandes centros urbanos, bem como a necessidade de proteção contra os riscos decorrentes do 

exercício da própria profissão ou do exercício de determinada atividade comercial, 

corroboram na construção da relevância dessa espécie de contrato. 

A análise das condições gerais em que se empregam as diversas espécies de contrato 

de seguro de responsabilidade civil oferecidos no Brasil revela a prevalência entre os 

seguradores de entendimento praticamente unânime quanto ao fato de que, nessa modalidade 

de seguro, o compromisso do segurador é reembolsar o segurado das quantias que este último 

efetivamente pague a terceiros em virtude da imputação de responsabilidade civil que o atinja. 

É a chamada teoria do reembolso. 

Considerando tal realidade, após caracterizar o contrato de seguro, o contrato de 

seguro de responsabilidade civil e a teoria do reembolso, a idéia central do presente trabalho é 

demonstrar que a aplicação dessa teoria não poderia mais ser aceita, sugerindo-se mesmo que 

se deveria ser excluída de todos os contratos de seguro de responsabilidade civil. 

Para atingir tal objetivo, o presente estudo promove análise da evolução da concepção 

de contrato ao longo dos últimos anos, tendo como ponto de partida a concepção tradicional, 

forjada sob o paradigma do Estado Liberal, passando pelo Estado Social, até chegar ao Estado 

Democrático de Direito e à concepção contemporânea de contrato. 

Apresenta-se, também, o processo evolutivo do tema dentro do Direito Civil brasileiro, 

com especial destaque aos fenômenos que a doutrina denomina “constitucionalização do 

direito civil” e de “despatrimonialização (ou repersonalização) do direito civil”. 
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No capítulo dedicado ao estudo dos novos princípios que devem informar o direito dos 

contratos, a ênfase recai nos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da 

autonomia privada. 

É exatamente com base em tais princípios que se procura demonstrar a improcedência 

e inadequação da teoria do reembolso aplicada aos contratos de seguro de responsabilidade 

civil. 
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2 CONTRATO DE SEGURO 

Neste segundo capítulo, busca-se compreender a origem e a formação histórica do 

contrato de seguro como pano de fundo para se discutir o conceito do contrato de seguro. Essa 

última é o tema central. Espera-se demonstrar que contrato de seguro é uma obrigação de 

garantia e que, nesse sentido, a prestação principal do segurador é garantir o interesse legítimo 

que o segurado possui em relação a uma coisa ou a uma pessoa contra determinados riscos e 

que o pagamento da indenização é uma prestação secundária e eventual da formação do 

contrato, rejeitando-se a teoria da aleatoriedade como pressuposto básico. 

2.1 ORIGEM E FORMAÇÃO HISTÓRICA 

O contrato de seguro não é verificável na elaboração e prática dos romanos, 

historicamente localizando-se sua elaboração bem mais recente. Seu ponto de partida pode ser 

estabelecido no período medieval, com o seguro marítimo, limitado a cobrir navios e cargas.1 

Todavia, não há como determinar com precisão o momento exato em que um dos 

princípios básicos que caracteriza este instituto jurídico (mutualismo)2 começou a ser 

demandado nas relações humanas. Ao dispor sobre o verbete “seguro”, o Dicionário de 

Seguros publicado pela Fundação Escola Nacional de Seguros (FUNENSEG) afirma: 

                                                 
1  PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. v. III, p. 

451.  
2  Segundo este princípio, um determinado número de pessoas expostas ao mesmo risco fará contribuições 

individuais destinadas à formação de um fundo comum que será utilizado para fazer frente aos prejuízos 
suportados por aqueles membros do grupo em relação aos quais o mencionado risco se concretizar. Assim, 
através da contribuição realizada por cada membro, as conseqüências da materialização do risco em relação a 
algum deles serão distribuídas, diluídas, entre todo o grupo, eliminando o seu impacto desastroso.  
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As raízes do seguro perdem-se na noite dos tempos e é tarefa nada fácil estabelecer 
com precisão os seus primeiros e vacilantes passos. Existem registros provenientes 
da Antiguidade feitos sobre pactos entre cameleiros do Extremo Oriente, no sentido 
de cotizarem para cobrir a perda de animais ocorrida no decurso das viagens das 
caravanas, em uma forma de mutualismo embrionário.3 

Ainda que extrapolando as constatações históricas documentadas, é possível afirmar 

que o ideal que caracteriza o contrato de seguro se manifesta desde os primórdios da 

humanidade, como demanda humana inerente. Pedro Alvim4 verifica que o meio ambiente, 

percebido como a base física sobre a qual o ser humano se desenvolve, não se mostra 

perfeitamente apropriado para a satisfação das necessidades desse último. Sendo assim, 

homem e meio ambiente estariam em um estado de constante interação, reagindo um sobre o 

outro na incessante busca do equilíbrio adequado à vida humana. Ocorre que tal equilíbrio é 

por demais instável e essa instabilidade nem sempre se resolve a favor da pessoa humana. 

Freqüentemente, apresentam-se situações que provocam danos ao patrimônio ou à própria 

vida da pessoa. A eventualidade desses acontecimentos recebe o nome de risco. 

A luta contra o risco, ainda acompanhando as constatações de Pedro Alvim, levou o 

ser humano, ainda em eras remotas, a tomar medidas protetivas como buscar abrigo nas 

cavernas, construir palafitas para se proteger dos animais bravios e utilizar instrumentos de 

proteção individual como o tacape e a flecha. Entretanto, logo se percebeu que o esforço 

individual, por si só, não produzia efeitos satisfatórios. Era muito mais fácil e os resultados 

melhores quando todos se uniam e suportavam coletivamente os riscos que atingiam 

isoladamente cada elemento do grupo. “A solidariedade gerava maior poder de superação das 

                                                 
3  INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL (IRB - Brasil Re). Dicionário de seguros: vocabulário 

conceituado de seguros. 2. ed. Rio de Janeiro: Funenseg, 2000. p. 109.  
4  ALVIM, Pedro. Contrato de seguro. Cadernos de Seguro, São Paulo, n. 66, fev./mar. 1993. In: FUNDAÇÃO 

ESCOLA NACIONAL DE SEGUROS (FUNENSEG). Cadernos de seguro - coletânea 1981-2000. São 
Paulo: Funenseg, 2001. p. 3-12. p. 3.  
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dificuldades que assoberbavam a vida de cada um ou da própria comunidade”5. Compreendia-

se a força proveniente da união em busca de objetivos comuns. 

Nesse sentido, ao longo de toda a história da humanidade desenvolveram-se processos 

de agrupamento social com o mesmo propósito, que é o que caracteriza o contrato de seguro, 

qual seja, o amparo ao ser humano na luta contra o infortúnio. Podem ser arroladas como 

primevas instituições sociais envolvidas nesse propósito os Shreni, na antiga Índia, os 

koinonia, entre os gregos, os Collegia Tenuiorum e os Collegia Funeraticia, entre os 

romanos. No Egito, existiram sob as mais diversas denominações.  

Já nos idos da Idade Média, surgem as confrarias religiosas e as corporações de ofício, 

apresentando organização mais sofisticada, mas preservando o mesmo propósito e imbuídas 

da mesma solidariedade. Tais confrarias, por sua vez, levaram à criação das irmandades de 

socorro mútuo, que constituíram autênticas sociedades. Nelas o benefício não decorria de 

ajuda discricionária, mas, sim, de autêntico direito adquirido por sistema de cotização, 

estruturado e regulado por um regime de prestações bem estabelecidas. Ainda hoje, 

sobrevivem em cidades do interior do Brasil, sob a forma das irmandades vicentinas, as 

irmandades de socorro mútuo de santa casa e outras, que prestam auxílio aos menos 

favorecidos, como auxílio alimentar, assistência médica e uma série de outros cuidados.6 

Entretanto, será o desenvolvimento das atividades marítimas, e o conseqüente 

surgimento do seguro marítimo, que, como apontado inicialmente, representa o efetivo ponto 

de partida do contrato de seguro7 nos moldes hodiernos.  

                                                 
5  ALVIM, Pedro. Contrato de seguro. In: FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE SEGUROS (FUNENSEG). 

Cadernos de seguro - coletânea 1981-2000, p. 5.  
6  ALVIM, Pedro. Contrato de seguro. In: FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE SEGUROS (FUNENSEG). 

Cadernos de seguro - coletânea 1981-2000, p. 5.  
7  PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil, v. III, p. 301.  
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A precariedade das embarcações, a inexistência de cartas náuticas e o incipiente 

conhecimento das técnicas apropriadas para este tipo de navegação tornavam o exercício da 

atividade uma verdadeira aventura. Nesse contexto, paralelamente às entidades de socorro 

mútuo, o comércio marítimo foi levado a criar um sistema de proteção contra os riscos que o 

ameaçava. Os homens de negócio começaram a especular em relação à cobertura dos riscos 

envolvidos. Naquelas situações em que os interessados na viagem não conseguiam chegar a 

um entendimento sobre como a cobertura se daria, aplicavam-se as regras que os costumes 

foram aos poucos sedimentando. 

No século XII, surgiu um dos mais importantes institutos do direito marítimo, o 

chamado Contrato de Dinheiro a Risco Marítimo. Abordando o tema, o Dicionário de Seguros 

da FUNENSEG afirma que através deste instituto, 

[...] um financiador emprestava ao navegante uma soma de dinheiro sobre a 
embarcação e a carga transportada. Se a viagem chegasse a bom termo o navegante 
restituía o dinheiro, acrescido de um prêmio substancial. Em caso de viagem parcial 
ou totalmente mal-sucedida, o financiador recuperava parte ou perdia totalmente o 
valor emprestado. Era uma operação de natureza essencialmente especulativa.8 

Entretanto, com a proibição de empréstimos usurários pelo papa Gregório IX, no ano 

de 1423, o Contrato de Dinheiro a Risco Marítimo não pode mais ser firmado. Este fato fez 

com que os juristas da época se debatessem com o objetivo de contornar a referida proibição 

e, através de interpretações nem sempre judiciosas, os elementos do contrato de seguro 

implícitos na sua estrutura jurídica foram extraídos do comércio marítimo.9 

O primeiro mecanismo encontrado para burlar a proibição do papa Gregório IX 

recebeu o nome de Grátis et Amore. Esta operação consistia em um estranho contrato de 

compra e venda, através do qual o capitalista comprava a embarcação e a carga que 

                                                 
8  INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL (IRB - Brasil Re). Dicionário de seguros: vocabulário 

conceituado de seguros, p. 109. 
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transportava. Entretanto, em razão de cláusula rescisória, caso a embarcação e as mercadorias 

chegassem bem ao seu destino, o navegante recobrava a posse original dos bens, ficando 

obrigado a restituir o dinheiro recebido na venda, acrescido de pesada multa pela rescisão do 

contrato.10 Como se vê, a operação nada mais é do que o próprio Contrato de Dinheiro a Risco 

Marítimo camuflado sob a roupagem de um contrato de compra e venda. 

Insistindo na busca de uma solução que fosse capaz de atender os interesses de todos 

os envolvidos e não esbarrasse na proibição de Gregório IX, os juristas criaram novo 

mecanismo, um pouco mais estruturado que o anterior. Como o interesse dos navegantes se 

concentrava tanto no financiamento quanto na própria cobertura dos riscos, promoveu-se um 

desdobramento desses dois elementos. Dessa forma, o empréstimo seria realizado como mera 

liberalidade, sem a cobrança de nenhum percentual a título de juros. Entretanto, pactuava-se 

cláusula em separado determinando que o mutuário pagaria determinado valor pela cobertura 

que lhe estava sendo prestada contra os riscos do mar. Esse valor recebia o nome de prêmio e, 

por óbvio, não se confundia com os juros, então proibidos. Implicitamente, em seu cálculo 

estava inserida a parcela dos juros. 

Assim, a elaboração do contrato de empréstimo e a pactuação de cláusula em separado 

tratando da cobertura oferecida contra os riscos do mar representou o primeiro passo para a 

efetiva separação entre as duas modalidades de contrato. A cobertura dos riscos não mais se 

confundia com os juros do câmbio marítimo, passando a representar pacto adjeto do contrato 

de mútuo. Os elementos do contrato de seguro começaram a se desenvolver no âmbito deste 

pacto adjeto e, no momento em que já encontravam bem estruturados, foi promovido o efetivo 

                                                                                                                                                         
9  ALVIM, Pedro. Contrato de seguro. In: FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE SEGUROS (FUNENSEG). 

Cadernos de seguro - coletânea 1981-2000, p. 5. 
10  INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL (IRB - Brasil Re). Dicionário de seguros: vocabulário 

conceituado de seguros, p. 109. 
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desmembramento entre eles, tornando-se o seguro um contrato autônomo.11 

A partir de então, o seguro infiltrou-se, paulatinamente, nas práticas civis. Já, no final 

do século XVIII, sua aplicação alcançava os riscos contra incêndio e incidia até mesmo sobre 

a vida. No século XIX, venceu os últimos obstáculos que ainda restavam, desembaraçando-se 

por completo no século XX, passando a ser aplicado de forma franca e cada vez mais 

intensa.12 

Alguns doutrinadores, no entanto, preferem atribuir a origem do contrato de seguro às 

sociedades de socorro mútuo, afirmando que a essas corresponderiam as operações 

embrionárias deste instituto. Outros ainda, tal como Manes13, insistem em afirmar que a 

dissimulação do Contrato de Dinheiro a Risco Marítimo em contrato de compra e venda já 

representa o nascimento do contrato de seguro. 

Entende-se, no entanto, que o contrato de seguro não foi trazido a lume de uma só vez, 

num momento determinado da história. Sua idealização e sua construção se dão lenta e 

gradualmente, mesclado, inicialmente, a outros institutos dos quais, paulatinamente, separou-

se até constituir figura autônoma. 

2.2 CONCEITO 

O Código Civil de 1916, ao dispor sobre o contrato de seguro, apresentou conceito 

legal para esse instituto jurídico, a saber, considera-se contrato de seguro aquele pelo qual 

                                                 
11  ALVIM, Pedro. Contrato de seguro. In: FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE SEGUROS (FUNENSEG). 

Cadernos de seguro - coletânea 1981-2000, p. 6. 
12  PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil, v. III, p. 451. 
13  MANES. Teoria general del seguro, trad. espanhola, 1937, p. 42 apud ALVIM, Pedro. Contrato de seguro. 

In: FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE SEGUROS (FUNENSEG). Cadernos de seguro - coletânea 
1981-2000, p. 6. 
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uma das partes se obriga para com a outra a indenizá-la do prejuízo resultante de riscos 

futuros, previstos no contrato, mediante a paga de um prêmio. 

Verifica-se, ali, a opção por um conceito unitário14 de seguro, que se fundamenta na 

idéia reparatória.15 Reflete o entendimento doutrinário então predominante, segundo o qual o 

traço fundamental desse instituto jurídico era a noção de dano, motivo pelo qual era entendido 

como um contrato de indenização16. A razão de ser de tal maneira de pensar pode ser 

explicada “pelo fato de que as primeiras operações de seguro tinham por objetivo 

salvaguardar o segurado contra a perda ou destruição de coisas materiais existentes em seu 

patrimônio”17, sendo exatamente isto o que acontecia no seguro marítimo, modalidade em 

função da qual entende-se que o instituto nasceu e se desenvolveu.  

Nesse contexto, a prestação imposta ao segurador consistiria em reparar os danos 

sofridos pelo segurado em razão dos riscos previstos no contrato, ou seja, simplesmente 

indenizar os prejuízos causados pela perda ou deterioração de coisa material integrante do 

patrimônio do segurado. 

Acompanhando esse entendimento, Clóvis Bevilaqua afirma que “a finalidade do 

contrato de seguro é proporcionar ao segurado uma indenização pelos prejuízos provenientes 

do sinistro sofrido. O segurado contribui com o prêmio e o segurador se responsabiliza pelos 

                                                 
14  “Não obstante a variedade de espécies, predomina em nosso direito positivo o conceito unitário do seguro, 

segundo o qual há um só contrato, que se multiplica em vários ramos ou subespécies, construídos sempre em 
torno da idéia de dano, cujo ressarcimento ou compensação o segurado vai buscar, mediante o pagamento de 
módicas prestações, ao contrário do conceito dualista que separa os de natureza ressarcitória (seguros de 
danos) daquele em que está presente apenas o elemento aleatório (seguro de vida), sem a intenção 
indenizatória ou visando a uma capitalização” (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil, 
v. III, p. 452-453).  

15  KARAM, Munir. O legítimo interesse: o seguro e o Código Civil de 2002. Cadernos de Seguro, São Paulo, 
Funenseg, ano XXII, n. 113, p. 13-21, jul. 2002. p. 13. 

16  ALVIM, Pedro. O contrato de seguro. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 95. 
17  COMPARATO, Fábio Konder. O seguro de crédito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968. p. 24. 
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riscos previstos no contrato”18. Evidencia-se, assim, que o objeto do contrato de seguro foi 

definido pelos primeiros juristas em função do dano. 

Todavia, o advento dos seguros de pessoa19 trouxe à tona a insuficiência dessa 

concepção, vez que não é possível vislumbrar nesses nenhum tipo de dano. Desse modo, a 

noção de dano, então essencial ao instituto do seguro, já não era capaz de explicar de forma 

convincente essa nova modalidade, sendo-lhe até incompatível.  

Alguns autores tentaram compatibilizar a antiga doutrina com a nova realidade. 

Consideraram a distinção do dano em três categorias, quais sejam, danos emergentes, lucros 

cessantes e proveito esperado. Feito isso, afirmaram que, enquanto a primeira delas era 

suscetível de uma avaliação objetiva, as duas últimas envolviam subjetivismo capaz de 

abranger o objeto do seguro de pessoa.20 Não lograram êxito na empreitada. 

Com o objetivo de superar o obstáculo criado, desenvolveu-se a teoria do interesse 

legítimo, que como ponto de partida assume a idéia de necessidade e defende que o objetivo 

do segurado ao contratar o seguro não é proteger determinada coisa ou determinado bem 

material que integra seu patrimônio, mas, sim, garantir o interesse que tem em relação a ele.  

Em 1968, com apoio em autores estrangeiros, Fábio Konder Comparato afirma que 

“mesmo no chamado seguro de coisas determinadas, como o seguro de incêndio ou o seguro 

                                                 
18  BEVILAQUA, Clóvis. Código civil dos Estados Unidos do Brasil. Obrigações. 9. ed. Rio de Janeiro: 

Livraria Francisco Alves, 1954. t. 2, p. 147. 
19  Os seguros de pessoa incidem sobre a vida e a integridade física do homem. Segundo Pedro Alvim, citando 

Picard et Besson, “o seguro de dano é um seguro contra as conseqüências de um acontecimento que pode 
causar prejuízos ao patrimônio do segurado. Ele tem por função indenizar o segurado em razão destes 
prejuízos que ocorrem em virtude da realização do risco [...] Este seguro se opõe ao seguro de pessoas cujo 
objeto é a própria pessoa do segurado, tomado na sua existência, sua integridade ou sua saúde, e no qual as 
prestações pecuniárias prometidas pelo segurador não se medem pelo dano de que resultou o sinistro”. 
(ALVIM, Pedro. O contrato de seguro, p. 449) Ainda segundo o mesmo autor, “ao contrário do que acontece 
com os seguros de dano, os de pessoa não têm caráter indenitário [...] Os seguros de pessoa partem do 
pressuposto de que a vida ou as faculdades humanas não têm preço. Não se podem avaliar economicamente. 
São valores subjetivos [...] Estão compreendidos nos de pessoa os seguros de vida, nas suas diferentes 
modalidades; de acidentes pessoais, de enfermidade e de invalidez” (ALVIM, Pedro. O contrato de seguro, 
p. 80). 
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contra furto, o que o segurado garante pelo contrato não é propriamente uma coisa, mas o 

interesse que possui em relação a esta coisa”21 (grifo nosso). 

No intuito de demonstrar que a nova concepção seria capaz de dar ensejo a um 

conceito unitário de seguro, aplicável tanto aos seguros de dano quanto aos de pessoa, 

Comparato constata que “este interesse [...] pode apresentar um conteúdo econômico 

objetivamente determinado, como nos seguros de dano, ou livremente estimável pelo 

segurado nos seguros de pessoas”22. 

O objeto do contrato de seguro, desse modo, não se definiria em função do dano, como 

ocorria quando o seguro era visto como contrato de indenização, mas, sim, em função do 

interesse que o segurado possui em relação à coisa ou pessoa.  

Considera-se relevante frisar que tal interesse, necessariamente, precisa estar exposto a 

um risco, sem o que não poderá haver contrato de seguro. O risco é elemento essencial à 

caracterização do instituto. Do mesmo modo, tanto no que diz respeito ao seguro de dano 

quanto ao seguro de pessoa é imprescindível que o mencionado interesse já exista no 

momento em que o contrato é firmado. Se tal não ocorrer, ou melhor, se o interesse for criado 

pelo próprio contrato, está-se, na realidade, lidando com alguma forma de jogo ou aposta e 

não com um contrato de seguro.  

Destaca-se, ainda que “o interesse segurável, como objeto material do contrato de 

seguro, não é, pois, uma coisa, mas uma relação, como o indica a própria etimologia (inter 

esse); mais precisamente, ele é a relação existente entre o segurado e a coisa ou pessoa 

                                                                                                                                                         
20  ALVIM, Pedro. O contrato de seguro, p. 103. 
21  COMPARATO, Fábio Konder. O seguro de crédito, p. 24-25. 
22  COMPARATO, Fábio Konder. O seguro de crédito, p. 25. 
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sujeita ao risco”23 (grifo nosso). 

O que se segura, portanto, não é propriamente o bem ou a pessoa, mas o status quo do 

patrimônio ou do ser humano que se encontra sujeito a determinado risco.24 O interesse 

consiste na posição juridicamente relevante de um sujeito para com um bem da vida.  

Essas constatações permitem concluir que é exatamente em relação ao interesse do 

segurado que se colocam, por exemplo, os requisitos legais de validade do contrato 

relacionados ao seu objeto, quais sejam, a licitude, a possibilidade e a determinabilidade, 

conforme dispõe a norma prevista no artigo 166, inciso II do Código Civil de 2002.25 

Considerando-se, pois, que “o objeto de um negócio de seguro é sempre um interesse 

submetido a um risco”26, a prestação devida pelo segurador necessariamente consiste em 

garantir ao segurado a preservação de seu interesse, que deve ser sempre legítimo. É 

impossível admitir que tal prestação esteja relacionada ao simples pagamento de indenização 

em razão de dano sofrido pelo segurado. Nesse sentido, Orlando Gomes afirma que, 

[...] a rigor, a prestação do segurador não consiste, precipuamente, no pagamento da 
soma estipulada, se ocorre o evento previsto no contrato. Sua obrigação consiste em 
tutelar o interesse do segurado, que, pelo seguro, se cobre contra um risco. O 
interesse do segurado não é receber o seguro senão secundariamente, se ocorre o 
acontecimento a que está sujeito o pagamento.27 

O contrato de seguro representa, pois, uma obrigação de garantia28, que pode ser 

entendida como um dever de prestar segurança. Este dever, como é óbvio, não está vinculado 

à verificação do sinistro. Ele existe e deve ser cumprido pelo segurador independentemente da 

                                                 
23  COMPARATO, Fábio Konder. O seguro de crédito, p. 26. 
24  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado - parte especial. 3. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1984. v. XLV, p. 275 
25  PIZA, Paulo Luiz de Toledo. Contrato de resseguro: tipologia, formação e direito internacional. São Paulo: 

Manuais Técnicos de Seguros/IBDS, 2002. p. 176. 
26  COMPARATO, Fábio Konder. O seguro de crédito, p. 23. 
27  GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 415. 
28  COMPARATO, Fábio Konder. O seguro de crédito, p. 136. 
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materialização do risco. Assim, “pelo contrato de seguro o segurado obtém, 

independentemente do sinistro, e, pois, da indenização, a transferência à seguradora do risco 

que afeta o seu interesse”29. 

O Código Civil de 2002, aderindo à teoria do interesse legítimo30, acolheu a concepção 

unitária31 do contrato de seguro, adotando conceito que se aplica tanto aos seguros de dano 

quanto aos seguros de pessoa. Eis o que dispõe o artigo 757 deste diploma legal: “[...] pelo 

contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir 

interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou coisa, contra riscos predeterminados”. 

Comentando o referido artigo, Tzirulnik, Cavalcanti e Pimentel afirmam que: 

O artigo correspondente no Código de 1916 (1.432) era firmado nas idéias de 
indenização e bilateralidade estrita, frutos da concepção individualista. O novo 
dispositivo (757), além de afastar o conceito de indenização como elemento 
essencial do contrato, como figurava no antecessor (1.432), e introduzir o conceito 
de interesse, acolhe uma visão moderna na qual os elementos garantia e 
empresarialidade compatibilizam a textura legal com a realidade econômica e 
técnica intrínseca ao negócio jurídico do seguro: a comutação entre prêmios e 
garantia, e a imperiosa massificação de sua operação.32 

O conceito legal supra transcrito confirma a concepção defendida por Fábio Konder 

Comparato, segundo a qual o contrato de seguro caracteriza obrigação de garantia, 

representada por um dever de segurança, na qual a principal prestação do segurador é garantir 

a manutenção do interesse legítimo que o segurado possui em relação à coisa ou pessoa contra 

                                                 
29  COMPARATO, Fábio Konder. O seguro de crédito, p. 136. 
30  KARAM, Munir. O legítimo interesse: o seguro e o Código Civil de 2002. Cadernos de Seguro, p. 13. 
31  Vera Helena de Melo Franco, com apoio em Fábio Konder Comparato, afirma que a principal prestação do 

segurador é uma prestação de garantia e que esta compreensão coaduna-se tanto com a função de 
ressarcimento (seguros de dano) quanto com aquela de previdência (seguros de pessoa). Elogia a utilização 
da expressão interesse (que deve ser entendida como uma relação de valor entre uma pessoa e uma coisa ou 
entre uma pessoa e outra pessoa) no conceito legal de seguro e sua apresentação como objeto material deste 
contrato e elemento a ele essencial, que deve estar presente no seguro de dano e no de pessoa. Conclui que 
tudo leva a crer que “o Código agasalhou a concepção unitária do contrato de seguro” (FRANCO, V. H. de 
Melo. Breves reflexões sobre o novo contrato de seguro no novo Código Civil brasileiro. FÓRUM DE 
DIREITO DO SEGURO, II. São Paulo: Manuais Técnicos de Seguro/IBDS, 2002. p. 444-445). 

32  TZIRULNIK, Ernesto; CAVALCANTI, Flávio de Queiroz B.; PIMENTEL, Ayrton. O contrato de seguro - 
novo Código Civil brasileiro. São Paulo: EMTS Editora, 2002. p. 21. 
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determinados riscos.  

Esclarecedora a afirmação de Vera Helena de Melo Franco: “o que o segurador 

promete não é indenizar as conseqüências econômicas de um acontecimento futuro e incerto, 

mas garantir que estas conseqüências não irão atingir o segurado, ou que, pelo menos, serão 

visivelmente minoradas”33. 

Entende-se que a constatação de tais fundamentos conduz à crítica profunda e 

necessária em relação ao estudo da natureza jurídica do contrato de seguro, especificamente 

no que diz respeito ao entendimento ainda predominante na doutrina pátria de que o seguro é 

um contrato aleatório.34 

Discorrendo sobre o assunto, Paulo Luiz de Toledo Piza observa que os defensores da 

caracterização aleatória do contrato de seguro o fazem com base no fato de que no contrato de 

seguro “[...] sempre se verifica o pagamento do prêmio pelo segurado, mas nem sempre se 

verifica a prestação, na forma indenizatória, pelo segurador”35. Desse modo, a prestação do 

segurador estaria vinculada a acontecimento futuro e incerto, qual seja, a materialização do 

risco. Caso o risco previsto no contrato não se verifique, o segurador não estará obrigado a 

pagar a indenização, ou seja, a cumprir a prestação que lhe caberia. O segurado terá pagado o 

prêmio e não terá recebido a contraprestação, qual seja, a indenização. 

Nessa via, devidamente caracterizada a álea, vez que não existiria para as partes 

qualquer certeza quanto à equivalência subjetiva entre as prestações que lhes cabem, pois uma 

                                                 
33  FRANCO, V. H. de Melo. Breves reflexões sobre o novo contrato de seguro no novo Código Civil brasileiro. 

FÓRUM DE DIREITO DO SEGURO, II, p. 444. 
34  Segundo Orlando Gomes, o contrato comutativo é aquele no qual as partes, desde o momento da contratação, 

têm certeza quanto à vantagem que cada uma delas vai auferir com aquele negócio jurídico, existindo 
equivalência subjetiva entre as prestações que lhes cabem. Há certeza quanto às prestações: à prestação 
corresponde uma contraprestação. Ao contrário, o contrato aleatório é caracterizado pelo fato de as partes, no 
momento da contratação, não terem certeza quanto à existência de equivalência subjetiva entre as prestações 
que lhes cabem, ficando expostas à alternativa de ganho ou perda. Uma das prestações pode não ocorrer 
(GOMES, Orlando. Contratos, p. 74). 
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delas poderia falhar. As partes ficariam, portanto, sujeitas à alternativa de ganho ou de perda. 

Como se vê, a doutrina da aleatoriedade promove a vinculação entre o prêmio e a 

indenização, considerando que a obrigação principal do segurador consiste simplesmente no 

pagamento da indenização. É exatamente neste pondo que reside o seu equívoco.36 

Até aqui se buscou demonstrar que o contrato de seguro é uma obrigação de garantia e 

que, nesse sentido, a prestação principal do segurador é garantir o interesse legítimo que o 

segurado possui em relação a uma coisa ou a uma pessoa contra determinados riscos e que o 

pagamento da indenização é uma prestação secundária e eventual. Entende-se, pois, que não 

há, pois, nenhuma incerteza quanto à prestação do segurador, que existe desde o momento da 

formação do contrato.37 

Tzirulnik, Cavalcanti e Pimentel corroboram tal pensamento ao defender que: 

[...] 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 que é devida durante toda a vigência material do 
contrato.38 

Esse é também o entendimento da doutrina estrangeira, representada aqui por 

Giovanni Di Giandomenico ao esclarecer que 

O seguro [..] não pode ser caracterizado como contrato aleatório de modo algum, 
nem pela sua causa (a sua função consiste na neutralização e não na introdução de 
um risco), nem pela sua própria estrutura, porque, diante de uma prestação certa (o 

                                                                                                                                                         
35  PIZA, Paulo Luiz de Toledo. Contrato de resseguro: tipologia, formação e direito internacional, p. 145. 
36  PIZA, Paulo Luiz de Toledo. Contrato de resseguro: tipologia, formação e direito internacional, p. 145. 
37  FRANCO, V. H. de Melo. Breves reflexões sobre o novo contrato de seguro no novo Código Civil brasileiro. 

FÓRUM DE DIREITO DO SEGURO, II, p. 444. 
38  TZIRULNIK, Ernesto; CAVALCANTI, Flávio de Queiroz B.; PIMENTEL, Ayrton. O contrato de seguro - 

novo Código Civil brasileiro, p. 22. 
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prêmio) coloca-se uma outra prestação igualmente certa (a cobertura securitária).39 

Assim, verifica-se no seguro a existência de perfeita comutatividade manifestada entre 

o prêmio e a garantia, elementos que estarão necessariamente presentes desde a formação do 

contrato. A indenização deve ser percebida apenas como prestação secundária. 

De outro modo, importa destacar que a defesa da doutrina da aleatoriedade parte de 

percepção individualizada dos contratos de seguro, ou melhor, cada contrato é analisado 

isoladamente, de forma totalmente desvinculada do universo da mutualidade no qual 

necessariamente está inserido.  

Raciocinar a partir da doutrina da aleatoriedade significa desprezar o mecanismo da 

operação securitária. Pode-se mesmo pensar que seus pressupostos remontam aos primeiros 

tempos da existência do contrato de seguro, quando a sociedade humana ainda não dominava 

os princípios atuariais e não compreendia as leis dos grandes números. 

Segundo Vivante apud Paulo Toledo Piza, 

[...] cada contrato considerado isoladamente, traz com ele a álea do ganho ou da 
perda para o segurado. Mas quando se considera a totalidade desse contratos, 
concluídos sistematicamente pela companhia com a condução racional de um cálculo 
de probabilidade, a influência recíproca dos contratos tende a produzir o equilíbrio 
dos riscos, e assim a indústria securitária não apresente uma álea maior do que as 
outras empresas mercantis.40 

O que se deseja demonstrar é que, mesmo que sejam desconsiderados argumentos 

capazes de comprovar que a prestação do segurador diz respeito a um dever de segurança, 

correspondendo a uma obrigação de garantia, o mutualismo que caracteriza o contrato de 

seguro, bem como a aplicação dos princípios atuariais e das leis dos grandes números, torna 

                                                 
39  DI GIANDOMENICO, G. Il contratti aleatori In: ALPA, G. e Bessone M. (orgs.), Il contratti in Generale, 

Turim, UTET, 1991, p. 673 apud PIZA, Paulo Luiz de Toledo. Contrato de resseguro: tipologia, formação e 
direito internacional, p. 146. 

40  VIVANTE, C. Il contrato di assicurazione. Milão, I, 1885 apud PIZA, Paulo Luiz de Toledo. Contrato de 
resseguro: tipologia, formação e direito internacional, p. 146. 
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inviável sustentar a aleatoriedade em relação ao segurador. 

A afirmação de Luigi Farenga resume bem a questão e demonstra que esse 

entendimento também encontra guarida na doutrina estrangeira, ou ainda, que é a fonte 

inspiradora dos autores pátrios: 

Não se pode falar, com efeito, de alea na perspectiva do segurador, pois, para este 
último, a ocorrência do sinistro e a conseqüente obrigação de pagamento da 
indenização, constitui evento amplamente previsto e precisamente calculado com 
instrumento atuariais. O que não se pode prever é ‘qual’ entre os riscos assegurados 
se realizará em sinistro a ser indenizado; mas a circunstância é absolutamente 
indiferente para o segurador.  

Não se pode falar de alea para o segurado, pois o eventual pagamento da 
indenização não significa uma vantagem, mas a simples reparação econômica de um 
dano inesperado. A não ocorrência do sinistro não pode, igualmente, ser concebida 
como uma ‘perda’, significando a inutilidade do pagamento do prêmio. Também a 
garantia do futuro tem o seu custo: o segurado paga para encontrar tranqüilidade, 
não com a esperança de que ocorra o sinistro. [...] O segurador não arrisca nunca, 
porque os riscos são amortizados pela massa dos prêmios recolhidos e pelo cálculo 
segundo as hipóteses atuariais. 

O prêmio pago pelo segurado, a seu turno, constitui o correspectivo necessário para 
sustentar os custos desta particular atividade empresarial, à medida que o benefício 
para o segurado é imediatamente perceptível através da segurança e tranqüilidade no 
futuro que justificou um sacrifício econômico. 

Em conclusão, a colocação do contrato de seguro no âmbito dos contratos aleatórios 
somente tem significado se se considerar o contrato um contrato isolado e em relação 
a uma componente da prestação do segurador (pagamento da indenização ou da 
renda ou do capital). Entretanto, uma vez que se identifique a função do contrato na 
neutralização do risco e se considere a operação isolada inserida numa massa de 
riscos homogêneos, o conceito da aleatoriedade perde grande parte de seu 
significado.41 

Por fim, salienta-se que o contrato de seguro, além de comutativo, é classificado pela 

doutrina como: a) bilateral ou sinalagmático, porque gera obrigações para o segurado e para o 

segurador; b) oneroso, porque cria benefícios e vantagens para um e outro; e, c) consensual, 

porque depende apenas do acordo de vontades (a forma escrita não é mais exigida para a 

substância do contrato pelo novo Código Civil, sendo o instrumento escrito apenas elemento 

de prova, que pode ser suprido por outros meios); d) de boa-fé; e, e) de adesão.42 

                                                 
41  FARENGA, Luigi. Diritto delle asicurazioni private apud TZIRULNIK, Ernesto; CAVALCANTI, Flávio de 

Queiroz B.; PIMENTEL, Ayrton. O contrato de seguro - novo Código Civil brasileiro, p. 22. 
42  PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil, v. III, p. 453-454. Esta mesma classificação é 

adotada por Orlando Gomes (GOMES, Orlando. Contratos, p. 410 e segs). 
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3 O SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 

Nas palavras de Tzirulnik, Cavalcanti e Pimentel, “o interesse exposto ao risco de 

imputação de responsabilidade civil não decorrente de dolo do segurado [...] pode ser objeto 

mediato do contrato de seguro”43. É o que se entende como seguro de responsabilidade civil. 

Considerando-se a classificação dos seguros em seguros de dano e seguros de pessoa, 

o de responsabilidade civil “faz parte dos seguros contra danos, que garantem o segurado 

contra os riscos que ameaçam seus bens”44. 

O presente capítulo dedica-se a discutir o conceito e a validade do contrato que 

pretende gerir as partes em termos de responsabilidade civil. 

3.1 CONCEITO 

Assim como o faz em relação ao contrato de seguro em geral, o Código Civil de 2002 

também estabelece conceito legal para o seguro de responsabilidade civil. Diz o artigo 787 

daquele Diploma legislativo: “no seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o 

pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro”. 

O Código Civil de 1916 não trazia norma de conteúdo semelhante. Este fato, 

entretanto, não impediu que Aguiar Dias formulasse, partindo do conceito geral de seguro 

previsto no então artigo 1.432, a seguinte conceituação: “seguro de responsabilidade é o 

                                                 
43  TZIRULNIK, Ernesto; CAVALCANTI, Flávio de Queiroz B.; PIMENTEL, Ayrton. O contrato de seguro - 

novo Código Civil brasileiro, p. 138. 
44  MARENSI, Voltaire Giavarina. O seguro no direito brasileiro. 7. ed. Porto Alegre: Síntese, 2003. p. 235 
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contrato em virtude do qual, mediante o prêmio ou prêmios estipulados, o segurador garante 

ao segurado o pagamento da indenização que porventura lhe seja imposta com base em fato 

que acarrete sua obrigação de reparar o dano”45.  

Voltaire Marensi, em explícita referência a Mazeaud e Tunc, afirma que o  

[...] seguro de responsabilidade é um contrato pelo qual o segurador se compromete 
a garantir o segurado contra as reclamações das pessoas com respeito às quais 
poderia ser exigível a responsabilidade desse segurado e contra as resultantes dessas 
reclamações, em troca do pagamento, pelo segurado, de uma soma fixa e antecipada, 
o prêmio.46 

Tendo em vista a teoria do interesse legítimo, teoria esta expressamente acolhida pelo 

Código Civil de 2002 em seu artigo 757, é possível afirmar que o seguro de responsabilidade 

civil é o contrato em função do qual o segurador, mediante o recebimento de determinado 

valor (prêmio), compromete-se a garantir, ao segurado, proteção contra os efeitos decorrentes 

da imputação de responsabilidade que lhe for dirigida em razão dos atos ilícitos por ele 

praticados, excetuando-se aí os dolosos. 

O seguro de responsabilidade civil, tanto nas hipóteses em que estiver relacionado à 

responsabilidade contratual quanto naquelas em que disser respeito à responsabilidade 

aquiliana, está vinculado ao interesse do segurado em manter seu patrimônio protegido contra 

risco de imputação de responsabilidade que possa lhe atingir.  

O objeto imediato do contrato, como já visto, é a garantia prestada pelo segurador. 

Esta garantia, por sua vez, está relacionada à segurança de que não haverá sujeição 

patrimonial do segurado à imputação de responsabilidade civil decorrente de seus atos.47 

Confirmando tal entendimento, Rubén S. Stiglitz aponta que: 

                                                 
45  AGUIAR DIAS, José de. Da responsabilidade civil. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. v. II, p. 283. 
46  MARENSI, Voltaire Giavarina. O seguro no direito brasileiro, p. 231. 
47  TZIRULNIK, Ernesto; CAVALCANTI, Flávio de Queiroz B.; PIMENTEL, Ayrton. O contrato de seguro - 

novo Código Civil brasileiro, p. 138. 
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[...] o compromisso que assume o segurador é o de manter indene o patrimônio do 
segurado. A indenidade compraz-se com a acepção que a identifica como um estado 
ou situação de quem está livre de padecer dano ou prejuízo. Aponta conceitualmente 
para a manutenção da integridade ou incolumidade do patrimônio do segurado.48 

No mesmo sentido, Sérgio Cavalieri Filho entende que o segurado, ao firmar o seguro 

de responsabilidade civil, tem como objetivo não ter que desembolsar a indenização 

eventualmente devida a terceiro em razão de atos ilícitos por ele praticados. Ou seja, busca no 

seguro a garantia de que não precisará desfalcar o seu patrimônio em razão das conseqüências 

civis do que venha a causar a outrem.49 

3.2 VALIDADE DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 

Devidamente definido o seguro de responsabilidade civil, considera-se oportuno 

constatar que nos primeiros tempos de seu desenvolvimento pairou acirrada dúvida sobre sua 

validade.  

Houve muita resistência a essa modalidade de seguro, sendo que muitos autores o 

consideravam como atentatório à ordem pública e à moral50, vez que oferecia proteção em 

relação a atos contrários ao ordenamento jurídico praticados pelo segurado. Defendia-se 

também que essa modalidade de seguro contrariava o artigo 1.436, do Código Civil de 191651, 

que considerava nulo o contrato quando o risco de que se ocupava estivesse relacionado a atos 

ilícitos do segurado. 

                                                 
48  STIGLITZ, Rubén S. Derecho de seguros, Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1998 apud TZIRULNIK, Ernesto; 

CAVALCANTI, Flávio de Queiroz B.; PIMENTEL, Ayrton. O contrato de seguro - novo Código Civil 
brasileiro, p. 434. 

49  CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 322. 
50  CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, p. 322. 
51  Art. 1.436 do C. C. de 1916: “Nulo será este contrato, quando o risco, de que se ocupa, se filiar a atos ilícitos 

do segurado, do beneficiário pelo seguro, ou dos representantes e prepostos, quer de um, quer de outro”. 
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Não obstante os esforços empreendidos, o entendimento de que o seguro de 

responsabilidade civil era perfeitamente válido prevaleceu, mas somente no que diz respeito 

aos atos ilícitos decorrentes de culpa stricto sensu do segurado. Os atos dolosos, culminando 

em danos intencionalmente causados a terceiros, jamais poderiam encontrar cobertura 

securitária, pois, além de conterem causa ilícita, excluem o elemento essencial ao seguro que é 

a imprevisibilidade quanto à verificação do risco.  

Pontes de Miranda apud Voltaire Marensi explicita que “a responsabilidade que se 

pode segurar é a do ato culposo (não doloso) da pessoa segurada [...] Somente não é segurável 

responsabilidade do segurado por fato oriundo de dolo”52. 

Esse entendimento foi acolhido pelo Código Civil de 2002, que não deixa restar mais 

dúvida sobre o assunto ao conceituar expressamente essa espécie de seguro em seu artigo 

787.53 

O artigo 762 do mesmo Diploma legal também revela a opção legislativa ao 

estabelecer que: “nulo será o contrato para garantia de risco proveniente de ato doloso do 

segurado, do beneficiário, ou de representante de um ou de outro”. 

                                                 
52  MARENSI, Voltaire Giavarina. O seguro no direito brasileiro, p. 236. 
53  Artigo 787 do Código Civil de 2002: no seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento 

de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro. 
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4 O SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E A TEORIA DO 

REEMBOLSO 

Recorrendo ao mercado securitário com o intuito de verificar o modo pelo qual o 

seguro de responsabilidade civil é tratado pelas companhias seguradoras é possível verificar a 

presença de concepção que se repete em quase todos os contratos oferecidos por praticamente 

todas as seguradoras que atuam no país. Com o objetivo de explicitar esta concepção, 

entende-se oportuno transcrever as cláusulas que dispõem sobre o tema nos contratos 

oferecidos por duas seguradoras que operam no mercado nacional, a saber: AGF Seguros S.A. 

e Minas Brasil Seguradora S.A. Tais instituições foram selecionadas pelo tempo de atuação e 

reconhecimento no mercado brasileiro. 

A AGF Seguros S.A, no que diz respeito ao seguro de responsabilidade civil 

facultativa relacionado a veículos, prevê: 

Condições Contratuais Do Seguro De Responsabilidade Civil Facultativo - Veículo 

1. Objeto do Seguro 

Garantir ao Segurado, até o limite máximo de indenização previsto na apólice, o 
reembolso: 

a) das indenizações que for obrigado a pagar, em virtude de sua culpa, reconhecida 
por sentença judicial transitada em julgado, ou mediante acordo autorizado de 
modo expresso pela Seguradora, exclusivamente por danos involuntários, 
pessoais e materiais, causados a terceiros durante a vigência deste contrato, e que 
decorram de risco coberto nele previsto; 

b) das despesas necessárias à produção de defesa no foro civil, bem como de 
honorários de advogado, desde que contratado com a prévia anuência da 
Seguradora, sempre que tais despesas decorram de reclamações de terceiros 
garantidas pelo presente contrato.54 

Ainda no que diz respeito ao seguro de responsabilidade civil referente a veículos, as 

                                                 
54  AGF SEGUROS S.A. Manual do segurado - AGF Auto - condições gerais. São Paulo: AGF Seguros, 2004. 

(versão 500 - 01/04). P. 56. 
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condições gerais apresentadas pela Minas Brasil Seguradora S. A. dispõem o que se segue: 

CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – 
VEÍCULO 

1. O Objetivo 

Este seguro garante ao Segurado, até o valor do Limite Máximo de Garantia 
expresso na Apólice e de acordo com os riscos cobertos, o reembolso: 

a) das indenizações que for obrigado a pagar, em decorrência de sentença judicial 
transitada em julgado ou de acordo, autorizado de modo expresso pela 
seguradora, por danos involuntários, corporais e/ou morais, causados a terceiros 
durante a vigência deste Seguro; 

b) das despesas, custas e honorários de advogados, efetuados na justiça de foro 
civil.55 

Quando trata do seguro de responsabilidade civil relacionado ao desenvolvimento da 

atividade empresarial, as condições gerais apresentadas pela Minas Brasil Seguradora S.A. 

determinam: 

CLÁUSULA DE COBERTURA DE Nº 25 - RESPONSABILIDADE CIVIL 
OPERAÇÕES 

1. Riscos Cobertos 

Esta cláusula de Cobertura, de acordo com as Condições Gerais, reembolsará o 
segurado das quantias pelas quais vier a ser responsável civilmente, em sentença 
judicial transitada em julgado ou em acordo expressamente autorizado pela 
Seguradora, relativas a: 

1.1) Reparações por danos materiais e/ou pessoais involuntários causados a terceiros 
e decorrentes de acidentes relacionados com: 

a) existência, uso e conservação do imóvel especificado no contrato; 

b) operações comerciais e/ou industriais do Segurado, inclusive operações de carga 
e descarga em local de terceiros;56 

Por fim, a AGF Seguros S.A., em relação ao seguro de responsabilidade civil 

relacionado aos condomínios em edifícios, prevê, em suas condições gerais: 

2.11. Responsabilidade Civil – Condomínios 

Objetivo do Seguro 

Esta cobertura tem por objetivo reembolsar o Segurado, até o limite máximo de 
responsabilidade indicado na apólice, das quantias pelas quais vier a ser obrigado a 

                                                 
55  MINAS BRASIL SEGURADORA S.A. Manual do segurado - automóvel. São Paulo: Minas Brasil 

Seguradora, jan. 2005. p. 45.  
56  MINAS BRASIL SEGURADORA S.A. Manual do segurado - empresa. São Paulo: Minas Brasil 

Seguradora, jan. 2005. p. 59-60. 
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pagar em virtude de sua responsabilidade civil, reconhecida por sentença judicial 
transitada em julgado, ou mediante acordo autorizado de modo expresso pela 
Seguradora, por danos involuntários, corporais e ou materiais causados a terceiros, 
ocorridos durante a vigência deste contrato e relacionados com a existência, 
conservação e uso do imóvel especificado neste contrato.57 

A leitura simples das condições gerais referentes às mais diversas espécies de seguro 

de responsabilidade civil oferecidos no Brasil revela a prevalência entre os seguradores de um 

entendimento praticamente unânime quanto ao fato de que, nessa modalidade de seguro, o 

compromisso do segurador é reembolsar o segurado das quantias que esse último efetivamente 

vier a pagar a terceiros em virtude da imputação de responsabilidade civil que o atingir. 

Verifica-se, pois, que a prestação atribuída ao segurador por intermédio das referidas 

cláusulas está relacionada a um dever de reembolso. Segundo esse dever, uma vez ao 

segurado surgindo obrigação de reparar os danos causados a terceiros em razão de sua (do 

segurando) conduta ilícita, ou seja, uma vez imputada responsabilidade civil ao segurado, o 

segurador fica comprometido a entregar a ele o valor que efetivamente despender com o 

pagamento realizado ao terceiro (a vítima do sinistro). 

Desse modo, o cumprimento do contrato se dá da seguinte forma: o segurado entrega 

ao terceiro o valor fixado para a indenização decorrente da caracterização de responsabilidade 

civil e, a partir daí, passa a ter o direito de exigir tal valor da seguradora.  

Tratando das apólices de reembolso, Walter Antônio Polido conclui que: 

[...] neste tipo de apólice, a mesma se apresenta com o objetivo de reembolsar o 
Segurado da soma que lhe foi exigida a título de responsabilidade civil, 
reintegrando, dessa forma, o seu patrimônio, desfalcado que foi com a indenização 
paga ao terceiro reclamante.58 

Pode-se, assim, constatar que se o segurado não tiver condições de arcar com o 
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58  POLIDO, Walter Antônio. O seguro de responsabilidade civil geral no Brasil e aspectos internacionais. São 

Paulo: Manuais Técnicos de Seguros, 1997. p. 129. 
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pagamento da indenização devida ao terceiro nada poderá exigir do segurador. 

Diante de tais considerações e análises, pode-se constatar que essa situação se verifica 

até mesmo naquelas hipóteses em que o segurado for acionado judicialmente pela vítima do 

ato ilícito que, nos termos do artigo 70, inciso III, do Código de Processo Civil, denuncie à 

lide a companhia seguradora. Isso porque a defesa apresentada por essa última, na maior parte 

dos casos, dá ênfase ao dever de reembolso, salientando que o compromisso contratual do 

segurador não é pagar diretamente à vítima, mas, sim, entregar ao segurado o valor 

correspondente à indenização que esse último efetivamente pagou à vítima. Mantém, assim, a 

hipótese ventilada acima: caso o segurado não tenha condições de arcar com o pagamento do 

valor estipulado pelo juiz para reparar os danos sofridos pela vítima, não terá o direito de 

exigir que a seguradora cumpra a prestação que lhe cabe. O entendimento ora apresentado é 

conhecido na doutrina como a Teoria do Reembolso. 

Entretanto, apesar de constar em praticamente todas as condições gerais relacionadas a 

seguros de responsabilidade civil, a Teoria do Reembolso não consegue se manter diante dos 

novos princípios que disciplinam o instituto dos contratos, tais como a boa-fé objetiva, a 

justiça contratual e a função social do contrato, os quais serão analisados nos capítulos que se 

seguem. 
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5 A EVOLUÇÃO NA CONCEPÇÃO DO CONTRATO 

O estudo dos princípios que atualmente informam o direito contratual não pode ser 

realizado de forma satisfatória sem que se efetive análise da evolução pela qual passou este 

instituto ao longo dos tempos. É preciso que se compreenda a significativa mudança 

verificada na concepção do contrato, na forma pela qual passou a ser encarado pelo mundo 

jurídico no período mais recente da história. Esse é o objetivo do capítulo 5 desta dissertação. 

5.1 O DIREITO E A SOCIEDADE 

A intensa transformação da realidade social vivenciada nos últimos anos, como não 

poderia deixar de ser, demandou e proporcionou alteração dos valores que servem de 

fundamento a cada uma das sociedades. Diante desse quadro, mostram-se inevitáveis as 

transformações que constantemente se impõem ao Direito. Como afirma Eduardo Sens dos 

Santos, “a sociedade muda e com ela deve mudar o direito, porque não se pode pretender 

impor a ela um Direito lastreado em valores que nela já não mais existem”59. 

As normas jurídicas são elaboradas no intuito de dar resposta adequada aos problemas 

econômicos, sociais e políticos vivenciados pela sociedade à qual se aplicam. Desse modo, a 

ordem jurídica irá necessariamente refletir os compromissos políticos, as contradições 

econômicas, os contrastes e as harmonias sociais, as convicções morais e religiosas, e até 
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mesmo as ideologias dominantes: “o direito espelha a sociedade em que se insere”60.  

O Direito, entendido como instrumento destinado a regular a vida em sociedade, 

necessariamente, precisa acompanhar a evolução pela qual passa cada uma das formas sociais 

humanas, assimilando os novos valores trazidos pela mudança da realidade social e 

adequando a eles todo o ordenamento jurídico. 

O Direito Contratual, ainda que considerado como a parte menos afetada pela mudança 

social no Direito, não está imune a estas modificações, é alvo de intensas e consideráveis 

transformações ao longo das últimas décadas.  

Abordando a questão, Luiz Guilherme Loureiro enfatiza que: 

Se confrontarmos as funções assumidas pelo contrato na Antiguidade e na Idade 
Média, vale dizer, no âmbito dos sistemas econômicos arcaicos, baseados no 
trabalho escravo e pelo modo de produção feudal, com as funções que o contrato 
exerce no quadro de uma formação econômico-social caracterizada pelo maior 
desenvolvimento das forças produtivas e pela intensificação do sistema de trocas, 
podemos perceber profundas diferenças quanto à dimensão efetiva, à difusão e ao 
emprego do instrumento contratual. Ao passo que o contrato era esparsamente 
utilizado nas sociedades antigas, após a Revolução Industrial e a multiplicação das 
trocas econômicas, o contrato se tornou um instrumento fundamental no 
funcionamento de todo o sistema econômico e de utilização diuturna nas relações 
sociais. 

A organização econômica tem estreito vínculo com a organização social. Assim, 
também o progresso da sociedade se reflete na evolução do contrato, transformando 
o seu papel e modificando o seu âmbito de incidência com o surgimento de novos 
anseios dos indivíduos e dos operadores comerciais. Nesse contexto, a evolução do 
contrato é acentuadamente marcada por ideologias e doutrinas, como o 
Liberalismo.61 

Nesse sentido, reconhece-se que a concepção tradicional do contrato não consegue 

corresponder às exigências impostas pela sociedade em razão da nova realidade criada pela 

Revolução Industrial, pelo comércio de massas, pelas guerras mundiais e pelo intenso avanço 

tecnológico e científico, motivo pelo qual, hoje, passa por profunda renovação em sua 
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ideologia e em seus fundamentos. 

Essa renovação acarreta efeitos extremamente benéficos em relação ao contrato de 

seguro, especificamente no que diz respeito à Teoria do Reembolso. 

5.2 CONTRATO 

Como define Cláudia Lima Marques, 

[...] para a teoria jurídica, o contrato é um conceito importantíssimo, uma categoria 
jurídica fundamental trabalhada pelo poder de abstração dos juristas, especialmente 
os alemães do século XIX, quando sistematizaram a ciência do direito. É negócio 
jurídico por excelência, em que o consenso de vontades dirige-se para um 
determinado fim. É ato jurídico vinculante, que criará ou modificará direitos e 
obrigações para as partes contraentes, sendo tanto o ato como os seus efeitos 
permitidos e, em princípio, protegidos pelo Direito.62 

No mesmo sentido, Orlando Gomes aponta que 

[...] a escala na genealogia do conceito de contrato sobe ao negócio jurídico, 
denominado entre nós ato jurídico, e daí para o fato jurídico. 

Nessa perspectiva, o contrato é uma espécie de negócio jurídico que se distingue, na 
formação, por exigir a presença pelo menos de duas partes. Conseqüentemente é, 
portanto, negócio jurídico bilateral, ou plurilateral.63 

Lançada a idéia de contrato, compreendido aqui como o acordo de vontades destinado 

a criar, modificar ou extinguir direitos, imprescindível verificar a sensível evolução pela qual 

passou nos últimos anos, principalmente no que diz respeito aos princípios que o informam e 

o disciplinam.  
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denomina ato jurídico’”. 
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Essa evolução mostra-se relevante para o desenvolvimento do presente estudo, pois, 

como já dito, ensejará efeitos positivos para o contrato de seguro de responsabilidade civil, 

especificamente no que diz respeito à impossibilidade de aplicação da Teoria do Reembolso 

por parte dos seguradores. 

5.3 A CONCEPÇÃO TRADICIONAL DO CONTRATO 

A concepção tradicional do contrato é herança do século XIX, período que se 

caracteriza pelo aparecimento das grandes codificações e pelo desenvolvimento de 

construções doutrinárias fundantes para a ciência do direito, tais como o direito subjetivo, a 

pessoa jurídica e o negócio jurídico.64 Assim, tal concepção surge e constrói sua estrutura 

essencial com base no individualismo filosófico e no liberalismo econômico desenvolvidos no 

século XVIII e consolidados no século seguinte.65 

Sobre o liberalismo, oportuno transcrever as palavras de Teresa Negreiros: 

O liberalismo econômico [...] inspira-se na valorização da vontade individual como 
elemento de garantia do equilíbrio econômico e da prosperidade. Na base desta 
doutrina econômica está a concepção de que a satisfação dos interesses individuais 
dá lugar, como conseqüência inexorável, à satisfação do interesse geral, que nada 
mais é do que a soma dos interesses individuais.66 

Tradicionalmente, prevalecia a crença de que o exacerbado individualismo, 
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justiça contratual, p. 41. 
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representado pelo jogo dos egoísmos de todos, era infalível receita da felicidade geral. Da 

mesma forma, assumia-se o princípio moral de que a vontade humana seria o elemento 

essencial na organização do Estado e na assunção das obrigações. Não se pode esquecer, é 

claro, da concepção formalista e meramente teórica quanto à situação de igualdade que se 

afirmava imperar entre os indivíduos e quanto à existência de uma liberdade tal que lhes seria 

inerente. Afirmava-se que os homens eram todos livres e iguais em direitos.67 

O individualismo, por sua vez, caracteriza-se por ser “uma doutrina segundo a qual se 

concede à pessoa humana um primado relativamente à sociedade, o indivíduo como fonte e 

causa final de todo direito”, nas palavras de Francisco Amaral.68 Tal escola de pensamento 

considerava a vontade humana como o fator essencial na criação, modificação e extinção dos 

direitos e obrigações. Atribuía à vontade individual a função de causa primeira do Direito, 

tanto público como privado, bem como o papel de fonte exclusiva da criação do Direito, 

chegando mesmo a ignorar a existência anterior do Direito objetivo.69 Além disso, o 

personalismo ético de Kant, ao salientar o valor imanente da pessoa, exerceu grande 

influência ao estabelecer que a vontade individual é a única fonte de toda obrigação jurídica. 

Sob a ótica tradicional, o contrato é visto como obra de duas partes que se encontram 

em posição de igualdade frente ao Direito e à Sociedade, as quais discutem e estabelecem 
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liberal, no qual está salientada a chamada “teoria dos interesses”: “Ao perseguir seus próprios interesses, o 
indivíduo muitas vezes promove o interesse da sociedade muito mais eficazmente do que quando tenciona 
realmente promove-lo” (SMITH, Adam. A riqueza das nações, investigação sobre sua natureza e suas 
causas. Tradução Luiz João Baraúna. São Paulo: Abril, 1983. p. 378-379). Ainda segundo este autor, o 
indivíduo, em regra, não age com o intuito de promover o interesse coletivo e nem mesmo tem consciência de 
que o está fazendo. Busca apenas efetivar um ganho para si próprio. Entretanto, seu agir é guiado por uma 
mão invisível a promover um fim que não era parte de sua intenção. 

67  NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e seus princípios fundamentais: autonomia privada, boa-fé, 
justiça contratual, p. 64. 

68  AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 5. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 353. 
69  GOMES, Orlando. Transformações gerais no direito das obrigações. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1980. p. 9-10. 
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livremente o seu conteúdo única e exclusivamente de acordo com a sua própria vontade. Os 

indivíduos se relacionam para, com base apenas em sua própria vontade, criarem, 

modificarem ou extinguirem direitos entre si. São os chamados “contratos paritários”70. 

Assim, segundo Savigny, citado por Cláudia Lima Marques, o contrato seria “a união 

de mais de um indivíduo para uma declaração de vontade em consenso, através da qual se 

define a relação jurídica entre estes”71.  

Destacam-se daí os quatro elementos básicos que caracterizam a concepção clássica de 

contrato: a vontade(I) do indivíduo(II) livre(III) definindo e criando direitos e obrigações 

protegidos e reconhecidos pelo Direito(IV). 

Considerando-se o dogma, até então predominante, que enfatizava a existência de 

irredutível oposição entre o indivíduo e a sociedade72, a vontade dos indivíduos era 

considerada como a fonte única e exclusiva dos direitos e das obrigações (onipotência da 

vontade), caracterizando-se como o elemento nuclear da relação contratual e sendo a 

verdadeira responsável por sua legitimidade. No contrato, a obrigação é formada pela vontade 

das partes. É ela a força criadora do Direito, sendo que o legislador somente intervém para 

sancioná-la.73 Trata-se do chamado dogma da Autonomia da Vontade. 

Carlos Alberto Bittar compreende que a autonomia da vontade significa “o poder de 
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consumidor: o novo regime das relações contratuais, p. 40). 
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auto-regulamentação de interesses privados, diante dos pressupostos de liberdade e de 

igualdade entre os titulares de direitos”74. No mesmo sentido, mas analisando a questão sob 

outro ponto de vista, Fernando Noronha afirma positivamente que a autonomia da vontade foi 

vista como um princípio 

[...] segundo o qual o homem só pode ser vinculado pelas obrigações que ele 
próprio, voluntariamente, haja assumido. Dizia-se que era em respeito ao princípio 
da autonomia da vontade que se reconhecia às partes a liberdade contratual e 
acrescentava-se que era em nome e em conseqüência desta que se obrigavam as 
partes a cumprir o estipulado.75 

Percebe-se, pois, que a teoria clássica do contrato está alicerçada em dois princípios 

fundamentais: o Princípio da Liberdade Contratual e o Princípio da Obrigatoriedade, melhor 

denominado Princípio da Intangibilidade dos Contratos. Ambos, entretanto, são corolários do 

Princípio da Autonomia da Vontade, decorrendo diretamente desse último, como o aponta 

Fernando Noronha.76 

Pode-se concluir que o ponto de partida para o desenvolvimento da teoria clássica do 

contrato, então, é a crença de que todos os indivíduos são livres e iguais perante o Direito e à 

própria Sociedade. Esta perspectiva permitiria que os indivíduos contratassem ou deixassem 

de contratar de acordo, única e exclusivamente, com seus próprios interesses e sua própria 

vontade. Optando por contratar, poderiam estabelecer livremente o conteúdo da avença. Ao 

pretenderem estabelecer relações jurídicas contratuais, cada um dos indivíduos estaria apto a 

manifestar livremente a sua vontade e, havendo consenso entre as partes envolvidas, estaria 

formado o contrato. Assim se configura o Princípio da Liberdade Contratual.  

Conseqüência direta dessa liberdade contratual e, pois, da autonomia da vontade, é o 

                                                 
74  BITTAR, Carlos Alberto. Direito dos contratos e dos atos unilaterais. Rio de Janeiro: Forense, 1990. p. 33. 
75  NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e seus princípios fundamentais: autonomia privada, boa-fé, 

justiça contratual, p. 42-43. 
76  NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e seus princípios fundamentais: autonomia privada, boa-fé, 

justiça contratual, p. 42-43. 
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rígido postulado da pacta sunt servanda, segundo o qual o contrato faz lei entre as partes77 e, 

portanto, deve necessariamente ser cumprido tal qual foi pactuado. Tal idéia está consignada 

de forma expressa no artigo 1.134 do Código Civil francês ao determinar que: “as convenções 

legalmente formadas assumem a natureza de lei a quem as fez”. 

Uma vez pressupondo que as partes do contrato sejam iguais e possuem inteira 

liberdade para contratar e para estabelecer as condições desta contratação, presume-se que o 

contrato é justo. Tal presunção está representada pelo brocardo toute justice est contractuelle; 

qui dit contractuel dit juste (toda justiça é contratual; quem diz contratual diz justo). 

Presumido justo, o contrato se revelaria exeqüível em quaisquer circunstâncias.78 As 

partes jamais poderiam negar seu exato cumprimento. Veja-se o que diz Caio Mário da Silva 

Pereira ao abordar a questão: 

O contrato obriga os contratantes. Lícito não lhe é arrependerem-se; lícito não é 
revogá-lo senão por consentimento mútuo; lícito não é ao juiz altera-lo ainda que sob 
pretexto de tornar as condições mais humanas para os contratantes. Com a ressalva 
de uma amenização ou relatividade de regra [...] o princípio da força obrigatória do 
contrato significa, em essência, a irreversibilidade da palavra empenhada. A ordem 
jurídica oferece a cada um a possibilidade de contratar, e dá-lhe a liberdade de 
escolher os termos da avença, segundo suas preferências. Concluída a convenção, 
recebe da ordem jurídica o condão de sujeitar, em definitivo, os agentes.79 

Teresa Negreiros resume a questão: 

A vontade como centro do contrato, articulada à regra da igualdade dos contratantes, 
obriga a reconhecer que tanto o legislador como o juiz lhe devem fiel observância, 
não podendo intervir naquilo que houver sido pactuado pelas partes contratantes. 
Estas têm ampla liberdade quanto á fixação das obrigações que voluntariamente se 
auto-imponham; o que é querido é, nesta medida, obrigatório; e a determinação do 
conteúdo do querer compete exclusivamente ao indivíduo.80 

Não se cogitavam, pois, elementos de ordem econômica ou social, limitando-se a 
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investigar se a vontade das partes havia sido corretamente declarada ou se se encontrava 

maculada por algum vício de consentimento. A preocupação se restringia ao momento de 

formação do contrato: validamente formado, deveria ser fielmente cumprido.  

Assim, o contrato somente poderia ser objeto de controle externo (capacidade dos 

contratantes; licitude e possibilidade de seu objeto; e, obediência às formalidades legais). O 

seu conteúdo seria intocável, revelando-se impossível, até mesmo para os juízes, modificar os 

direitos e as obrigações pactuadas. 

Outro elemento que caracteriza a concepção tradicional do contrato é a relatividade 

subjetiva, segundo a qual o contrato só produz efeitos em relação aos contratantes, não 

apresentando nenhuma repercussão em relação a terceiros. Entendia-se esse instituto como um 

instrumento destinado única e exclusivamente a promover a circulação de riquezas, 

representando um campo voltado para a livre manifestação das partes, guiadas exclusivamente 

por sua vontade. 

A título de síntese, inserem-se aqui os apontamentos de Paulo Luiz Netto Lobo de que 

a relação negocial clássica, que se dá pela manifestação de vontade livre de quem propõe e 

pela manifestação livre de quem aceita, tendo como substrato o acordo de vontade entre as 

partes, está fundada nos Princípios da Autonomia da Vontade, da Relatividade Subjetiva e da 

Obrigatoriedade. “Para celebrar contratos as pessoas são livres, o que se acorda se torna 

obrigatório para as partes e não ultrapassa as pessoas das partes do negócio jurídico”81. 

Importa observar que a Teoria do Reembolso, objeto de estudo deste trabalho, assim 

como o contrato de seguro em si, concebe-se sob a ótica dessa visão tradicional do contrato. É 

nela que busca apoio e fundamentação para entender que: a) o contrato deve servir apenas aos 

                                                                                                                                                         
80  NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas, p. 27. 
81  LOBO, Paulo Luiz Netto. Direito contratual e constituição. Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 722, p. 40-

45, dez. 1995. p 43. 



 45 

interesses das partes, não possuindo nenhuma outra função na sociedade a não ser promover a 

circulação de riquezas; b) a vontade das partes é o elemento essencial a ser considerado, vez 

que representa a fonte única e exclusiva das obrigações; c) uma vez decorrente da vontade das 

partes, o contrato deve ser cumprido nos exatos termos em que foi pactuado, tendo seus 

efeitos limitados à figura dos contratantes, e d) sendo as partes livres e iguais, o contrato é, 

necessariamente, justo. 

As mudanças na realidade social e a evolução na concepção do contrato, no entanto, 

dificultam sobremaneira a defesa de um ponto de vista como esse nos dias atuais, conforme se 

verá nos próximos tópicos. 

5.4 MODIFICAÇÃO NA REALIDADE SOCIAL: MASSIFICAÇÃO DOS 

CONTRATOS, ESTADO SOCIAL 

Da mesma forma que o individualismo liberal havia tido por causa fundamental (mas 
não única) as profundas transformações sócio-econômicas associadas ao 
desenvolvimento do capitalismo comercial, ou mercantilismo, agora, a partir do 
século XIX, são as transformações associadas à Revolução Industrial que vão 
provocar profundas modificações políticas e jurídicas.82 

Considerando os efeitos impostos à sociedade pelo advento da Revolução Industrial, 

Fernando Noronha destaca dois fenômenos que, apesar de não estarem sozinhos entre as 

conseqüências dessa revolução, repercutiram na esfera jurídica, vez que desencadearam a crise 

que atingiu a teoria clássica do contrato até então prevalecente.  

Dentre tais fenômenos, podem ser destacados a urbanização e a concentração 

capitalista. O primeiro revela-se como conseqüência direta do crescimento exponencial da 
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população - favorecido pelas melhores condições de vida propiciadas pelo desenvolvimento 

econômico - e da migração do campo para as cidades. O segundo, por sua vez, assenta-se na 

concorrência, na competitividade, na busca pela racionalização das atividades com o intuito 

de obter melhores condições de produção e de distribuição.83 

Esses dois fenômenos, salienta César Fiuza, culminaram na massificação das cidades, 

das fábricas (produção em série para atender à demanda), das comunicações, das relações de 

trabalho (convenções coletivas) e de consumo e da própria responsabilidade civil (o grupo 

passa a se responsabilizar pelo ato de um de seus componentes)84. Verifica-se, assim, a 

massificação da própria sociedade. Os indivíduos passam a serem considerados apenas como 

grupos, como massa, não havendo mais tratamento individual de casos.  

Caminhando no mesmo sentido, mas observando os acontecimentos sob um ângulo 

diverso, Cláudia Lima Marques ressalta que a Revolução Industrial, através da domesticação 

da força motriz, trouxe consigo o fenômeno da produção em larga escala. Esse fenômeno 

exigiu a criação de sistema que fosse capaz de escoar toda a produção, de levar a seus 

destinatários, com agilidade, aquela enorme quantidade de bens. Caso isto não acontecesse, o 

incremento que então se apresentava ver-se-ia totalmente inútil. 

Diante da necessidade provocada por essa nova realidade social, foram desenvolvidas 

novas técnicas de contratação, também caracterizadas pela massificação. Surgem, então, os 

chamados contratos de massa, que têm como principal característica o fato de seu conteúdo 

ser homogêneo e de se destinarem à conclusão com uma série indeterminada de indivíduos.85 
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A massificação dos contratos pode ser vista como conseqüência da concentração 

industrial e comercial, processo que reduziu o número de empresas atuantes no mercado, ao 

mesmo com que aumentam de porte as empresas sobreviventes.86 Conseqüentemente, obrigou 

as empresas, “por razões de racionalidade econômica, pela necessidade de reduzir custos, pelo 

imperativo de acelerar o ritmo dos negócios, [que] simplificassem as suas transações, através 

da adoção de técnicas contratuais uniformes, com prefixação de cláusulas gerais”87. A 

estratégia adotada deu origem aos contratos de massa, os quais recebem o nome de contratos 

de adesão. 

Segundo Sens dos Santos, através destes contratos de adesão, aquele sujeito que, 

[...] por suas condições econômicas, se encontre na iminência de realizar vários 
contratos homogêneos, no mais das vezes idênticos, padroniza as cláusulas, 
aplicando-as indistintamente a todas as relações e sujeitando-as a uma mesma 
regulamentação. Da mesma forma, aquele que deseje contratar com quem se 
encontre nessa situação econômica, limita-se a aceitar ou aderir ao bloco de 
cláusulas contratuais, unilateral e uniformemente predispostas.88 

Para garantir, pois, segurança e praticidade ao escoamento da produção, dá-se a 

predisposição antecipada de um esquema contratual, que era oferecido à simples adesão 

daqueles que pudessem vir a se interessar pela aquisição do produto. Ocorre, portanto, 

despersonalização do contrato, pois não interessa mais quem é o outro contratante. Segundo 

Paulo Luiz Neto Lobo,  esses “são contratos de massa, despersonalizados, contratos que não 

mais  defluem  de  manifestações  de  vontade  livres,  não  se  originando  da  igualdade  

formal das partes”89. 
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As novas técnicas de contratação estabelecem complexo uniforme de cláusulas que se 

aplicam indistintamente a uma série ainda indeterminada de futuras relações contratuais. O 

conteúdo dos contratos não é mais definido através do livre acordo de vontade entre as partes, 

mas, sim, determinado antecipadamente por um deles, que nem mesmo sabe quem será o 

outro. 

Assim, nas palavras de Cláudia Lima Marques, o contrato de adesão pode ser definido 

como aquele cujas cláusulas são estabelecidas de forma prévia e unilateral pelo parceiro 

contratual economicamente mais forte e impostas ao outro contratante, que não pode discutir 

ou modificar substancialmente o conteúdo do contrato escrito, limitando-se a aceitar em bloco 

as cláusulas que lhe são apresentadas. E, ainda, “é oferecido ao público em modelo uniforme, 

geralmente impresso, faltando apenas preencher os dados referentes à identificação do 

consumidor-contratante, do objeto e do preço”90. 

Quanto ao momento de formação, enquanto não houver manifestação de vontade por 

parte do outro contratante, o modelo pré-elaborado não passa de simples pedaço de papel, ao 

mesmo tempo em que se constitui em oferta geral e potencial. 

As principais características dessa forma de contratação, portanto, são: a) a pré-

elaboração unilateral de seu conteúdo; b) a oferta uniforme e de caráter geral para número 

ainda indeterminado de pessoas; e, c) o modo de aceitação (o consentimento se dá por simples 

adesão à vontade manifestada pela parte contratual economicamente mais forte).91 

Oportuno observar que o contrato de seguro, cuja estrutura foi analisada no capítulo 2, 

incluindo-se aí o seguro de responsabilidade civil, insere-se exatamente neste contexto. 
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No que diz respeito à denominação atribuída a tal técnica contratual, considera-se 

pertinente salientar a distinção trazida por Nélson Nery Júnior, segundo a qual: 

A doutrina faz distinção entre os contratos de adesão e os contratos por adesão. 
Aqueles seriam forma de contratar em que o aderente não pode rejeitar as cláusulas 
uniformes estabelecidas de antemão, o que se dá, geralmente, com as estipulações 
unilaterais do Poder Público. Seriam contratos por adesão, aqueles fundados em 
cláusulas também estabelecidas unilateralmente pelo estipulante, mas que não seriam 
irrecusáveis pelo aderente: aceita-as, em bloco, ou não as aceita.92 

Atualmente, tal distinção possui apenas importância histórica, vez que restou superada, 

com o advento do Código de Defasa do Consumidor, o qual fundiu as duas situações sob a 

mesma denominação de “contratos de adesão”. 

Rizzato Nunes, após considerar as características dos contratos realizados através da 

nova técnica, afirma que não faz mais sentido falar em pacta sunt servanda, pois tal princípio 

pressupõe a liberdade no contratar e no discutir o conteúdo das cláusulas contratuais, sendo 

que nos contratos de adesão isto não ocorre.93 

Outrossim, a predisposição unilateral do conteúdo do contrato trouxe à baila uma 

intrincada questão, relacionada à afirmação de que a nova realidade levaria ao surgimento de 

um poder paralelo de fazer leis e regulamentos privados.94 

Os detentores da prerrogativa de elaborar unilateralmente as cláusulas contratuais se 

vêem munidos de enorme poder, responsável pela instauração de profundo desequilíbrio na 

sociedade, que se veria divida entre aqueles que o possuem e podem exercê-lo, e aqueles que 

se vêem limitados a simplesmente aceitarem as leis impostas por outrem, restando 

descaracterizada a figura do contrato. 
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Tomando como exemplo o contrato de seguro-saúde, Paulo Luiz Neto Lobo indaga se 

ainda se estaria diante de um contrato. Pois, de acordo com a concepção clássica então 

prevalecente, pressupõe-se a livre manifestação de vontade, a liberdade de escolher o outro 

contratante, o tipo contratual e o conteúdo contratual.95 Afirma que “o que se tem hoje nas 

relações de massa é a sujeição do sujeito contratual ao regulamento negocial, que, se formos 

ver, são praticamente codificações privadas”96. A resposta a tal indagação, ensina Fernando 

Noronha, evoluiu ao longo do tempo, trilhando um caminho composto por três fases bem 

distintas. 

Inicialmente, tendo em vista os princípios que fundamentam a concepção tradicional, 

esta relação jurídica (contrato de adesão) foi considerada pelos autores como algo 

excepcional, anômalo e incompatível com o contrato. Não poderia jamais ser caracterizada 

como contrato, pois, se esse era acordo de vontades, não parecia haver tal acordo nas novas 

formas contratuais.97 Alguns a classificavam como negócio jurídico unilateral, em função do 

argumento de que o direito subjetivo nascia da vontade de apenas uma das partes, vez que a 

outra apenas aderia ao que restava regulamentado. Essa adesão, por sua vez, jamais poderia 

ser equiparada ao consentimento necessário à formação do contrato. Assim, como o conteúdo 

da relação jurídica era obra exclusiva de apenas um dos sujeitos que dela participava, deveria 

ser caracterizado como negócio jurídico unilateral.  

Outros,  no  entanto,  enfocavam  o  seu  caráter  normativo  (teoria  normativa), 
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concepção clássica do contrato, insistia-se em que este resultava de um processo iniciado por negociações 
preliminares, incluindo propostas, discussão delas, e por aí adiante, até que as partes, livres e iguais, 
alcançassem o acordo, que poria em equilíbrio os pratos da balança da justiça. Era como expressivamente 
descrevia Josserand: ‘antes do negócio, a barganha, antes do contrato, as negociações destinadas a alcançar a 
fórmula contratual, procurada e realizada sob o signo do fair play, do livre jogo das vontades que se 
enfrentam antes de se ligarem” (NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e seus princípios 
fundamentais: autonomia privada, boa-fé, justiça contratual, p. 75). 

96  LOBO, Paulo Luiz Netto. Direito contratual e constituição. Revista dos Tribunais, p. 43. 
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sustentando que o contrato de adesão era uma fonte de direito objetivo ao lado da lei e dos 

costumes.98 

Acompanhando as constatações de Fernando Noronha, a segunda fase é marcada pela 

idéia de que o contrato, concebido sob a forma tradicional do puro acordo de vontades, estaria 

caminhando para a morte, porque o conteúdo do contrato já não era mais estabelecido pelas 

partes que dele participavam: ou era determinado unilateralmente por uma delas (a 

economicamente mais forte), como nos contratos de adesão, ou imposto pela própria lei, como 

nos contratos regulados. Em algumas situações não era concedido às partes nem mesmo a 

faculdade de contratar ou não contratar, o que se verifica no contrato necessário e no 

autorizado.99 O entendimento que caracteriza esta fase, portanto, é explicitado no título dado 

por Gilmore a uma obra publicada em 1974: “The death of contract”. 

A terceira fase, combatendo a visão pessimista que caracterizou a fase anterior, 

demonstra que o instituto do contrato não estava morrendo, sustentando que nem mesmo 

enfrentava uma crise. Debatendo sobre o dirigismo contratual, Darcy Bessone nega a morte do 

contrato, deixando claro que o conceito de contrato ainda corresponde à nova realidade social 

que se apresenta. Com apoio em Josserand, Darcy Bessone assevera que se o contrato é 

acordo de vontades que cria, modifica ou extingue relações jurídicas, sempre que a sua 

conclusão depender do acordo de vontades haverá contrato, ainda que o seu conteúdo seja 

estabelecido unilateralmente por uma das partes ou através de regulamentação por parte do 

                                                                                                                                                         
97  NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e seus princípios fundamentais: autonomia privada, boa-fé, 

justiça contratual, p. 75-76. 
98  GOMES, Orlando. Contratos, p. 122-125. 
99  Sobre a conceituação e classificação dos contratos em contrato coativo, contrato necessário, contrato 

autorizado, contrato regulamentado e contrato de adesão importante verificar a obra: GOMES, Orlando. 
Decadência do voluntarismo jurídico e as novas figuras jurídicas. In: GOMES, Orlando. Transformações 
gerais no direito das obrigações. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1980. p. 9-26.  



 52 

Estado.100 

Esse também é o entendimento de Orlando Gomes, para o qual toda a dúvida sobre a 

natureza contratual da relação jurídica característica desta nova realidade tem origem na 

confusão a respeito do elemento que define o contrato. Por definição, o contrato é o acordo de 

vontades. Nesse sentido, imprescindível distinguir o concurso de vontades da regulamentação 

dos efeitos do negócio jurídico bilateral. Como se vê, o elemento que define o contrato está 

relacionado ao concurso de vontades, vez que tal concurso é indispensável à formação de todo 

e qualquer negócio jurídico bilateral, os quais não se constituem a não ser assim. A 

regulamentação dos efeitos que vão decorrer do contrato, por sua vez, não requer a 

participação de ambas as partes e pode muito bem ser expressão da vontade de uma com a 

qual concorda a outra. Não é, pois, elemento essencial à configuração do contrato. Assim, nos 

termos de Orlando Gomes, 

[...] a circunstância de serem as obrigações estatuídas pela vontade predominante de 
um dos interessados na formação do vínculo jurídico não o despe das vestes 
contratuais. Afirma-se a contratualidade da relação pela presença do elemento 
irredutível, que é o acordo de vontades. No contrato de adesão não se verifica 
contratualidade plena, mas o mínimo de vontade existente no consentimento 
indispensável da parte aderente é suficiente para atestar que não é negócio 
unilateral.101 

No que concerne à terceira e última fase da evolução sobre a discussão da natureza 

jurídica das relações surgidas com a nova realidade social, é possível concluir com Fernando 

Noronha que 

[...] o que estava morrendo era uma concepção inadequada, que considerava como 
sendo contratual unicamente determinada relação jurídica, que teve seu apogeu em 
certo período histórico, e que pressupunha que as partes fossem, por própria 
natureza, iguais - ‘igualmente livres’, poder-se-ia talvez dizer.102 

Como se vê, a doutrina atual, acompanhada pelo próprio Paulo Luiz Neto Lobo, 

                                                 
100  BESSONE, Darcy. Do contrato: teoria geral. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 37. 
101  GOMES, Orlando. Contratos, p. 123. 
102  NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e seus princípios fundamentais: autonomia privada, boa-fé, 

justiça contratual, p. 75. 
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responde afirmativamente à questão acima suscitada, aceitando o caráter contratual, privado e 

voluntário do negócio jurídico concluído através das novas técnicas de contratação.103 

Ainda no que diz respeito às modificações ocorridas na realidade social, é válido 

destacar a alteração de paradigma verificada com a passagem do Estado Liberal para o Estado 

Social. Essa mudança é retratada por Paulo Luiz Neto Lobo, para quem 

[...] o Estado Social, sob o ponto de vista do Direito, deve ser entendido como 
aquele que acrescentou à dimensão política do Estado Liberal (limitação e controle 
dos poderes políticos e garantias aos direitos individuais, que atingiu seu apogeu no 
século XIX) a dimensão econômica e social, mediante a limitação e controle dos 
poderes econômicos e sociais privados e a tutela dos mais fracos. O Estado Social se 
revela pela intervenção legislativa, administrativa e judicial nas atividades privadas. 
As Constituições sociais são assim compreendidas quando regulam a ordem 
econômica e social, para além do que pretendia o Estado Liberal.104 

Prossegue o mencionado autor afirmando que as correntes socialistas, bem como a 

doutrina social cristã, levaram ao reconhecimento dos direitos sociais e da necessidade de 

reformas no sentido da implantação e asseguramento dos mesmos. Enquanto o Estado Liberal 

assegura aos homens os direitos de primeira geração, tais como a liberdade, a vida e a 

propriedade individual, o Estado Social busca garantir-lhes os direitos sociais e econômicos, 

ditos de segunda geração.105 

O Estado, então, “não é mais apenas o garantidor da liberdade e da autonomia 

contratual dos indivíduos; vai além, intervindo profundamente nas relações contratuais, 

                                                 
103  MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor: o novo regime das relações 

contratuais, p. 150. 
104  LOBO, Paulo Luiz Netto. Princípios sociais dos contratos no Código de Defesa do Consumidor e no novo 

Código Civil. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, n. 42, p. 187-195, abr./jun. 2002. p. 187. 
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ultrapassando os limites da justiça comutativa para promover não apenas a justiça distributiva, 

mas a justiça social”106. 

O Estado Social, portanto, é marcado pela intervenção do Estado com o objetivo de 

garantir a efetivação de direitos sociais, e sua instalação culmina com a criação de um sistema 

de vedações e exigências destinadas a evitar a espoliação do fraco pelo forte, bem como 

assegurar a prevalência dos interesses do bem comum sobre as pretensões individuais.107 

Por fim, não se pode deixar de consignar que, embora o fato ainda não receba o devido 

crédito por parte da maioria dos autores, a Constituição Federal promulgada em 1988 atua no 

sentido de instituir um Estado Democrático de Direito, objetivo expressamente consignado já 

em seu artigo 1º: “a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito 

[...]”. 

E, é oportuno transcrever as palavras de Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira: 

[...] a Constituição brasileira de 1988 pretende possibilitar a superação das 
desigualdades sociais e regionais, através do progressivo aprofundamento da 
democracia participativa, social, econômica e cultural, no sentido de se realizar um 
ideal de justiça social processual e consensualmente construído, só possível com o 

                                                                                                                                                         
105  Nesse sentido, Menelick de Carvalho Netto ensina que o paradigma do Estado Social pressupõe a 

materialização dos direitos anteriormente formais. Segundo este autor, “não se trata apenas do acréscimo dos 
chamados direitos de segunda geração (os direitos coletivos e sociais), mas inclusive da redefinição dos de 1ª 
(os individuais); a liberdade não mais pode ser considerada como o direito de se fazer tudo o que não seja 
proibido por um mínimo de leis, mas agora pressupõe precisamente toda uma plêiade de leis sociais e 
coletivas que possibilitem, no mínimo, o reconhecimento das diferenças materiais e o tratamento privilegiado 
do lado social ou economicamente mais fraco da relação, ou seja, a internalização na legislação de uma 
igualdade não mais apenas formal, mas tendencialmente material. Não mais se acredita na verdade absoluta 
de cunho matemático dos direitos individuais. (NETTO, Menelick de Carvalho. Requisitos pragmáticos da 
interpretação jurídica sob o paradigma do Estado Democrático de direito. Revista de Direito Comparado, 
Belo Horizonte, Faculdade de Direito da UFMG, v. 3, p. 473-486, 1999). 

106  LOBO, Paulo Luiz Netto. Contrato e mudança social. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 36, p. 
241-245, out./dez. 2000. p. 243. Nesse sentido, Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira afirma que “o Poder 
Executivo passa a ser dotado de instrumentos jurídicos, inclusive legislativos, de intervenção direta e 
imediata na economia e na sociedade civil, em nome do ‘interesse coletivo, público, social ou nacional’” 
(OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de. Direito constitucional. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002. p. 
60).  

107  VILELA, João Batista. Por uma nova teoria dos contratos. Revista de Direito e de Estudos Sociais, Coimbra, 
ano XX, n. 2-3-4, p. 313-338, 1973. p. 317. 



 55 

fortalecimento da esfera pública política, de uma opinião pública livre e de uma 
sociedade civil organizada e atuante.108 

O mesmo autor, transcrevendo as palavras de Habermas, apresenta o que seria a 

Constituição do Estado Democrático de Direito nos seguintes termos: 

[...] se sob as condições de um mais ou menos estabilizado compromisso relativo ao 
Estado de Bem-Estar Social, quer-se sustentar não somente um Estado de Direito, 
mas, também, um Estado Democrático de Direito, e, assim, a idéia de auto-
organização da comunidade jurídica, então não se pode manter a visão liberal de 
Constituição como uma ‘ordem-quadro’ que regule essencialmente a relação entre 
administração e cidadãos. O poder econômico e a pressão social necessitam ser 
conformados pelos meios do Estado de Direito não menos do que o poder 
administrativo. Por outro lado, sob as condições do pluralismo societário e cultura, a 
Constituição deve também não ser concebida como uma ordem jurídica concreta que 
imponha aprioristicamente uma forma de vida total à sociedade. Ao contrário, a 
Constituição estabelece procedimentos políticos de acordo com os quais os cidadãos 
possam, com sucesso, no exercício de seu direito de autodeterminação, buscar 
realizar o projeto cooperativo de estabelecer justas (i.e. relativamente mais justas) 
condições de vida. Somente as condições procedimentais da gênese democrática das 
leis asseguram a legitimidade do Direito.109 

Assim, diante desse novo paradigma, não é mais possível limitar-se ao Estado Social. 

É preciso reconhecer sua importância como elemento essencial ao processo de evolução, mas 

abrir os olhos para o que determina o Estado Democrático de Direito. 

No que diz respeito às relações contratuais, é necessário criar as condições necessárias 

para se permitir que os contratantes se apresentem como sujeitos aptos e capazes para 

construírem, juntos e de forma consciente, a relação jurídica da qual participarão.110 

5.5 CRISE NA TEORIA CONTRATUAL CLÁSSICA 

Resgatando o que já foi discutido alhures, as relações jurídicas contratuais diante da 

                                                 
108  OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de. Direito constitucional, p. 63. 
109  OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de. Direito constitucional, p. 65-66. 
110  Como bem ensina Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira, os destinatários do Direito devem ser 

simultaneamente os autores de seus próprios direitos. 
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realidade surgida com a Revolução Industrial (urbanização e concentração capitalista) e com 

as guerras mundiais começaram a demonstrar de forma clara e inconteste que a liberdade e a 

igualdade das partes contratantes frente ao Direito e à Sociedade, elementos que serviam de 

fundamento à concepção tradicional do contrato, não existiam de fato, estabelecendo-se como 

situação exclusivamente formal, que não se manifestava na prática.  

O que ocorria era exatamente o contrário: prevalecia certo (e significativo) 

desequilíbrio de forças entre os contratantes, fato que se intensificou ainda mais em razão da 

nova técnica de contratação que se apresentava e se expandia - o contrato de adesão. 

Na maioria dos casos, o livre acordo de vontades do qual decorria o contrato era mais 

aparente do que real, porque se vigora a desigualdade econômica e impera a necessidade não 

há como se falar em vontade livre.111 Neste contexto de extrema desigualdade de forças e de 

contratação por simples adesão, a consideração da Autonomia da Vontade como princípio 

absoluto permitia a ocorrência de incontáveis e perversas injustiças, jogando por terra a idéia 

de que ao assegurar a liberdade contratual estar-se-ia assegurando a justiça. 

Segundo Fernando Noronha, o culto pela liberdade levara a conseqüências 

inadmissíveis. A liberdade sem freios estava esmagando outros valores humanos, tão 

fundamentais como ela própria112. Citando Radbruch, Cláudio Luiz Bueno de Godoy enfatiza: 

                                                 
111  VILELA, João Batista. Por uma nova teoria dos contratos. Revista de Direito e de Estudos Sociais, p. 317. 

Sobre o tema, imprescindível transcrever o que ensina Darcy Bessone: “Efetivamente, em muitas 
oportunidades, a liberdade de contratar é apenas teórica. Nas relações entre o empregador e o empregado, 
este, em regra, terá de optar entre a dura lei do patrão e o desemprego, com todas as suas conseqüências. Na 
locação de prédio, quando haja crise de habitações, o inquilino cederá às exigências do proprietário, ainda 
que desproporcionadas. Na aquisição de gêneros alimentícios e utilidades em geral, o comerciante imporá o 
preço sempre que houver falta no mercado. No mútuo, o mutuário normalmente deixar-se-á explorar, premido 
por invencíveis dificuldades do momento. Nos contratos com poderosas organizações de transporte e 
fornecimento de luz, água, gás, telefone, a clientela dispersa não terá meios de se resguardar de condições 
porventura demasiado rigorosas. Em todos esses casos, como em muitos outros, a liberdade será de um só dos 
contratantes e facilmente se transformará em tirania. Para o outro, no expressivo dizer de Menger, [a 
liberdade] será colocada ao lado da guilhotina” (BESSONE, Darcy. Do contrato: teoria geral, p. 34).  

112  NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e seus princípios fundamentais: autonomia privada, boa-fé, 
justiça contratual, p. 66 e 123. 
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“a liberdade contratual do direito converte-se em escravidão contratual na sociedade. O que, 

segundo o direito, é liberdade, volve-se, na ordem dos fatos sociais, em servidão”113. 

Concluiu-se, pois, que a presumida igualdade e a presumida liberdade contratual que 

serviam de pressuposto para a construção da concepção tradicional do contrato não passavam 

de utopia irrealizável, e que, em condições reais, a onipotência atribuída à autonomia da 

vontade representava inadmissível fonte de injustiças contra os contratantes mais fracos. 

Antônio Herman V. Benjamin, na apresentação que faz à obra de Cláudia Lima 

Marques, cita as palavras de Friedich Kessler, que ilustram a realidade que se quer retratar: 

A liberdade contratual permite que as empresas legislem através de contratos e, o 
que é até mais importante, legislem de uma forma autoritária sem que para tanto 
tenham que usar uma aparência autoritária. Os contratos de adesão, em particular, 
podem, pois, se tornar instrumentos eficazes nas mãos de senhores feudais todo 
poderosos da indústria e do comércio, permitindo-lhes impor sua própria nova 
ordem feudal e subjugando um grande número de vassalos.114 

Oportunas também as palavras de Cláudia Lima Marques ao afirmar que 

[...] o fenômeno da elaboração prévia e unilateral, pelos fornecedores, das cláusulas 
dos contratos possibilita ao empresário direcionar o conteúdo de suas futuras 
relações contratuais com os consumidores como melhor lhes convém. As cláusulas 
contratuais assim elaboradas não têm, portanto, como objetivo realizar o justo 
equilíbrio nas obrigações das partes, ao contrário, destinam-se a reforçar a posição 
econômica e jurídica do fornecedor que as elabora.115 

Referindo-se ao protesto de Padre Lacordaire, Fernando Noronha sustenta que “entre o 

forte e o fraco, é a liberdade que oprime, e a lei que liberta!”. Assim, segundo palavras 

atribuídas a Ripert, o mesmo autor preconiza que “se, em certos casos, esta liberdade leva à 

                                                 
113  GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Função social do contrato: os novos princípios contratuais. São Paulo: 

Saraiva, 2004. p. 21. 
114  MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor: o novo regime das relações 

contratuais, 2002. Apresentação de Antônio Herman V. Benjamin. 
115 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor: o novo regime das relações 

contratuais, p. 146. 



 58 

exploração injusta dos fracos pelos fortes, é preciso quebrá-la”116. Essa quebra, como se pode 

concluir, é tarefa atribuída à Lei.  

Caberia ao Estado, portanto, promover igualdade real e substancial, que se coloque 

além daquela que estava apenas preconizada na ordem jurídica.117 Darcy Bessone 

incisivamente aponta que “tornou-se evidente que é necessário criar um sistema de defesas e 

garantias, para impedir que os fracos sejam espoliados pelos fortes, assim como para 

assegurar o predomínio dos interesses sociais sobre os individuais”118. 

O que se requer, portanto, é uma nova concepção do contrato, como adiante se verá. 

                                                 
116  NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e seus princípios fundamentais: autonomia privada, boa-fé, 

justiça contratual, p. 66, 123. 
117  NOVAIS, Alinne Arquette Leite. Os novos paradigmas da teoria contratual: o princípio da boa-fé objetiva e o 

princípio da tutela do hipossuficiente. In: TEPEDINO, Gustavo (Coord.). Problemas de direito civil 
constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 19. 

118  BESSONE, Darcy. Do contrato: teoria geral, p. 35. 
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6 NOVA CONCEPÇÃO DE CONTRATO: NOVOS PRINCÍPIOS E SUA 

REPERCUSSÃO NA TEORIA DO REEMBOLSO 

Como discutido no capítulo anterior, a concepção contemporânea de contrato, 

desenvolvida a partir da realidade social, política e econômica resultante da Revolução 

Industrial e das guerras mundiais, fundamenta-se na busca pela eqüidade e pela justiça nas 

relações contratuais, bem como na realização de interesses que ultrapassam os interesses 

particulares e egoísticos dos contratantes. 

Destacando a influência que a mudança de paradigma decorrente da transição do 

Estado Liberal para o Estado Social exerceu sobre a teoria dos contratos, Paulo Luiz Neto 

Lobo afirma: 

O Estado social caracteriza-se justamente pela função oposta à cometida ao Estado 
Liberal mínimo. O Estado não é mais apenas o garantidor da liberdade e da 
autonomia contratual dos indivíduos; vai além, intervindo profundamente nas 
relações contratuais, ultrapassando os limites da justiça comutativa para promover 
não apenas a justiça distributiva, mas a justiça social.119 

A Autonomia da Vontade, representada pela liberdade contratual e pela 

obrigatoriedade do contrato, não mais se apresenta como o elemento absoluto ou o princípio 

maior e indispensável a ser aplicado às relações jurídicas contratuais. 

6.1 A NOVA CONCEPÇÃO DE CONTRATO 

O contrato não pode mais ser visto simplesmente como um campo voltado para a livre 

                                                 
119  LOBO, Paulo Luiz Netto. Contrato e mudança social. Revista de Direito do Consumidor, p. 243. 
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manifestação de vontade das partes que, guiadas exclusivamente pelo objetivo egoístico de 

realizar seus interesses privados, auto-regulamentam as relações havidas entre elas levando 

em consideração apenas a sua própria vontade. Não é mais possível conceber o contrato como 

um instrumento destinado a promover, única e exclusivamente, a circulação de riquezas. 

Para ser digno de tutela pelo Direito e produzir efeitos jurídicos, o direito de contratar 

deve atender a uma função na sociedade, ou melhor, deve promover a realização de 

finalidades sociais. E é pensando nisso que João Batista Vilela afirma que o contrato não pode 

ser compreendido apenas como expressão da liberdade, mas deve ser encarado também como 

instrumento de libertação da pessoa humana e dos povos.120 

A dimensão individual do contrato é confrontada com sua dimensão social, fazendo 

com que o instituto se torne instrumento de proteção de direitos fundamentais. É a função 

social do contrato que será analisada nos próximos tópicos. 

No mesmo sentido, os interesses sociais assumem a posição central antes ocupada pela 

vontade. A evolução da teoria contratual dirige-se no sentido de libertar o conceito de contrato 

da idéia monopolista da autonomia da vontade e admitir que, além da vontade das partes, 

outros elementos integram o seu conteúdo. 121 A vontade, assim, não é mais a fonte exclusiva 

das obrigações. A autonomia da vontade é substituída pela autonomia privada. Além disso, o 

modelo de contrato como regulação de interesses privados antagônicos cede espaço ao modelo 

cooperativo, por sua vez, fundado no princípio da boa-fé objetiva. 

A principal característica do novo modelo reside na rejeição da idéia predominante de 

que a obrigação é vínculo estático, cuja ligação se dá pela simples soma do crédito e do 

débito, os quais representam pólos nitidamente opostos e que jamais interagem. Ao contrário, 

                                                 
120  VILELA, João Batista. Por uma nova teoria dos contratos. Revista de Direito e de Estudos Sociais, p. 543. 
121  GOMES, Orlando. Contratos, p. 15. 
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a obrigação é vista como um vínculo dialético entre o credor e o devedor (contratantes), que 

devem ser extremamente leais um com o outro e cooperar entre si no intuito de realizar da 

melhor forma possível a finalidade buscada através do contrato.122 

O princípio da boa-fé objetiva, conforme se verá mais adiante, busca, ainda, 

proporcionar aos sujeitos da relação jurídica obrigacional a confiança que é indispensável às 

relações sociais de intercâmbio de bens e serviços.  

Salienta-se a novidade da obstinada busca pela eqüidade nas relações contratuais. A 

nova concepção de contrato visa evitar que as prestações contratuais expressem um 

desequilíbrio real e injustificável entre as vantagens obtidas por um e por outro dos 

contratantes. A idéia é estabelecer equilíbrio entre compromissos assumidos e benefícios 

esperados, ou seja, que ocorra equilibrada repartição de benefícios e encargos entre as partes 

contratantes. 

Por fim, importante destacar a mudança verificada no pensamento jurídico, que 

interfere diretamente na formação e no desenvolvimento desta nova concepção de contrato.  

Segundo Cláudia Lima Marques, o Direito desenvolve o que se denomina teoria 

contratual com função social, pois deixa de lado o ideal positivista da ciência e reconhece a 

influência de elementos sociais, concentrando seus esforços na solução dos problemas. 

Sobressai como estilo de pensamento o estabelecer-se cada vez mais tópico, orientado 

diretamente para o problema que se apresenta em concreto. Nesse sentido, cria figuras 

jurídicas, conceitos e princípios mais abertos, mais funcionais, que somente assumem 

significação em função do problema a resolver. São fórmulas jurídicas de procura da solução 

do conflito. Assim, diz a autora: 

                                                 
122  COUTO E SILVA, Clóvis. O princípio da boa-fé no direito brasileiro e português. Estudos de Direito Civil 

Brasileiro e Português. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1980 apud MOTA, Maurício Jorge. A pós-eficácia 
das obrigações. In: TEPEDINO, Gustavo (Coord.). Problemas de direito civil-constitucional. Rio de Janeiro: 
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Como resultado desta mudança de estilo de pensamento, as leis passam a serem mais 
concretas, mais funcionais e menos conceituais. É o novo ideal de concretude das 
leis, que para alcançar a solução dos novos problemas propostos pela nova realidade 
social, opta por soluções abertas, as quais deixam larga margem de ação ao juiz e à 
doutrina, usando freqüentemente noções-chave, valores básicos, princípios como os 
de boa-argumentação, eqüidade, equilíbrio, equivalência de prestações e outros. São 
topoi da argumentação jurídica, fórmulas variáveis no tempo e no espaço, de 
inegável força para alcançar a solução justa do caso concreto.123 

6.2 OS NOVOS PRINCÍPIOS CONTRATUAIS E A TEORIA DO REEMBOLSO 

Todas as mudanças constatadas e debatidas até aqui repercutem direta e decisivamente 

sobre o seguro, especificamente no que diz respeito à Teoria do Reembolso, tornando 

impraticável a sua aplicação nos tempos atuais. É o que se discute a seguir. 

6.2.1 Princípios jurídicos 

Celso Antônio Bandeira de Mello define princípio jurídico como 

[...] 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 harmônico.124  

Paulo Bonavides, fazendo referência aos ensinamentos de Luiz Diez Picazo, afirma 

que a idéia de princípio deriva da linguagem geométrica, na qual designa “as verdades 

primeiras”. E é exatamente por isso que são “princípios”, porque estão ao princípio, 

                                                                                                                                                         

Renovar, 2001. p. 190-191. 
123  MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor: o novo regime das relações 

contratuais, p. 179. 
124 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 

2000. p. 747-748. 
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representam “as premissas de todo um sistema que se desenvolve more geométrico”. São, 

portanto, “verdades objetivas, nem sempre pertencentes ao mundo do ser, senão do dever-ser, 

na qualidade de normas jurídicas, dotadas de vigência, validez e obrigatoriedade”125. 

Depreende-se desse conceito o caráter normativo que deve ser reconhecido aos 

princípios jurídicos, entendimento que se consolida cada vez mais na doutrina, não restando 

dúvidas substanciais quanto à sua correção. Superam-se, assim, as falhas do conceito 

positivista de princípios, que não lhes concedia nenhuma normatividade. 

Neste sentido, Robert Alexy define a norma como o significado de um enunciado que 

diz que algo deve-ser,126 ou seja, corresponde a todo enunciado que contenha orientação ou 

impulso dirigido à ação. Como tanto as regras quanto os princípios expressam que algo deve-

ser (juridicamente), ambos têm que ser considerados como normas jurídicas.127 Tanto as regras 

quanto os princípios se formulam com a ajuda de expressões deônticas fundamentais, como 

mandamento, permissão e proibição, motivo pelo qual devem ser caracterizados como normas 

jurídicas. Ambos constituem fundamento para juízos concretos de dever, embora sejam 

fundamentos de espécie muito diferente.128 Assim, acabam por constituir duas espécies do 

gênero norma.  

Com base nos escritos de Esser, Dworkin, Crisafulli e, do já citado, Alexy, Paulo 

Bonavides acolhe esse entendimento ao afirmar que “os princípios são normas e as normas 

compreendem igualmente os princípios e as regras”. Enfatiza que o princípio atua 

                                                 
125  BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 12. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2002. p. 228-

229. 
126 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Madrid, Centro de estudios Constitucionales, 1993 

apud GALUPPO, Marcelo Campos. Os princípios jurídicos no Estado Democrático de Direito: ensaio sobre 
sua aplicação. Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 36, n. 143, p. 191-209, jul./set. 1999. 

127 ALEXY, Robert. Sistema jurídico, principios jurídicos y razón practica. Derecho y razón practica. México, 
Fontamara, 1993 apud GALUPPO, Marcelo Campos. Os princípios jurídicos no Estado Democrático de 
Direito: ensaio sobre sua aplicação. Revista de Informação Legislativa, 1999. 

128 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional, p. 249. 
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normativamente, que é parte jurídica e dogmática do sistema de normas, sendo ponto de 

partida que se abre ao desdobramento judicial de um problema. Os princípios normativos 

deixam, então, de ser tão somente ratio legis para se converterem em lex, parte constitutiva 

das normas jurídicas.129 

Importante destacar que os princípios podem se apresentar explícitos ou implícitos no 

ordenamento jurídico. Judith Martins Costa entende que os princípios expressos ou explícitos 

são aqueles abertamente consignados em certa formulação, constitucional ou legislativa, ao 

passo que os princípios implícitos ou inexpressos são aqueles que, embora não formulados em 

determinada disposição legislativa, são construídos ou elaborados pelo intérprete à vista da 

racionalidade de um sistema, da natureza de certa instituição ou do conjunto normativo 

aplicável a certo campo.130 

Este fato, no entanto, não induz à conceituação diversa ou equívocos quanto à natureza 

dos princípios.131 Tanto uns quanto os outros constituem normas jurídicas. O fato de se 

apresentarem implícitos ao ordenamento jurídico não lhes retira o caráter normativo e não faz 

com que percam a efetividade de norma que lhes é característica.132 

Demonstrado o entendimento predominante na doutrina quanto ao caráter normativo 

dos princípios, é necessário reconhecer a força vinculante de que são dotados, assim como a 

nova função por eles exercida em relação ao Direito, especificamente no que diz respeito ao 

Direito Civil. 

                                                 
129 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional, p. 249. 
130  MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: sistema e tópica no processo obrigacional. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 319-320. 
131  Joaquim Arce y Flórex-Valdés, citado por Cláudio Luiz Bueno de Godoy, defende que os princípios são, de 

qualquer forma, idéias abstratas, fundamentais e informadoras do ordenamento, que não necessitam de 
formulação positiva, embora nada obsta que a recebam. Adverte, porém, que, se sobrevém essa positivação, 
nem por isso se altera sua natureza (GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Função social do contrato: os novos 
princípios contratuais, p. 97). 

132  GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Função social do contrato: os novos princípios contratuais, p. 97. 
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Nos termos do artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil, o intérprete somente 

está autorizado a utilizar os princípios naquelas situações em que a lei for omissa e quando o 

caso não puder ser resolvido por meio da analogia ou dos costumes. Revela-se, nesse viés, a 

função meramente subsidiária atribuída aos princípios. Entretanto, a força vinculante 

reconhecida aos princípios não mais permite que lhes seja atribuída apenas essa função 

supletiva de integração, de preenchimento de lacunas.  

Cláudio Luiz Bueno de Godoy coloca que já é “de todo superada a tese de que os 

princípios sirvam apenas a colmatar lacunas, até, antes de tudo, pela sua própria natureza, de 

enunciação de valores fundantes do ordenamento, bem assim por conta de sua 

normatividade”133. 

A combinação da força vinculante com o fenômeno denominado de 

“constitucionalização do Direito Civil”, o qual será analisado com mais vagar no tópico 6.2.2 

adiante, corrobora o papel atualmente exercido pelos princípios em relação ao Direito, 

especificamente no que diz respeito ao Direito Civil. 

Considera-se oportuna a intervenção de Paulo Bonavides, segundo o qual 

O ponto central da grande transformação por que passam os princípios reside, em 
rigor, no caráter e no lugar de sua normatividade, depois que esta, inconcussamente 
proclamada e reconhecida pela doutrina mais moderna, salta dos Códigos, nos quais 
os princípios eram fontes de mero teor supletório, para as Constituições, nas quais 
em nossos dias se convertem em fundamento de toda a ordem jurídica, na qualidade 
de princípios constitucionais.134 

Tal pensamento é corroborado por Paulo Luiz Neto Lobo, 

[...] a Constituição incorpora os princípios gerais, que deixaram de ter a natureza da 
Lei de Introdução ao Código Civil, de princípios supletivos, somente aplicáveis após 
a lei e os costumes. Convertem-se em normas de conformação do sistema, 
hierarquicamente superiores, condicionando o conteúdo dos direitos infra-

                                                 
133  GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Função social do contrato: os novos princípios contratuais, p. 97. 
134  BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional, p. 260. 
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constitucionais.135 

Os princípios deixaram, portanto, a natureza de simples meio de integração 

subsidiário, cuja utilização somente poderia ser levada a cabo pelo intérprete naqueles casos 

em que a lei fosse omissa e, ainda assim, somente naquelas situações em que o conflito não 

pudesse ser solucionado através da analogia e dos costumes. Os princípios, como normas que 

são, passam a ter força vinculante e, elevados ao plano constitucional, tornam-se normas de 

conformação do sistema jurídico. 

No mesmo sentido, Gustavo Tepedino faz as seguintes constatações: a Escola da 

Exegese levou às últimas conseqüências o mito do monopólio estatal da produção legislativa: 

o direito codificado esgotava o fenômeno jurídico em todas as suas manifestações. 

Estabeleceu-se o fetichismo da lei e, mais ainda, o fetichismo do Código Civil para as relações 

de Direito Privado: o Código, uma vez emanado, basta completamente a si próprio. Daí, o 

revigoramento da partição clássica entre o Direito Público e o Direito Privado, fazendo com 

que as normas constitucionais tivessem como único destinatário o legislador, incumbido de 

disciplinar as relações privadas através do Código Civil. Segundo o mesmo autor,  

para o Direito Civil, os princípios constitucionais equivaleriam a normas políticas, 
destinadas ao legislador e, apenas excepcionalmente, ao intérprete, que delas poderia 
timidamente se utilizar, nos termos do art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil, 
como meio de confirmação ou de legitimação de um princípio geral do Direito.136  

Conclui, ainda, que: 

No caso dos princípios constitucionais, esta posição representaria uma subversão da 
hierarquia normativa e uma forma de prestigiar as leis ordinárias e até os costumes, 
mesmo se retrógrados ou conservadores, em detrimento dos princípios 
constitucionais que, dessa maneira, só seriam utilizados em sede interpretativa na 
omissão do legislador, e após serem descartadas a analogia e a fonte 

                                                 
135  LOBO, Paulo Luiz Netto. Direito contratual e constituição. Revista dos Tribunais, p. 45. 
136  TEPEDINO, Gustavo. O Código Civil, os chamados microssistemas e a Constituição: premissas para uma 

reforma legislativa. In: TEPEDINO, Gustavo (Coord.). Problemas de direito civil-constitucional. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2001. p. 3. 
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consuetudinária.137 

Assim, diante da força vinculante que caracteriza os princípios, não há como aceitar 

que continuem possuindo a natureza que lhes era até então atribuída pela Lei de Introdução ao 

Código Civil, principalmente diante do fato de que foram elevados ao plano constitucional. 

Conforme se verá no tópico a seguir, os princípios fundamentais do Direito Civil não se 

encontram mais restritos ao âmbito do Código Civil, sendo previstos expressamente na 

Constituição Federal. 

Abordando tal inserção dos princípios no Diploma Constitucional, Paulo Bonavides, 

após consignar que os princípios se medem normativamente, ou seja, que têm alcance de 

norma, afirma: 

A importância vital que os princípios assumem para os ordenamentos jurídicos se 
torna cada vez mais evidente, sobretudo se lhes examinarmos a função e presença no 
corpo das Constituições contemporâneas, em que aparecem como os pontos 
axiológicos de mais alto destaque e prestígio com que fundamentar, na Hermenêutica 
dos tribunais, a legitimidade dos preceitos da ordem constitucional. 

Como vão longe os tempos em que os princípios, alojados nos Códigos, exercitavam 
unicamente a função supletiva ou subsidiária, vinculados à questão da capacidade ou 
suficiência normativa do ordenamento jurídico, conforme a doutrina positivista da 
compreensão do Direito como mero sistema de leis, com total exclusão de valores, 
ou seja, com a ignorância completa da dimensão axiológica dos princípios.138 

Nesse sentido, oportuno finalizar trazendo à baila os ensinamentos de Pietro 

Perlingieri, segundo o qual 

[...] as normas constitucionais - que ditam princípios de relevância geral - são de 
direito substancial, e não meramente interpretativas; o recurso a elas, mesmo em 
sede de interpretação, justifica-se, do mesmo modo que qualquer outra norma, como 
expressão de um valor do qual a própria interpretação não pode subtrair-se. É 
importante constatar que os princípios são normas. Não existem, portanto, 
argumentos que contrastem sua aplicação direta.139  

                                                 
137  TEPEDINO, Gustavo. Premissas metodológicas para a constitucionalização do Direito Civil. In: TEPEDINO, 

Gustavo (Coord.). Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 18. 
138  BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional, p. 260. 
139  PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil. Tradução Maria Cristina De Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 

1997. p. 11. 
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6.2.2 O princípio da função social do contrato 

Como já discutido alhures, o contrato não pode mais ser visto simplesmente como 

voltado para a livre manifestação de vontade das partes, tendo como único objetivo promover 

a circulação de riquezas na sociedade, nem tampouco pode ser encarado como instrumento 

colocado à disposição das partes para que elas, guiadas exclusivamente pelo objetivo egoístico 

de realizar seus interesses privados, auto-regulamentem as relações jurídicas havidas entre si, 

levando em consideração apenas a própria vontade. 

Resgatando conceitos que se construíram até aqui, lembra-se que para ser digno de 

tutela pelo Direito e produzir efeitos jurídicos, o contrato deve necessariamente cumprir 

função na sociedade, deve atender a finalidades sociais, deixando de ser apenas simples 

instrumento de realização da autonomia da vontade para desempenhar uma função social.140 A 

questão é bem retrata por Orlando Gomes: 

[...] o fenômeno da contratação passa por uma crise que causou a modificação da 
função do contrato: deixou de ser mero instrumento do poder de autodeterminação 
privada, para se tornar um instrumento que deve realizar também interesses da 
coletividade. Numa palavra: o contrato passa a ter função social.141 

                                                 
140  Importante verificar a constatação feita por Fernando Noronha, segundo o qual todo direito tem uma função 

social, até mesmo aqueles direitos de natureza mais egoística como os direitos de créditos (obrigacionais), 
Isto porque os direitos só existem para e pela sociedade. Não há como admitir um direito que não cumpra 
uma função dentro da sociedade e uma função pela sociedade. O exercício de um direito de forma contrária 
ao interesse geral e ao bem comum caracteriza abuso do exercício de direito. Com tais idéias em mente 
observa que: “em rigor, mesmo ao tempo do individualismo liberal não se negava ao contrato uma função 
social: o que acontecia era apenas acreditar-se que a livre atuação das partes resultava necessariamente no 
bem de todos. Nesta concepção, a apreciação do interesse do credor em termos exclusivamente subjetivistas 
era o caminho para realizar a função social dos contratos. Hoje, perdida a ilusão de que o livre jogo dos 
egoísmos individuais resulta no ‘bem de todos e na felicidade geral’, perdida a ilusão dos benefícios da 
invisible hand de Adam Smith, a função social tinha necessariamente de ser repensada” (NORONHA, 
Fernando. O direito dos contratos e seus princípios fundamentais: autonomia privada, boa-fé, justiça 
contratual, p. 83-84). E é exatamente este repensar que estabelece as características do princípio da função 
social do contrato. 

141  GOMES, Orlando. A função do contrato. In: GOMES, Orlando. Novos temas de direito civil. Rio de Janeiro: 
Forense, 1983. p. 109. 
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Ao discorrer sobre o significado da expressão “função social”, Cláudio Luiz Bueno de 

Godoy busca auxílio nos ensinamentos de Fábio Konder Comparato e afirma que quando se 

fala em função deve-se ter em mente o poder de dar determinado destino a um objeto ou a 

uma relação jurídica, ou seja, vinculá-los a certos objetivos; tal propósito, acrescido do 

adjetivo “social”, significa dizer que esse objetivo ultrapassa o interesse do titular do direito - 

que, assim, passa a ter um poder-dever - o de se revelar como de interesse coletivo.142 

É impraticável, pois, continuar entendendo o contrato como uma simples relação 

individual, cujos efeitos estão limitados às partes contratantes. Há que se observar, 

necessariamente, os efeitos econômicos, sociais e até mesmo ambientais por ele produzidos. 

Tal constatação leva Eduardo Sens dos Santos a afirmar que 

[...] além do interesse em que o contrato seja respeitado, acima do interesse em que a 
declaração seja cumprida fielmente e acima da noção de equilíbrio meramente 
contratual, há o interesse de que o contrato seja socialmente benéfico, ou, pelo 
menos, que não traga prejuízos à sociedade - em suma, que o contrato seja 
socialmente útil.143 

Nesse sentido, a função social do contrato, concebida como um princípio, traz a idéia 

de que o contrato não deve ser compreendido como uma relação jurídica que só interessa às 

partes contratantes, mostrando-se impermeável aos condicionantes sociais que o cercam e que 

são por ele próprio também afetados.144 Traz, ainda, à baila a questão relacionada à 

vinculatividade do contrato, ou melhor, ao porquê da tutela que o ordenamento jurídico 

concede às relações jurídicas contratuais firmadas na sociedade. 

Importa, nessa altura das discussões, consignar que tanto a Teoria da Vontade quanto a 

                                                 
142  GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Função social do contrato: os novos princípios contratuais, p. 111. 
143  SENS DOS SANTOS, Eduardo. O novo Código Civil e as cláusulas gerais: exame da função social do 

contrato. Revista de Direito Privado, São Paulo, ano 3, n. 10, p. 9-37, abr./jun. 2002. p. 29. 
144  NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas, p. 206. 
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Teoria da Declaração145 apresentam grave defeito, qual seja, perceber o contrato única e 

exclusivamente como questão privada dos contratantes, questão que só a eles diz respeito e só 

a eles interessa. Ambas concentram a atenção na vontade das partes (a primeira teoria na 

vontade interna e, a segunda, na vontade declarada) e determinam que a obrigação de cumprir 

o contrato está relacionada ao dever de respeitar a palavra empenhada. A vinculatividade do 

contrato, sua eficácia jurídica, decorre exclusivamente da vontade dos contratantes (a força 

obrigatória do contrato tem fundamento na autonomia da vontade). Por isso, preocupam-se 

apenas com o momento de formação do contrato, buscando verificar se a respectiva vontade 

encontra-se viciada ou não. Assim agindo, negligenciam por completo o papel econômico e 

social que o contrato desempenha. 

Representando, de certo modo, um desenvolvimento que visa suprir as falhas das 

teorias que então se apresentavam, a Teoria Preceptiva encara o contrato como fato 

(fenômeno) social e analisa sua força vinculativa partindo do pressuposto de que toda 

obrigação (e todo contrato) tem função social. Deste modo, segundo Fernando Noronha, 

[...] o negócio jurídico (e especialmente o contrato) só pode ser concebido em 
termos econômicos e sociais. As obrigações resultantes de contratos valem 
juridicamente, são tuteladas pela lei, não apenas porque as partes as assumiram (e 
quer porque as tenham querido, como sustenta a teoria da vontade, quer porque 
tenha sido nesse sentido a sua declaração, como sustenta a outra teoria), mas, 
principalmente, porque interessa à sociedade a tutela da situação criada, por causa 
das conseqüências econômicas e sociais que produz.146 

Assim, é possível dizer que a força vinculativa do contrato não decorre imediatamente 

da vontade das partes, mas lhe é atribuída pela lei, que somente o sanciona porque é útil e 

                                                 
145  Nas palavras de Fernando Noronha “a teoria da vontade vê a essência do contrato na vontade criadora das 

partes, sustentando, em conseqüência, que ele não deve produzir efeitos quando houver divergência entre a 
vontade interna e a declarada, nem quando a primeira houver sido viciosamente formada, ainda que por 
simples erro - porque, nestes casos, o negócio seria como um corpo sem alma. A teoria da declaração vê, pelo 
contrário, a essência do negócio jurídico na declaração externada. No seu âmbito, os casos em que o direito 
der relevância à vontade interna é que serão tidos como excepcionais, limitando a eficácia normal da 
declaração” (NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e seus princípios fundamentais: autonomia 
privada, boa-fé, justiça contratual, p. 86). 

146  NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e seus princípios fundamentais: autonomia privada, boa-fé, 
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desde que cumpra a condição de ser justo. 

Exatamente por isso Fernando Noronha afirma que “o interesse fundamental da 

questão da função social está em despertar a atenção para o fato de que a liberdade contratual 

não se justifica, e deve cessar, quando conduzir a iniqüidades, atentatórias de valores de 

justiça, que igualmente têm peso social”147 (grifos nossos). 

Neste diapasão, Álvaro Villaça de Azevedo esclarece que “o novo Código Civil não 

ficou à margem dessa indispensável necessidade de integrar o contrato na sociedade, como 

meio de realizar os fins sociais”148. Continua, apontando que o Código Civil determinou em 

seu artigo 421 que a liberdade contratual (embora o autor se refira equivocadamente à 

liberdade de contratar) deverá ser exercida em razão e nos limites da função social do 

contrato. O mesmo diploma estabeleceu também, em seu artigo 2.035, § único, que “nenhuma 

convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos 

por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos”. 

Como se vê, a norma presente no citado artigo 421 do Código Civil de 2002 estabelece 

expressamente que o contrato deve cumprir função na sociedade e que tal função representa 

um limite à liberdade contratual das partes. Entretanto, a referida norma não esclarece qual 

seria a função social que o contrato está incumbido de realizar, nem quais seriam as 

finalidades às quais o contrato deveria necessariamente atender. 

Percebe-se, pois, que o princípio da função social do contrato foi inserido de forma 

expressa no Código Civil através de cláusula geral, que se apresenta aberta a significações em 

virtude de sua vagueza semântica.  

                                                 
147 NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e seus princípios fundamentais: autonomia privada, boa-fé, 

justiça contratual, p. 81. 
148 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral dos contratos típicos e atípicos: curso de direito civil. São Paulo: 

Atlas, 2002. p. 28. 



 72 

Como identificar, então, o conteúdo dessa cláusula geral149 e, assim, especificar a 

função que o contrato efetivamente deve exercer na sociedade? 

A resposta a essa indagação deve necessariamente ser buscada na Constituição 

(especialmente nos princípios por ela estabelecidos), que atualmente exerce papel decisivo em 

relação ao ordenamento jurídico como um todo. 

A compreensão dos motivos que obrigam o intérprete a recorrer à Constituição Federal 

para desvendar a função social do contrato passa necessariamente pela análise do fenômeno, 

cunhado pela doutrina como “constitucionalização do direito civil”150.  

Em artigo dedicado ao estudo desse fenômeno, Paulo Luiz Neto Lobo o conceitua nos 

seguintes termos: “a constitucionalização é o processo de elevação ao plano constitucional dos 

princípios fundamentais do Direito Civil, que passam a condicionar a observância pelos 

                                                 
149  Segundo Eduardo Sens dos Santos, “as cláusulas gerais se identificam por uma formulação legal de grande 

generalidade que abrange largo espectro de casos, submetendo-os ao regime legal” (SENS DOS SANTOS, 
Eduardo. O novo Código Civil e as cláusulas gerais: exame da função social do contrato. Revista de Direito 
Privado, p. 15). Judith Martins-Costa, analisando a questão relacionada ao sistema aberto e às cláusulas 
gerais, afirma que através do sintagma “cláusula geral” costuma-se designar tanto uma técnica legislativa, 
que, grosso modo, consiste em legislar através de normas vagas, dotadas de grande abertura semântica, 
quanto às próprias normas jurídicas que apresentam esta característica. Assim, apresenta um conceito 
firmado por Karl Engisch, para quem as cláusulas gerais exprimem a técnica de redação de preceitos legais 
por meio de formas vagas e multissignificativas, que abranjam variada gama de hipóteses, em contraposição 
ao método casuístico” (MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: sistema e tópica no processo 
obrigacional, p. 286 e segs). Em outra obra dedicada especificamente ao tema, a autora apresenta as 
características das cláusulas gerais: “estes novos tipos de normas buscam a formulação da hipótese legal 
mediante o emprego de conceitos cujos termos têm significados intencionalmente vagos e abertos, os 
chamados conceitos jurídicos indeterminados. Por vezes - e aí encontraremos as cláusulas gerais 
propriamente ditas - o seu enunciado, ao invés de traçar punctualmente a hipótese e as suas conseqüências, é 
desenhado como uma vaga moldura, permitindo, pela vagueza semântica que caracteriza os seus termos, a 
incorporação de princípios, diretrizes e máximas de conduta originalmente estrangeiras ao corpus codificado, 
do que resulta, mediante a atividade de concreção destes princípios, diretrizes e máximas de conduta, a 
constante formulação de novas normas (MARTINS-COSTA, Judith. O direito privado como um “sistema em 
construção” - as cláusulas gerais no projeto do Código Civil Brasileiro. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 
753, ano 87, p. 24-48, jul. 1998. p. 27).  

150  Gustavo Tepedino afirma ser “inegável e irreversível, nos dias que passam, o fenômeno conhecido como a 
constitucionalização do direito civil, que de alguma maneira revolucionou, nos últimos vinte anos, os 
métodos interpretativos no âmbito do direito privado” (grifo nosso) (TEPEDINO, Gustavo. A 
constitucionalização do direito civil: perspectivas interpretativas diante do novo Código Civil. In: FIÚZA, 
César; SÁ, Maria de Fátima Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira (Coords.). Direito civil: 
atualidades. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 115). 
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cidadãos, e a aplicação, pelos tribunais, da legislação infraconstitucional”151. 

Como se vê, a constitucionalização do Direito Civil está umbilicalmente associada à 

mudança do papel desempenhado pelo Código Civil quanto à disciplina das relações jurídicas 

de direito privado, que ocorre em conjunto com a superação da dicotomia Direito 

Público/Direito Privado e com a funcionalização dos direito subjetivos e dos institutos 

jurídicos às situações existenciais (repersonalização). 

O Código Civil, como expressão normativa da Escola da Exegese, pretendia-se o 

corpo jurídico único e exclusivo das relações patrimoniais. Vislumbrava a completude (uma 

regra para cada caso e regras para todos os casos), destinando-se a regular, através de 

situações-tipo, todos os possíveis centros de interesse jurídico que o sujeito privado viesse a 

ser titular. Em razão dessa pretendida completude, descartava-se a utilização de fontes de 

integração heterônomas, consolidando-se assim como sistema fechado, auto-suficiente e 

restrito ao próprio Código que, uma vez emanado, bastava completamente a si próprio. É o 

que Gustavo Tepedino chama de fetichismo do Código civil para as relações de Direito 

Privado.152 

Ao Direito Público não cabia interferir na esfera privada. A nítida separação entre a 

sociedade civil e o Estado relegava a este último à tarefa de simplesmente manter a 

coexistência pacífica entre as esferas individuais, para que atuassem livremente, conforme 

suas próprias regras.153  

A Constituição, entendida como simples norma de organização política, destinava-se 

                                                 
151  LOBO, Paulo Luiz Netto. Constitucionalização do direito civil. In: FIÚZA, César; SÁ, Maria de Fátima 

Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira (Coords.). Direito civil: atualidades. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2003. p. 197. 

152  TEPEDINO, Gustavo. O Código Civil, os chamados microssistemas e a Constituição: premissas para uma 
reforma legislativa. In: TEPEDINO, Gustavo (Coord.). Problemas de direito civil-constitucional, p. 2. 

153  MORAES, Maria Celina Bodin de. A caminho de um direito civil constitucional. Revista de Direito Civil, 
São Paulo, ano 17, n. 65, p. 21-32, jul./set. 1993. p. 22. 
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única e exclusivamente a estabelecer a estrutura e as normas de organização do Estado, bem 

como garantir a proteção do cidadão perante esse ente. É o Estado mínimo, característico do 

Estado Liberal. 

Tal situação fazia do Código Civil a garantia legal mais elevada quanto à disciplina 

das relações patrimoniais (no que diz respeito a estas relações não havia nenhuma regra que 

lhe fosse hierarquicamente superior), vindo daí o fundamento para a concepção de que o 

Código Civil representava a “Constituição do Direito Privado”.154 

O Código Civil, portanto, assumia o papel de estatuto único e monopolizador das 

relações jurídicas privadas, revelando-se a nítida separação entre o Direito Público e o Direito 

Privado. Para a cultura jurídica dominante na Escola da Exegese, o Direito Público e o Direito 

Privado constituíam dois ramos estanques e rigidamente compartimentados, cada um deles 

inserido em um sistema normativo próprio. 

Ocorre que a modificação da realidade social, desencadeada pela Revolução Industrial, 

pelos movimentos sociais e pela eclosão da Primeira Grande Guerra, tornou inevitável a 

intervenção do Estado na esfera econômica com o intuito de limitar a autonomia da vontade e 

impedir que o culto exagerado à liberdade se tornasse fonte de exploração dos fortes sobre os 

fracos. Esse fenômeno ficou conhecido como “dirigismo contratual”. 

Inicialmente, o legislador utiliza leis excepcionais que, apesar de destoarem dos 

princípios dominantes do Código Civil, acabam por confirmar o papel constitucional por ele 

exercido frente às relações jurídicas privadas, permitindo que situações não previstas possam 

ser reguladas excepcionalmente pelo Estado. Assim, se contrariavam os princípios do Código 

Civil, as leis extravagantes o faziam de forma excepcional, sem afrontar o sentido de 

                                                 
154  TEPEDINO, Gustavo. Premissas metodológicas para a constitucionalização do Direito Civil. In: TEPEDINO, 

Gustavo (Coord.). Temas de direito civil, p. 2. 



 75 

completude e de exclusividade pretendido pelo Código, mantendo-o com a fisionomia de 

ordenador único das relações privadas. Era a chamada legislação de emergência, que se 

pretendia episódica e casuística.155  

Entretanto, a nova realidade econômica gerou intensos conflitos sociais, ensejando o 

surgimento e o desenvolvimento do Estado Social, que tem como uma de suas características 

a intervenção assistencialista do Estado.156 Produziu também uma série de situações que 

simplesmente não se encontravam previstas no Código Civil. 

Tais fatos, por sua vez, provocaram intervenção ainda maior do Estado nas relações 

jurídicas privadas. O número de leis extravagantes se multiplicou, e assumiram condição mais 

abrangente, que, em nada, assemelhava-se ao caráter excepcional das leis anteriores. 

Tornaram-se as leis especiais, que disciplinam, sem qualquer caráter emergencial ou 

conjuntural, matérias que não haviam sido disciplinadas pelo codificador. 

O Código Civil perde a pretendida característica de corpo normativo único e exclusivo 

das relações jurídicas patrimoniais, tornando-se o centro do Direito comum, ao lado do Direito 

especial, formado pelas mencionadas leis especiais. Segundo Gustavo Tepedino 

[...] altera-se profundamente o papel do Código civil. De normativa exclusiva do 
direito privado, endossando as vestes da completude, e em relação à qual as poucas 
regras extracodificadas eram consideradas leis excepcionais ou de emergência - a 
confirmar sua ordinária exclusividade - o Código se transforma em centro normativo 
do direito comum, ao lado do qual proliferaram as leis especiais, incumbidas de 
disciplinar as novas figuras emergentes na realidade econômica e não previstas pelo 
codificador. Constituíam, por isso mesmo, o direito especial.157 

Num terceiro momento, a intensificação do processo intervencionista do Estado 

através das leis especiais acabou por retirar do Código Civil setores inteiros da atividade 

                                                 
155  TEPEDINO, Gustavo. Premissas metodológicas para a constitucionalização do Direito Civil. In: TEPEDINO, 

Gustavo (Coord.). Temas de direito civil, p. 4. 
156  Essa intervenção realiza-se inicialmente através de leis específicas e tem o intuito de garantir objetivos sociais 

e econômicos estabelecidos através de políticas públicas bem definidas. 
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privada. As leis, ora publicadas, não se limitavam mais à tipificação de novas figuras do 

Direito Privado ou a simplesmente regular aspectos especiais de certas matérias. Abrangiam 

uma vasta gama de relações jurídicas que atingiam diversos ramos do Direito, disciplinando-

as por inteiro. Regulamentavam exaustivamente extensas matérias, tratando não apenas do 

Direito substantivo, mas introduzindo dispositivos processuais, instituindo tipos penais e 

estabelecendo, até mesmo, princípios interpretativos. 

Em referência a essas novas leis, Paulo Luiz Neto Lobo se posiciona e diz que se trata da 

[...] conjugação de vários ramos do direito no mesmo diploma legal, para disciplinar 
matéria específica, não se podendo integrar a determinado código monotemático. 
Utilizam-se de instrumentos legais mais dinâmicos, mais leves e menos cristalizados 
que os códigos, dotados de natureza multidisciplinar.158  

E, representam, pois, arcabouço normativo de assuntos inteiros retirados do Código 

Civil, motivo pelo qual são denominadas de “estatutos”. 

Como se posiciona Gustavo Tepedino, 

[...] não se tem aqui, do ponto de vista técnico, uma relação de gênero e espécie, ou 
de direito comum e especial, senão a subtração verdadeira e própria de institutos - ou 
porque não alvitrados pelo Código Civil ou porque revogados por leis especiais, o 
que sucedeu em relação a um número cada vez maior de matérias.159 

E, prossegue afirmando que 

[...] esse longo percurso histórico caracteriza o que se convencionou chamar de 
processo de descodificação do direito civil, com o deslocamento do centro de 
gravidade do direito privado, do Código Civil, antes um corpo legislativo 
monolítico, por isso mesmo chamado de monossistema, para uma realidade 
fragmentada pela pluralidade de estatutos autônomos. Em relação a estes, o Código 
Civil perdeu qualquer capacidade de influência normativa, configurando-se um 
polissistema, caracterizado por um conjunto crescente de leis tidas como centros de 
gravidade autônomos e chamados, por conhecida corrente doutrinária, de 

                                                                                                                                                         
157  TEPEDINO, Gustavo. O Código Civil, os chamados microssistemas e a Constituição: premissas para uma 

reforma legislativa. In: TEPEDINO, Gustavo (Coord.). Problemas de direito civil-constitucional, p. 4. 
158  LOBO, Paulo Luiz Netto. Constitucionalização do direito civil. In: FIÚZA, César; SÁ, Maria de Fátima 

Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira (Coords.). Direito civil: atualidades, p. 204. 
159  TEPEDINO, Gustavo. Premissas metodológicas para a constitucionalização do Direito Civil. In: TEPEDINO, 

Gustavo (Coord.). Temas de direito civil, p. 8. 
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microssistemas.160 

Além de não mais representar o corpo jurídico único e exclusivo responsável por 

disciplinar as relações de direito privado, o Código Civil também perdeu o caráter de 

“constituição do Direito Civil” e não representa mais o centro normativo do Direito comum.  

Deste modo, Gustavo Tepedino conclui que 

O direito civil perde, então, inevitavelmente, a cômoda unidade sistemática antes 
assentada, de maneira estável e duradoura, no Código Civil. [...] Não há dúvida que 
a aludida relação estabelecida entre o Código Civil e as leis especiais, tanto na fase 
de excepcionalidade quanto na fase de especialização, constituía uma espécie de 
monossistema, em que o Código Civil era o grande centro de referência e as demais 
leis especiais funcionavam como satélites, ao seu redor. Com as modificações aqui 
relatadas, vislumbrou-se o chamado polissistema, no qual gravitariam universos 
isolados, que normatizariam inteiras matérias a prescindir do Código Civil.161 
(grifo nosso)  

Estas transformações levam o intérprete a se deparar com um sistema totalmente 

fragmentado, marcado pelo exagerado pluralismo de fontes. A permanência de tal situação é 

extremamente indesejada, pois permite a convivência de universos legislativos isolados, que 

atuam sob a égide de princípios e valores díspares, os quais podem mesmo se revelar 

antagônicos e conflitantes.  

Entretanto, felizmente tal situação não se manifesta no Direito Civil pátrio, porque os 

princípios e os valores responsáveis por informar a elaboração e a interpretação das leis que 

regulam as relações jurídicas de natureza privadas, bem como todas as outras, estão previstos 

no texto constitucional e lá devem ser buscados pelo intérprete. Desse modo, a Constituição 

Federal atua como o centro unificador de todo o sistema jurídico. 

É certo que, como já visto, as primeiras constituições não abordaram as relações 

jurídicas patrimoniais, ou melhor, nada regularam sobre as relações privadas. Tolhidas pela 

                                                 
160  TEPEDINO, Gustavo. O Código Civil, os chamados microssistemas e a Constituição: premissas para uma 

reforma legislativa. In: TEPEDINO, Gustavo (Coord.). Problemas de direito civil-constitucional, p. 5. 
161  TEPEDINO, Gustavo. Premissas metodológicas para a constitucionalização do Direito Civil. In: TEPEDINO, 

Gustavo (Coord.). Temas de direito civil, p. 10-12. 
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rígida separação entre o Direito Público e o Direito Privado que então imperava162, 

restringiram-se a dispor sobre a organização do Estado e a garantir a proteção dos cidadãos 

contra este ente, delimitando assim um Estado mínimo. Segundo Neto Lobo, ao Estado coube 

apenas estabelecer, no plano infraconstitucional, as regras do jogo das liberdades privadas de 

sujeitos de direitos formalmente iguais, abstraídos de suas desigualdades reais.163  

O culto exagerado da liberdade, característico do Estado Liberal, desembocou em uma 

cruel realidade em que os economicamente mais fracos tornaram-se intensamente explorados 

pelos mais fortes, dando ensejo a vários tipos de injustiças e iniqüidades. A situação, como 

não poderia deixar de ser, produziu constantes reações e conflitos que culminaram no 

surgimento e consolidação do Estado Social. 

Como ensina Paulo Luiz Netto Lobo, 

[...] o Estado Social, sob o ponto de vista do Direito, deve ser entendido como 
aquele que acrescentou à dimensão política do Estado Liberal (limitação e controle 
dos poderes políticos e garantias aos direitos individuais, que atingiu seu apogeu no 
século XIX) a dimensão econômica e social, mediante a limitação e controle dos 
poderes econômicos e sociais privados e a tutela dos mais fracos. O Estado Social se 
revela pela intervenção legislativa, administrativa e judicial nas atividades privadas. 
As Constituições sociais são assim compreendidas quando regulam a ordem 
econômica e social, para além do que pretendia o Estado Liberal.164 

O Estado Social, portanto, caracteriza-se exatamente por controlar e intervir em setores 

da vida privada antes interditados à ação pública pelas constituições liberais. 

A intensa industrialização verificada nos primeiros anos do século XX, associada aos 

efeitos da Primeira Grande Guerra, deu ensejo a uma realidade marcada por movimentos 

sociais e doutrinas reivindicacionistas que exigiam mudanças capazes de neutralizar as graves 

                                                 
162  Prevalecia um esquema que determinava a nítida separação entre o Estado e a sociedade civil, concebendo, 

de um lado, a Constituição como lei do Estado e, de outro, o Direito Privado como ordenamento da sociedade 
civil (MATTIETTO, Leonardo. O Direito Civil Constitucional e a nova teoria dos contratos. In: TEPEDINO, 
Gustavo (Coord.). Problemas de direito civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 166). 

163  LOBO, Paulo Luiz Netto. Constitucionalização do direito civil. In: FIÚZA, César; SÁ, Maria de Fátima 
Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira (Coords.). Direito civil: atualidades, p. 201. 
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injustiças verificadas na sociedade. O cenário levou a uma mudança gradual na postura do 

Estado que, objetivando atender aos anseios sociais, passou a intervir cada vez mais na 

economia. Essa intervenção efetivou-se, inicialmente, através de leis especiais e culminou 

com a inserção nas Constituições de princípios e regras que impõem deveres sociais a serem 

observados no exercício da atividade econômica privada.  

Nas palavras de Gustavo Tepedino, nesse diapasão 

[...] verifica-se a introdução, na ordem pública constitucional, de valores não 
patrimoniais de natureza social e voltados para a proteção da pessoa humana, 
[valores] aos quais devem ser funcionalizadas as relações jurídicas privadas, 
justamente para atender aos objetivos do Estado interventor.165 

A Constituição passou a intervir diretamente nas relações privadas. O constituinte 

estabelece princípios e valores muito específicos no que concerne às relações de Direito Civil. 

E Leonardo Mattietto, com fulcro em Pietro Perlingieri, propõe justamente que 

[...] sendo a Constituição um diploma que exige a conformidade de todas as normas 
hierarquicamente inferiores, ficam-lhe vinculados o legislador e, de modo geral, o 
intérprete, seja o juiz, o órgão da administração ou o próprio cidadão. Mesmo o 
jurista técnico, cultor do direito privado ou de qualquer ramo do direito, deve formar 
uma ‘mentalidade constitucionalística’, isto é, na sua obra de intérprete e de 
construtor do sistema, deve buscar nas normas contidas na Constituição as direções 
hermenêuticas e construtivas fundamentais.166 

                                                                                                                                                         
164  LOBO, Paulo Luiz Netto. Constitucionalização do direito civil. In: FIÚZA, César; SÁ, Maria de Fátima 

Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira (Coords.). Direito civil: atualidades, p. 202. 
165  TEPEDINO, Gustavo. A constitucionalização do direito civil: perspectivas interpretativas diante do novo 

Código Civil. In: FIÚZA, César; SÁ, Maria de Fátima Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira 
(Coords.). Direito civil: atualidades, p. 118. 

166  MATTIETTO, Leonardo. O Direito Civil Constitucional e a nova teoria dos contratos. In: TEPEDINO, 
Gustavo (Coord.). Problemas de direito civil-constitucional, p. 168. Tratando da normatividade dos 
enunciados constitucionais, Maria Celina Bodin de Moraes afirma: “A vertente programática, hoje afinal 
esvaziada, por longo tempo impediu que se aproveitasse plenamente o documento constitucional, atribuindo 
características de linha de tendência política, ou mero ideário não jurídico, às disposições hierarquicamente 
superiores, que se encontram no ápice do ordenamento. Tal deformação,que é antes tributária de imprecisão 
técnica do que de uma construção científica apta a justificá-la tem sido, contudo, objeto dos devidos reparos 
e, logo, ao que tudo indica, não será mais necessário reafirmar que a Constituição é um sistema normativo e 
que as normas constitucionais, como espécie do gênero normas jurídicas, conservam os atributos essenciais 
destas, dentre os quais a imperatividade, do mesmo modo que os civilistas não precisam debater se as regras 
previstas no Código Civil são ou não jurídicas. Grande parte da doutrina especializada, antiga e moderna, 
encontra-se coesa em torno do caráter normativo das prescrições constitucionais, isto é, de sua juridicidade. 
As normas constitucionais, com efeito, são dotadas de supremacia (decorrente da rigidez constitucional), 
elegem-se como as principais normas do sistema, não podem ser contraditas por qualquer regra jurídica, 
sendo precípuo seu papel na teoria das fontes do direito civil” (MORAES, Maria Celina Bodin de. A caminho 
de um direito civil constitucional. Revista de Direito Civil, p. 27).  
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Uma vez que a Constituição intervém deliberadamente nas relações jurídicas privadas, 

outro não pode ser o caminho seguido pelo intérprete senão promover releitura do Direito 

Civil à luz da Constituição Federal. O ponto de referência antes localizado no Código Civil 

desloca-se, assim, para a tábua axiológica da Constituição167, fazendo com que tanto o próprio 

Código Civil quanto toda a legislação especial sejam obrigatoriamente interpretados conforme 

os princípios e valores constitucionais. Os preceitos setoriais, ao invés de serem analisados de 

acordo com seus próprios princípios, como se fossem microssistemas, encontram-se 

condicionados, vinculados, instrumentalizados ao projeto constitucional.168 

Volta-se a Gustavo Tepedino que acrescenta que 

[...] não há espaços de liberdade absoluta, ou territórios, por menores que sejam, que 
possam ser considerados invulneráveis ao projeto constitucional, cabendo ao 
intérprete, em definitivo, não propriamente compatibilizar institutos do direito 
privado com as restrições impostas pela ordem pública senão relê-los, revisitá-los, 
redesenhando o seu conteúdo à luz da legalidade constitucional.169 

E, respalda-se tal argumentação nas palavras de Maria Celina Bodin de Moraes, que 

assevera que “a norma constitucional assume, no direito civil, a função de, validando a norma 

ordinária aplicável ao caso concreto, modificar, à luz de seus valores e princípios, os institutos 

tradicionais”170. 

O sistema jurídico, fragmentado em razão do processo de descodificação do Direito 

Civil, recupera sua unidade através da Constituição Federal. Como exaustivamente 

                                                 
167  Neste sentido, Maria Celina Bodin de Moraes sustenta que “diante da nova constituição e da proliferação dos 

chamados microssistemas [...], é forçoso reconhecer que o Código Civil não mais se encontra no centro das 
relações de direito privado. Tal pólo foi deslocado, a partir da consciência da unidade do sistema e do 
respeito à hierarquia das fontes, para a Constituição, base única dos princípios fundamentais do ordenamento” 
(MORAES, Maria Celina Bodin de. A caminho de um direito civil constitucional. Revista de Direito Civil, p. 
24). 

168  TEPEDINO, Gustavo. Premissas metodológicas para a constitucionalização do Direito Civil. In: TEPEDINO, 
Gustavo (Coord.). Temas de direito civil, p. 13. 

169  TEPEDINO, Gustavo. Premissas metodológicas para a constitucionalização do Direito Civil. In: TEPEDINO, 
Gustavo (Coord.). Temas de direito civil, p. 21. 

170  MORAES, Maria Celina Bodin de. A caminho de um direito civil constitucional. Revista de Direito Civil, p. 
29. 
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apresentado acima, o Diploma Constitucional passa a ser o centro unificador do sistema171. 

Consolida-se, assim, o entendimento de que a reunificação do sistema, em termos 

interpretativos, está subordinada à atribuição de papel proeminente e central à Constituição 

Federal. 172  

Verifica-se a superação da rígida dicotomia que imperou entre o Direito Público e o 

Direito Privado, restando inquestionável o fato de que ambos se interpenetram e se 

complementam. Em uma sociedade como a atual, é praticamente impossível localizar um 

interesse privado que seja completamente autônomo e que se mostre totalmente independente 

do interesse público. O Direito Privado não pode mais ser visto a partir de uma dimensão 

rígida, apolítica e a-histórica. É necessário trazer a lume o valor político de suas normas e 

definir as suas funções em relação ao sistema sócio-político-econômico a que diz respeito.173 

Além disso, não se pode deixar de consignar que, como já visto, os princípios 

constitucionais são normas jurídicas e, por isso, auto-aplicáveis. Não se constituem em 

simples enunciados programáticos, em princípios políticos, mas em elementos normativos 

                                                 
171  Tratando do tema, Taísa Maria Macena de Lima salienta a existência de três posições doutrinárias que 

buscam responder à indagação sobre qual seria o centro do sistema jurídico de Direito Privado. Seriam elas: a 
constitucionalista, segundo a qual a unidade do sistema se faz em torno da Constituição; a civil-
constitucional, para a qual o sistema de Direito Privado é ocupado pelo Código Civil, mas este deve ser 
interpretado à luz da Constituição e a anárquica, que nega a existência de um centro para o direito privado. 
(LIMA, Taísa Maria Macena de. O contrato no Código Civil de 2002: função social e principiologia. Revista 
do Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região, Belo Horizonte, v. 37, p. 51-63, jan./jun. 2003. p. 52-53). 

172  TEPEDINO, Gustavo. O Código Civil, os chamados microssistemas e a Constituição: premissas para uma 
reforma legislativa. In: TEPEDINO, Gustavo (Coord.). Problemas de direito civil-constitucional, p. 13. 
Maria Celina Bodin de Moraes afirma que “a unidade do ordenamento é característica reconhecidamente 
essencial da estrutura e da função do sistema jurídico. Ela decorre da existência (pressuposta) da norma 
fundamental, fator determinador de validade de toda a ordem jurídica, e abrange a intolerabilidade de 
antinomias entre as múltiplas proposições normativas (constituindo-se, assim, em um sistema). Acolher a 
construção da unidade (hierarquicamente sistematizada) do ordenamento jurídico significa sustentar que seus 
princípios superiores, isto é, os valores propugnados pela Constituição, estão presentes em todos os recantos 
do tecido normativo, resultando, em conseqüência, inaceitável a rígida contraposição direito público-direito 
privado. Os princípios e valores constitucionais devem se estender a todas as normas do ordenamento, sob 
pena de se admitir a concepção de um ‘mondo in frammenti’, logicamente incompatível com a idéia de 
sistema unitário” (MORAES, Maria Celina Bodin de. A caminho de um direito civil constitucional. Revista 
de Direito Civil, p. 24).  

173  MATTIETTO, Leonardo. O Direito Civil Constitucional e a nova teoria dos contratos. In: TEPEDINO, 
Gustavo (Coord.). Problemas de direito civil-constitucional, p. 165-166. 
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substanciais aptos a regular diretamente as relações jurídicas.  

Exatamente por isso, inspirado nas palavras de Pietro Perlingieri, Leonardo Mattietto 

afirma que as normas constitucionais, além do papel hermenêutico, têm efetivo caráter de 

direito substancial174. Nesse sentido, conclui que 

[...] a norma constitucional torna-se a razão primária e justificadora da relevância 
jurídica das relações sociais, não somente como regra hermenêutica, mas como 
norma de comportamento, apta a incidir sobre as situações subjetivas, 
funcionalizando-as conforme os valores constitucionais.175 

Não se trata exclusivamente de questão interpretativa e de normas auto-aplicáveis. O 

Direito Civil também passa a ter que buscar na Constituição Federal os fundamentos de sua 

validade jurídica.  

Maria Celina Bodin de Moraes, após reconhecer a incidência dos valores 

constitucionais na normativa civilística, é categórica ao enfatizar a urgente necessidade de se 

promover alguma forma de controle de validade dos conceitos jurídicos tradicionais, 

especialmente os de Direito Civil, tendo em vista o fato de que todas as normas do 

ordenamento devem ser interpretadas de acordo com os princípios estabelecidos pela 

Constituição Federal e “desse modo, a normativa fundamental passa a ser a justificação direta 

                                                 
174  Como complemento, oportuno transcrever as palavras de Pietro Perlingieri: “Idêntico juízo também deve ser 

expresso àquela opinião - dita da aplicabilidade (somente) indireta - pela qual a norma constitucional poderia 
disciplinar uma relação de direito civil unicamente através da concomitante aplicação de uma norma 
ordinária, de maneira que, à falta de uma norma ordinária aplicável ao caso concreto, aquela constitucional 
não poderia atuar sozinha. As normas constitucionais - que ditam princípios de relevância geral - são de 
direito substancial, e não meramente interpretativas; o recurso a elas, mesmo em sede de interpretação, 
justifica-se, do mesmo modo que qualquer outra norma, como expressão de um valor do qual a própria 
interpretação não pode subtrair-se. É importante constatar que também os princípios são normas. Não 
existem, portanto, argumentos que contrastem a aplicação direta: a norma constitucional pode, também 
sozinha (quando não existirem normas ordinárias que disciplinem a fattispecie em consideração), ser fonte da 
disciplina de uma relação jurídica de direito civil. Esta é a única solução possível, se se reconhece a 
preeminência das normas constitucionais - e dos valores por elas expressos - em um ordenamento unitário, 
caracterizado por tais conteúdos” (PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil, p. 10-12). 

175  MATTIETTO, Leonardo. O Direito Civil Constitucional e a nova teoria dos contratos. In: TEPEDINO, 
Gustavo (Coord.). Problemas de direito civil-constitucional, p. 169. 
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de cada norma ordinária que com aquela deve se harmonizar”176. 

Comungando desse entendimento, Paulo Luiz Neto Lobo aponta que: 

[...] 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 
extraídos. [...] antes havia a disjunção; hoje a unidade hermenêutica, tendo a 
Constituição como ápice conformador da elaboração e aplicação da legislação 
civil.177 

Concluindo a questão, Gustavo Tepedino fornece a argumentação ao afirmar que 

[...] as relações patrimoniais deixam de ter justificativa e legitimidade em si mesmas, 
devendo ser funcionalizadas a interesses existenciais e sociais, previstos pela própria 
Constituição no ápice da hierarquia normativa, integrantes, portanto, da nova ordem 
pública.178 

Demonstrado que a Constituição Federal passou a intervir deliberadamente nas 

relações privadas, estabelecendo regras e princípios (normas) que disciplinam diretamente as 

relações jurídicas patrimoniais, passa-se à verificação da ideologia que serve de bússola a esse 

trabalho intervencionista perpetrado pelo constituinte, destacando os princípios e os valores 

por ele consagrados, elevados à categoria de conformadores do sistema jurídico. 

Paulo Luiz Neto Lobo constata que, para os iluministas, a plenitude da pessoa somente 

se dava com o domínio sobre as coisas, o ser proprietário. Influenciada por tal concepção, a 

codificação civil liberal assumia a propriedade como valor necessário para a realização da 

pessoa humana. Era em torno dela, propriedade, que gravitavam os demais interesses privados 

tutelados pelo ordenamento jurídico, pois se configurava que “o patrimônio, o domínio 

incontrastável sobre os bens, inclusive em face do arbítrio dos mandatários do poder político, 

                                                 
176  MORAES, Maria Celina Bodin de. A caminho de um direito civil constitucional. Revista de Direito Civil, p. 

26. 
177  LOBO, Paulo Luiz Netto. Constitucionalização do direito civil. In: FIÚZA, César; SÁ, Maria de Fátima 

Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira (Coords.). Direito civil: atualidades, p. 198.  
178  TEPEDINO, Gustavo. A constitucionalização do direito civil: perspectivas interpretativas diante do novo 

Código Civil. In: FIÚZA, César; SÁ, Maria de Fátima Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira 
(Coords.). Direito civil: atualidades, p. 119. 
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realizava a pessoa humana”179, motivo pelo qual se firmou a sua prevalência como valor 

primordial a ser tutelado nos Códigos. Revela-se, assim, o caráter essencialmente patrimonial 

que caracterizava o tratamento atribuído às relações civis. 

Ocorre que o culto exagerado à liberdade, como já enfatizado, característico do Estado 

Liberal, criou uma realidade marcada pela intensa exploração de muitos por alguns e, 

conseqüentemente, criando profunda desigualdade social e econômica. Esse fato, como já se 

viu, motivou a transição do Estado Liberal para o Estado Social, processo que tem como uma 

de suas principais características a valorização das situações existenciais em detrimento das 

situações patrimoniais. As atenções deixaram, pois, de estar concentradas exclusivamente no 

patrimônio e se voltaram para a pessoa humana, considerada em si mesma, ou melhor, as 

atenções dirigem-se essencialmente para a promoção e o asseguramento da dignidade da 

pessoa humana. Conseqüência dessa nova postura, “verifica-se a introdução, na ordem pública 

constitucional, de valores não patrimoniais de natureza social voltados para a proteção da 

pessoa humana”180, para a valorização de sua personalidade. 

Repercutindo sobre o Direito Privado, essa nova concepção produz o que Paulo Luiz 

Neto Lobo chama de “repersonalização”, fenômeno que consiste em repor a pessoa humana 

como centro do Direito Civil, passando o patrimônio ao papel de coadjuvante, nem sempre 

necessário. 

Discutindo o fenômeno, Maria Celina Bodin de Moraes utiliza a expressão 

“despatrimonialização do Direito Privado”, tendo em vista a prioridade atribuída à pessoa 

humana, à sua dignidade, à sua personalidade e ao seu livre desenvolvimento. Conclui essa 

                                                 
179  LOBO, Paulo Luiz Netto. Constitucionalização do direito civil. In: FIÚZA, César; SÁ, Maria de Fátima 

Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira (Coords.). Direito civil: atualidades, p. 205. 
180  TEPEDINO, Gustavo. A constitucionalização do direito civil: perspectivas interpretativas diante do novo 

Código Civil. In: FIÚZA, César; SÁ, Maria de Fátima Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira 
(Coords.). Direito civil: atualidades, p. 118. 
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autora que “os objetivos constitucionais de construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária e de erradicação da pobreza colocaram a pessoa humana - isto é, os valores 

existenciais - no vértice do ordenamento jurídico brasileiro, de modo que tal é o valor que 

conforma todos os ramos do Direito”181. 

João Hora Neto consigna que a dignidade da pessoa humana é valor constitucional 

supremo que se traduz no respeito ao ser humano. Torna-se, assim, o ponto central de todo o 

ordenamento jurídico e para o qual deve convergir todo o espectro de interesses 

constitucionais. A pessoa humana, assim, configura-se como o fundamento e o fim da 

sociedade e do Estado.182  

Os direitos subjetivos, nesse diapasão, perdem o caráter absoluto que até então os 

caracterizava. Passam a ter seu exercício condicionado ao atendimento de certos requisitos, ao 

cumprimento de determinada função em prol da sociedade, recebendo tutela do ordenamento 

jurídico exclusivamente naquelas oportunidades em que, havendo o contraste entre situações 

patrimoniais e situações existenciais, privilegiarem estas últimas em detrimento das 

primeiras.183 É o que se denomina “funcionalização” dos direitos subjetivos e dos institutos do 

direito civil às situações existenciais. 

Como o assevera Judith Martins Costa ao argumentar que 

[...] admite-se que os poderes do titular de um direito subjetivo estão condicionados 
pela respectiva função e a categoria do direito subjetivo, posto que histórica e 
contingente como todas as categorias jurídicas, não vem mais revestida pelo mito 

                                                 
181  MORAES, Maria Celina Bodin de. A caminho de um direito civil constitucional. Revista de Direito Civil, p. 

26. 
182  HORA NETO, João. O princípio da função social do contrato no Código Civil de 2002. Revista de Direito 

Privado, São Paulo, v. 4. n. 14, p. 38-48, abr./jun. 2003. p. 45. Segundo Cláudio de Godoy, “tem-se um 
Estado voltado a programas solidaristas e de valorização da pessoa humana, destarte moldando um direito 
social e “despatrimonializado”, aqui no sentido de que, inclusive na esfera constitucional, dispõe-se sobre 
inúmeros deveres extrapatrimoniais nas relações privadas, tendo em mira a realização da personalidade e a 
tutela da dignidade da pessoa humana” (GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Função social do contrato: os 
novos princípios contratuais, p. 115).  

183  SENS DOS SANTOS, Eduardo. A função social do contrato - elementos para uma conceituação. Revista de 
Direito Privado, p. 108-109. 
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jusnaturalista que a recobrira na codificação oitocentista, na qual fora elevada ao 
status de realidade ontológica, esfera jurídica de soberania do indivíduo. Portanto, o 
direito subjetivo de contratar e a forma de seu exercício também são afetados pela 
funcionalização, que indica a atribuição de um poder tendo em vista certa finalidade 
ou a atribuição de um poder que se desdobra como dever, posto concedido para a 
satisfação de interesses não meramente próprios ou individuais, podendo atingir 
também a esfera dos interesses alheios.184 

Compartilhando desse entendimento, Ricardo Luis Lorenzetti pontua que essa 

funcionalização dos direitos subjetivos faz com que passem a serem entendidos não apenas 

como um poder atribuído a seu titular, mas também como portadores de determinados 

deveres, dispostos para que o exercício do direito se conforme a uma finalidade social. Trata-

se, pois, de um poder concebido para a satisfação de determinados interesses e objetivos que, 

no caso, são sociais. 185 

Cláudio Luiz Bueno de Godoy, com apoio na lição de Francisco Amaral, entende que 

[...] a funcionalização dos institutos jurídicos corresponde a uma nova atribuição que 
se lhes reserva, não mais adstrita à questão da solução de conflitos, mas, antes 
voltada à organização da sociedade, de que é pressuposto uma atividade afirmativa, 
promocional e distributiva [...]. Essa funcionalização se revela quando o exercício 
dos poderes legados aos indivíduos, dentre eles a autonomia privada, efetiva-se 
como forma de afirmação da pessoa, de sua dignidade, acrescenta-se, e desde que 
essa consecução manifeste, também, alguma utilidade à consecução de interesses 
gerais da comunidade (solidariedade social).186 

As relações jurídicas patrimoniais, então, na linha de Gustavo Tepedino, deixam de ter 

justificativa e legitimidade em si mesmas, pois passam a estar condicionadas ao atendimento 

de determinada função. Tal condicionamento e função estão diretamente vinculados à 

efetivação de interesses existenciais e sociais e têm, na promoção da dignidade da pessoa 

humana, o seu valor maior.  

                                                 
184  MARTINS-COSTA, Judith. O direito privado como um “sistema em construção” - as cláusulas gerais no 

projeto do Código Civil Brasileiro. Revista dos Tribunais, 1998. 
185  LORENZETTI, Ricardo Luis. Fundamentos do direito privado. Tradução Vera Maira Jacob de Fredera. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. p. 31, 312. Em referência ao conteúdo do Direito Civil, Maria Celina 
Bodin de Moraes constata a ocorrência de uma reviravolta na noção de direito subjetivo, que passa de 
“senhoria (poder) da vontade” para “interesse juridicamente protegido” (MORAES, Maria Celina Bodin de. 
A caminho de um direito civil constitucional. Revista de Direito Civil, p. 23).  

186  GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Função social do contrato: os novos princípios contratuais, p. 114. 



 87 

Ainda segundo este autor, a funcionalização das situações jurídicas patrimoniais a 

valores existenciais, atinentes à pessoa humana e à sua personalidade, torna-se postulado 

imperativo da ordem jurídica, introduzido paulatinamente pela legislação especial e atingindo 

o ápice do ordenamento jurídico pátrio com a Constituição Federal de 1988.187 

Com o que concorda Maria Celina Bodin, ao assumir que 

[...] configura-se inevitável, em conseqüência, a inflexão da disciplina civilista 
(voltada anteriormente para a tutela dos valores patrimoniais) em obediência aos 
valores constitucionais, os quais não mais admitem a proteção da propriedade e da 
empresa como bens em si, mas somente enquanto destinados a efetivar valores 
existenciais, realizadores da justiça social.188 

Consagrando os fenômenos da repersonalização e da funcionalização, a Constituição 

Federal de 1988, já em seu artigo 1º, elegeu a Dignidade da Pessoa Humana como um dos 

fundamentos da República Federativa do Brasil (artigo 1º, inciso III). Mas não se deteve nesse 

ponto. Estabeleceu como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária (artigo 3º, inciso I) e a erradicação da 

pobreza e da marginalização, bem como a redução das desigualdades sociais e regionais 

(artigo 3º, inciso IV). 

Neste contexto, Maria Celina Bodin de Moraes, tendo em mente o processo de 

constitucionalização do Direito Civil, reconhece que 

[...] enquanto o Código dá prevalência e precedência às situações patrimoniais, no 
novo sistema de Direito Civil fundado pela Constituição a prevalência é de ser 
atribuída às situações existenciais, ou não patrimoniais, porque à pessoa humana 
deve o ordenamento jurídico inteiro, e o ordenamento civil em particular, dar a 
garantia e a tutela prioritárias. Por isto, neste novo sistema, passam a ser tuteladas, 
com prioridade, as pessoas das crianças, dos adolescentes, do idosos, dos 
consumidores, dos não-proprietários, dos contratantes em situação de inferioridade, 

                                                 
187  TEPEDINO, Gustavo. A constitucionalização do direito civil: perspectivas interpretativas diante do novo 

Código Civil. In: FIÚZA, César; SÁ, Maria de Fátima Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira 
(Coords.). Direito civil: atualidades, p. 118. 

188  MORAES, Maria Celina Bodin de. A caminho de um direito civil constitucional. Revista de Direito Civil, p. 
28. 
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dos membros da família, das vítimas de acidentes anônimos.189 

Não bastasse tudo isso, ao disciplinar a “Ordem Econômica e Financeira”, o 

constituinte determinou expressamente que “a ordem econômica, fundada na valorização do 

trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos uma existência digna, 

conforme os ditames da justiça social” (artigo 170, caput). A ordem econômica, como se sabe, 

realiza-se necessariamente mediante contratos, ou melhor, a atividade econômica é um 

complexo de atos contratuais direcionados a fins de produção e distribuição dos bens e 

serviços que atendem às necessidades humanas e sociais.190 Pode-se concluir que o contrato 

também está atrelado à concretização da mencionada finalidade, devendo, em todas as 

oportunidades, buscar proporcionar a todos uma existência digna. 

Após a argumentação apresentada, legitimada pelo arbítrio de juristas e pesquisadores 

do Direito, entende-se que o contrato deve ser visto não apenas como ferramenta cuja única 

finalidade é promover a circulação de riquezas na sociedade, mas sim como “instrumento de 

realização do projeto constitucional”191. E que tem, como função, promover a dignidade da 

pessoa humana, valorizar sua personalidade e contribuir para a construção de uma sociedade 

livre, justa e solidária. 

O direito de contratar está, pois, necessariamente condicionado à concretização desses 

fins, e se encontra funcionalizado à promoção dos valores básicos do ordenamento jurídico, 

                                                 
189  MORAES, Maria Celina Bodin de. Direito civil constitucional. In: CAMARGO, Margarida (Org.). Uma 

década de Constituição 1988-1998 apud TEPEDINO, Gustavo. O Código Civil, os chamados microssistemas 
e a Constituição: premissas para uma reforma legislativa. In: TEPEDINO, Gustavo (Coord.). Problemas de 
direito civil-constitucional, p. 127. 

190  LOBO, Paulo Luiz Netto. Constitucionalização do direito civil. In: FIÚZA, César; SÁ, Maria de Fátima 
Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira (Coords.). Direito civil: atualidades, p. 213. 

191  NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas, p. 208. 
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quais sejam, a dignidade da pessoa humana e a justiça social.192 

Além da função individual que se mantém, nenhum contrato pode ser admitido pelo 

Direito se lesar os interesses e valores constitucionalmente estabelecidos, como, por exemplo, 

o da justiça social, que é o macro-princípio estabelecido no artigo 170 da Constituição.193 

Nas palavras de João Hora Neto, 

[...] o que se busca é a realização de um contrato que detenha a função social, ou 
seja, de um contrato que, além de desenvolver uma função translativa-circulatória 
das riquezas, também realize um papel social atinente à dignidade da pessoa humana 
e à redução das desigualdades culturais e materiais, segundo os valores e princípios 
constitucionais.194 

A liberdade contratual somente alcança eficácia jurídica se atender aos valores 

essenciais do ordenamento, previstos no texto constitucional, ou seja, se cumprir os objetivos 

primários do próprio sistema em que encontra sua justificação. Exatamente por isso, Ruy 

Rosado de Aguiar Dias é categórico ao afirmar que “a ordem jurídica recebe o ato individual e 

garante a realização de seus fins - garante-lhe a eficácia - não para satisfazer a qualquer 

propósito, mas apenas àqueles que o sistema escolheu e protege no interesse comum”195. 

Assim, a concepção clássica do contrato, essencialmente individualista e voluntarista, 

cede lugar a um novo modelo desse instituto jurídico, voltado a obsequiar os valores e 

                                                 
192  Neste contexto, imprescindível consignar que o princípio da função social do contrato não foi instituído pelo 

Código Civil de 2002. Resta claro que tal princípio tem fundamento constitucional, ou melhor, já se encontra 
definitivamente estabelecido pela Constituição Federal de 1988, ainda que de forma implícita. O artigo 421 
do novo Código Civil apenas promoveu a sua positivação de forma explícita na legislação infraconstitucional. 
Oportuno transcrever as palavras de Antônio Junqueira de Azevedo que, bem antes da aprovação do Projeto 
que deu origem ao novo Código Civil, ensinava o seguinte: “A idéia de função social do contrato está 
claramente determinada pela Constituição, ao fixar, como um dos fundamentos da República, o valor social 
da livre iniciativa (art. 1º, inc. IV)” (AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Princípios do novo direito contratual 
e desregulamentação do mercado - direito de exclusividade nas relações contratuais de fornecimento - função 
social do contrato e responsabilidade aquiliana do terceiro que contribui para inadimplemento contratual. 
Revista dos Tribunais, São Paulo, ano 87, v. 750, p. 113-120, abr. 1998. p. 116) (grifos nossos). 

193  LOBO, Paulo Luiz Netto. Direito contratual e constituição. Revista dos Tribunais, p. 44. 
194  HORA NETO, João. O princípio da função social do contrato no Código Civil de 2002. Revista de Direito 

Privado, p. 46. 
195  AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Projeto do Código Civil: as obrigações e os contratos. Revista dos 

Tribunais, São Paulo, n. 775, p. 18-31, maio 2000. p. 19. 
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princípios constitucionais da dignidade e livre desenvolvimento da personalidade humana. 

6.2.2.1 O papel inter partes do princípio da função social do contrato 

Ao discorrer sobre a dignidade da pessoa humana, Cláudio Luiz Bueno de Godoy 

afirma que tal instituto costuma ser definido através de dois aspectos, um de índole negativa e 

outro de índole positiva. O primeiro está relacionado ao dever passivo genérico de respeito ao 

valor que lhe dá conteúdo: a pessoa humana. Já, o segundo consiste em proporcionar meios e 

modos para que o ser humano possa expandir as potencialidades de sua personalidade e 

desenvolvê-la na totalidade de seus elementos. 196 

Diante de tal afirmativa, é forçoso concluir que o contrato, funcionalizado à promoção 

da dignidade da pessoa humana (princípio da função social do contrato), converte-se em 

instrumento que deve necessariamente proporcionar meios e modos hábeis para que o 

contratante possa desenvolver sua personalidade em todos os seus aspectos, na plenitude de 

todos os seus elementos. 

Feitas essas considerações, retoma-se a análise do Contrato de Seguro de 

Responsabilidade Civil, especificamente no que diz respeito à Teoria do Reembolso, com o 

intuito de confrontá-la ao Princípio da Função Social do contrato e demonstrar o total 

desacordo da Teoria do Reembolso com esse princípio constitucional, bem como a 

conseqüente impossibilidade de sua aplicação. 

O seguro de responsabilidade civil, como já visto, é o contrato em função do qual o 

segurador, mediante o recebimento de determinado valor (prêmio), compromete-se a garantir 

                                                 
196  GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Função social do contrato: os novos princípios contratuais, p. 125. 
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ao segurado determinada proteção contra os efeitos decorrentes da imputação de 

responsabilidade que lhe for dirigida em razão dos atos ilícitos por ele (segurado) praticados, 

excetuando-se aí os dolosos. 

Conforme salientado no Capítulo 4, os contratos de seguro de responsabilidade civil 

oferecidos no mercado nacional, com raríssimas exceções, trazem inserta em seu texto 

cláusula determinando que a prestação atribuída ao segurador está relacionada a um dever de 

reembolso, motivo pelo qual recebem a denominação de Teoria do Reembolso. 

Caso surja para o segurado a obrigação de reparar os danos causados a terceiros em 

razão de sua (do segurado) conduta ilícita, o segurador fica comprometido a entregar ao 

segurado o valor que este último efetivamente despender com o pagamento realizado ao 

terceiro (vítima), ou seja, o segurado deverá efetuar o pagamento do valor necessário para 

reparar o dano e o segurador, somente após este pagamento, reembolsará tal quantia ao 

segurado. 

De acordo com a Teoria do Reembolso, mesmo cumprindo fiel e totalmente a 

prestação que lhe cabe (pagar o prêmio), o segurado necessariamente terá que desfalcar seu 

patrimônio, possivelmente se desfazendo de alguns bens, para fazer frente ao pagamento da 

indenização. Isso, quando possuir condições de fazê-lo, pois não raras são as situações em que 

não disporá de patrimônio suficiente para arcar com o pagamento da indenização e, mesmo 

tendo contratado o seguro e cumprida corretamente a contraprestação exigida, passará pela 

angústia de ver a vítima sem socorro e sem nada poder fazer. Incontáveis os constrangimentos 

e os percalços que tal situação pode provocar ao segurado. Incontestável a angústia que será 

obrigado a suportar, mesmo depois de buscar segurança e tranqüilidade em um contrato como 

o de seguro. 

Verifica-se, portanto, que o contrato de seguro de responsabilidade civil, portador de 
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cláusula configuradora da Teoria do Reembolso não cumpre a finalidade social imposta a uma 

relação jurídica desta natureza, ou melhor, não cumpre a função social que lhe é atribuída pela 

Constituição Federal. Pelo contrário, ao invés de promover a dignidade dos contratantes, 

proporcionando meios e modos para que possam desenvolver plenamente sua personalidade, 

provoca angústia e constrangimentos ao sujeito que procurou exatamente se proteger de 

situações como estas. 

6.2.2.2 O papel ultra partes do princípio da função social do contrato 

Considera-se importante relembrar que o princípio da função social do contrato não se 

projeta apenas sobre as partes contratantes, mas, também, e principalmente, projeta-se sobre o 

corpo social em função do próprio desenvolvimento da sociedade.  

Dessa perspectiva, Eduardo Sens dos Santos afirma que 

[...] o contrato não pode mais ser entendido como mera relação individual. É preciso 
atentar para seus efeitos sociais, econômicos, ambientais e até mesmo culturais. Em 
outras palavras, tutelar o contrato unicamente para garantir a eqüidade das relações 
negociais em nada se aproxima da idéia de função social. O contrato somente terá 
uma função social - uma função pela sociedade - quando for dever dos contratantes 
atentar para as exigências do bem comum, para o bem geral. Acima do interesse em 
que o contrato seja respeitado, acima do interesse em que a declaração seja cumprida 
fielmente e acima da noção de equilíbrio meramente contratual, há o interesse de que 
o contrato seja socialmente benéfico, ou, pelo menos, que não traga prejuízos à 
sociedade - em suma, que o contrato seja socialmente justo.197 

É significativo o fato de que o princípio da função social do contrato também ocupa 

relevante papel ultra partes, “vindo a espraiar efeitos sobre terceiros não integrantes da 

relação contratual. É o que se poderia dizer uma eficácia social do contrato, corolário de sua 

inserção no tecido social, no mundo das relações, da função que aí ocupa”198.  

                                                 
197  SENS DOS SANTOS, Eduardo. O novo Código Civil e as cláusulas gerais: exame da função social do 

contrato. Revista de Direito Privado, p. 29. 
198  GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Função social do contrato: os novos princípios contratuais, p. 132. 
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Tal característica necessariamente remete a um dos princípios clássicos do contrato, 

qual seja, o Princípio da Relatividade que, em sentido diametralmente oposto, pressupõe o 

isolamento da relação contratual, circunscrevendo seus efeitos ao âmbito dos contratantes. É 

necessário, pois, verificar o modo pelo qual se dá a interação entre o Princípio da Função 

Social do contrato e o mencionado Princípio da Relatividade.199 

Segundo o princípio tradicional da relatividade dos efeitos, o contrato somente produz 

conseqüências em relação às partes contratantes, ou seja, rigorosamente, o contrato não 

prejudica e nem beneficia terceiros que lhe são alheios, que não participaram de sua formação. 

A perfeita compreensão desse princípio exige que se tenha em mente o fato de ter 

surgido e se desenvolvido em um contexto histórico no qual a vontade humana ocupava o 

centro de todo o Direito, principalmente o Direito das Obrigações. A vontade individual era 

considerada fator essencial na criação, modificação e extinção dos direitos e das obrigações. 

Prevalecia, pois, o dogma da Autonomia da Vontade. 

Tratando do princípio clássico da relatividade, Fernando Noronha salienta sua 

interdependência com o princípio da autonomia da vontade e afirma que 

[...] se as partes são livres para contratar, dentro da esfera de auto-regulamentação de 
interesses marcada pela autonomia privada, em princípio a vinculação que criarem 
só a elas atingirá, e não a terceiros: em relação a estes, o contrato será res inter alios 
acta - e res inter alios acta tertio neque nocet neque prodest (coisa feita entre outros 
não prejudica nem beneficia a terceiros). Este é o princípio do efeito relativo dos 
contratos.200 

Importa consignar, portanto, que o Princípio da Relatividade está diretamente 

vinculado ao Princípio da Autonomia da Vontade (então considerado absoluto), chegando 

                                                 
199  NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas, p. 210. 
200  NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e seus princípios fundamentais: autonomia privada, boa-fé, 

justiça contratual, p. 119. Após afirmar que o adágio romano res inter alios acta allis neque nocere neque 
prodesse prodest (o que foi negociado entre as partes não pode beneficiar nem prejudicar terceiros) serve 
como fundamento de legitimação do Princípio da Relatividade dos Efeitos do contrato, Teresa Negreiros faz 
questão de frisar a diversidade de contextos pertinentes ao direito das obrigações de então e de hoje. Segundo 
ela, no Direito romano, a referida regra possuía outro fundamento - o formalismo, que pressupunha a 
presença das partes para que se criasse a obrigação (NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos 
paradigmas, p. 212). 
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mesmo a ser considerado como uma conseqüência desse último. Salientando o nexo de causa 

e efeito existente entre esses dois princípios, Teresa Negreiros transcreve os ensinamentos de 

Catherine Guelfucci-Thibierge nos seguintes termos: 

Durante muito tempo o princípio do efeito relativo foi considerado como a 
conseqüência lógica do dogma da autonomia da vontade que dominava a teoria geral 
do contrato. Esse princípio aparecia como uma verdade evidente [...], como a 
expressão jurídica de uma regra de bom senso: cada um se ocupa com seus negócios, 
não com os dos outros [...]. Ele era o reflexo fiel de uma concepção individualista do 
contrato. Daí resultava que se a vontade das partes pode criar obrigações entre elas, 
ela não pode criá-las em relação a terceiros, hipoteticamente alheios a esta vontade. 
Portanto não se podia ser credor ou devedor a menos que se quisesse. A vontade 
apareci, a assim, como o critério definidor da qualidade de parte no contrato.201 

Assim, recorrendo mais uma vez aos ensinamentos de Teresa Negreiros, é possível 

concluir que: 

[...] o princípio da relatividade delimita o âmbito da eficácia do contrato com base na 
dicotomia ‘parte’ versus ‘terceiro’: os contratos só produzem efeito relativamente às 
‘partes’, não prejudicando ou beneficiando os ‘terceiros’, cuja vontade não tenha 
participado da formação do vínculo contratual.202 

Depreende-se que a questão da relatividade dos efeitos do contrato é desenvolvida com 

base no fundamento da força obrigatória desse instituto que, inicialmente, recai sobre a 

vontade. A vontade é identificada não apenas como elemento essencial do contrato, mas 

principalmente como a razão de ser de sua força obrigatória. A vinculatividade do contrato e a 

sua eficácia jurídica decorrem exclusivamente da vontade dos contratantes, do dever de 

respeitar a palavra empenhada. 

Daí deriva a concepção tradicional do Princípio da Relatividade, eminentemente 

individualista e subjetivista, determinando que o contrato somente produz conseqüências em 

relação às partes contratantes, pois somente essas assentiram em sua formação. 

                                                 
201  NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas, p. 215-216. Respaldando essa opinião, 

Orlando Gomes afirma que “em regra não é possível criar, mediante contrato, direitos e obrigações para 
outrem. Sua eficácia interna é relativa; seu campo de aplicação comporta, somente, as partes. Em síntese, 
ninguém pode tornar-se credor ou devedor contra a vontade se dela depende o nascimento do crédito ou da 
dívida. Pothier, chamando-a de verdade evidente, enunciou a regra nesses termos: uma convenção não tem 
efeito senão a respeito das coisas que constituem seu objeto; e somente entre as partes contratantes”. 
(GOMES, Orlando. Contratos, p. 43) (grifo nosso).  
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Entretanto, conforme salientado anteriormente, o desenvolvimento da Teoria 

Preceptiva faz com que o contrato não seja mais encarado como questão privada das partes 

contratantes, mas como fato social, que inegavelmente repercute sobre a sociedade e não pode 

ser por ela abstraído.  

A partir de então, a força obrigatória do contrato passa a ser analisada com base no 

pressuposto de que todo contrato tem uma finalidade social a ser cumprida. Os contratos são 

tutelados pelo ordenamento jurídico não apenas porque as partes o quiseram, mas porque 

interessa à sociedade a tutela da situação criada, por causa das conseqüências econômicas e 

sociais que produz.203 

Assim, é possível dizer que a força vinculativa do contrato não decorre imediatamente 

da vontade das partes, mas lhe é atribuída pela lei204, que somente o sanciona porque é útil e, 

além disso, caracteriza-se na condição de que seja justo.205 

Concluindo a questão, Teresa negreiros afirma que 

[...] o poder jurígeno reconhecido à vontade individual não é, pois, originário e 
autônomo, mas derivado e funcionalizado a finalidades heterônomas. Sendo a 
própria lei o fundamento da força obrigatória do contrato, tal força obrigatória 

                                                                                                                                                         
202  NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas, p. 210. 
203  NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e seus princípios fundamentais: autonomia privada, boa-fé, 

justiça contratual, p. 88. 
204  Nesse sentido, Teresa Negreiros ensina que “na outra ponta do arco histórico traçado a partir do modelo de 

contrato fundado na vontade individual, tem-se hoje um modelo normativo no qual a força obrigatória do 
contrato repousa, não na vontade, mas na própria lei, submetendo-se a vontade à satisfação de finalidades que 
não se reduzem exclusivamente ao interesse particular de quem a emite, mas igualmente à satisfação da 
função social do contrato. [...] É a função social que torna o contrato um fenômeno transcendente dos 
interesses dos contratantes individualmente considerados, e que o desloca do âmbito exclusivo das 
disposições de vontade individual para o seio da ordem jurídica” (NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: 
novos paradigmas, p. 224). 

205  Oportuno transcrever as palavras de Ruy Rosado de Aguiar que, ao discorrer sobre o artigo 421 do Código 
Civil de 2002, afirma que “a autonomia privada fornece o suporte de fato sobre o qual incidirão as normas 
jurídicas, atribuindo-lhes os efeitos que lhe são próprios, não mais de acordo como a vontade, mas de acordo 
com os fins a que se propõe a ordem estatal. A ordem jurídica recebe o ato individual e garante a realização 
de seus fins - garante-lhe eficácia jurídica - não para satisfazer a qualquer propósito, mas apenas àqueles que 
o sistema escolheu e protege no interesse comum. [...] em vez de considerar-se a intenção das partes e a 
satisfação de seus interesses, o contrato deve ser visto como um instrumento de convívio social e de 
preservação dos interesses da coletividade, nos quais encontra a sua razão de ser e de onde extrai a sua força 
- pois o contrato pressupõe a ordem estatal para lhe dar eficácia” (AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. 
Projeto do Código Civil: as obrigações e os contratos. Revista dos Tribunais, p. 19). 
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encontra a sua razão de ser nos fins visados pelo Direito em geral: justiça social, 
segurança, bem comum, dignidade da pessoa humana [...] A função social do 
contrato é, neste passo, resultado do novo fundamento da sua força obrigatória, que 
se deslocou da vontade para a lei. A força vinculante do contrato, porque fundada na 
lei, passa a estar funcionalizada à realização das finalidades traçadas pela ordem 
jurídica, e não mais pode ser interpretada como apenas um instrumento de satisfação 
dos interesses dos contratantes individualmente considerados.206 

Outrossim, como já visto, o princípio da função social do contrato impõe a 

funcionalização desse instituto jurídico às situações existenciais e à efetivação dos valores 

básicos estabelecidos pela Constituição207, dentre os quais a promoção da dignidade da pessoa 

humana e a construção de uma sociedade justa e solidária. Tais objetivos não podem dizer 

respeito apenas aos contratantes, mas englobam toda a sociedade. É o que admite Humberto 

Theodoro Júnior ao dizer que “o princípio da função social, nessa perspectiva, não se volta 

para o relacionamento entre as partes contratantes, mas para os reflexos do negócio jurídico 

perante terceiros, isto é, no meio social”208. 

Tal quadro interpela e exige a releitura do princípio da relatividade dos efeitos do 

contrato à luz dos preceitos constitucionais e dos novos princípios que informam a teoria dos 

contratos, chamados por Antônio Junqueira de Azevedo de Princípios Sociais do Contrato. 

Ao tratar desses novos princípios contratuais, especificamente no que diz respeito ao 

Princípio da Função Social atribuído a este instituto, Antônio Junqueira de Azevedo afirma 

que o contrato deve ir além das partes contratantes, repercutindo sobre toda a sociedade e 

também sobre aqueles que não participaram de sua formação. Nesse sentido, defende que o 

Princípio da Relatividade não pode ser mantido em sua concepção tradicional, precisando ser 

                                                 
206  NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas, p. 228. 
207  Segundo Teresa Negreiros: “a noção de função social convida o intérprete a deixar de lado uma leitura do 

direito civil sob a ótica voluntarista, e a buscar em valores sociais que o ordenamento institui como 
fundamento de todos os ramos do Direito - sejam eles predominantemente públicos ou privados - novos 
horizontes de aplicação dos tradicionais princípios norteadores do direito dos contratos. Assim, muito além 
da liberdade individual, passam a integrar a axiologia contratual a justiça, a igualdade, a solidariedade, e 
demais valores que, sob a ótica civil-constitucional, são essenciais à tutela da dignidade humana no âmbito da 
ordem econômica” (NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas, p. 223). 
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revisitado à luz dos preceitos constitucionais. Veja-se em suas próprias palavras: 

A idéia de função social do contrato está claramente determinada pela Constituição, 
ao fixar, como um dos fundamentos da República, o valor social da livre iniciativa 
(art. 1º, IV); essa disposição impõe, ao jurista, a proibição de ver o contrato como 
um átomo, algo que somente interessa às partes, desvinculado de tudo o mais. O 
contrato, qualquer contrato, tem importância para toda a sociedade e essa asserção, 
por força da Constituição, faz parte, hoje, do ordenamento positivo brasileiro. [...] O 
antigo princípio da relatividade dos efeitos contratuais precisa, pois, ser interpretado, 
ou re-lido, conforme a Constituição.209 

Na mesma direção, Teresa Negreiros afirma que o princípio da função social do 

contrato é capaz de alterar a concepção predominantemente individualista do Princípio da 

Relatividade, vez que dão ênfase aos contornos sociais do contrato “aqueles que o tornam um 

fato social diante do qual os terceiros não estão, nem devem estar, indiferentes”210. 

Cláudio Luiz Bueno de Godoy, em referência aos ensinamentos de Ricardo Luis 

Lorenzetti, compartilha desse entendimento e afirma que 

[...] em face da sociabilidade sobre a qual se assenta o contrato, o princípio da 
relatividade sofre, ou deve sofrer, uma nova releitura, por isso que pode ensejar, sim, 
vantagens ou deveres a terceiros. Afinal, e aí a sociabilidade referida, ‘o contrato não 
é um assunto individual, mas que tem passado a ser uma instituição social que não 
afeta somente o interesse dos contratantes’.211 

Refletindo sobre estas considerações, Fernando Noronha conclui que: 

[...] efetivamente, se um contrato deve ser considerado como fato social, como temos 
insistido, então a sua real existência há de se impor por si mesma, para poder ser 
invocada contra terceiros, e, às vezes, até para ser oposta por terceiros às próprias 
partes. Assim é que não só a violação de contrato por terceiro pode gerar 
responsabilidade civil deste (como quando terceiro destrói a coisa que devia ser 
prestada ou na figura da indução ao inadimplemento de negócio jurídico alheio), 

                                                                                                                                                         
208  THEODORO JÚNIOR, Humberto. O contrato e sua função social. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 13. 
209  AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Princípios do novo direito contratual e desregulamentação do mercado - 

direito de exclusividade nas relações contratuais de fornecimento - função social do contrato e 
responsabilidade aquiliana do terceiro que contribui para inadimplemento contratual. Revista dos Tribunais, 
p. 116. 

210  NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas, p. 217. Cláudia Lima Marques entende que a 
concepção social do contrato faz que se leve em consideração não apenas o momento da manifestação da 
vontade (consenso), mas, também, e principalmente, os efeitos que o contrato produz na sociedade. 
Transcrevendo as palavras de Morin, afirma que “o homem não aparece mais como causa eficiente do direito 
(origem deste), mas passa a ser a causa final deste (razão do direito)” (MARQUES, Cláudia Lima. Contratos 
no código de defesa do consumidor: o novo regime das relações contratuais, p. 175).  

211  GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Função social do contrato: os novos princípios contratuais, p. 132. 
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como também terceiros podem opor-se ao contrato, quando sejam por ele 
prejudicados.212 

O contrato, portanto, deve ser concebido como um fenômeno que transcende os 

interesses dos contratantes individualmente considerados, não interessando única e 

exclusivamente a eles, mas repercutindo sobre toda a sociedade e produzindo efeitos também 

em relação a sujeitos que não participaram de seu nascimento. Daí se comprova que o 

Princípio da Função Social do contrato também desempenha relevante papel ultra partes, 

denominado por Cláudio Luiz Bueno de Godoy de eficácia social do contrato.213  

Nesse sentido, além de promover a dignidade daqueles que com ele assentiram (papel 

intra partes), o contrato, tendo como fundamento os preceitos constitucionais (art. 1º, III, art. 

170 caput e etc), também deve levar em consideração a situação das pessoas que, apesar de 

não terem consentido em sua formação e não integrarem a relação contratual, estão sujeitas a 

serem por ele afetadas, ou seja, são alcançadas pelos efeitos externos dele decorrentes. A 

promoção da dignidade dessas pessoas representa uma das finalidades que o contrato está 

obrigado a realizar na sociedade, pois está compreendida em sua função social. 

Outrossim, considerando-se os objetivos fixados pelo legislador constituinte de 1988 

como fundamentais ao Estado Democrático de Direito brasileiro, especificamente aquele 

previsto no inciso I, do artigo 3º da Constituição Federal214, há que se ter em mente o fato de que o 

instituto do contrato também deve contribuir para a construção de uma sociedade justa e 

solidária. 

                                                 
212  NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e seus princípios fundamentais: autonomia privada, boa-fé, 

justiça contratual, p. 119. 
213  GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Função social do contrato: os novos princípios contratuais, p. 132. Esse 

autor afirma, expressamente, que a função social do contrato, sob a vertente de promoção do solidarismo, 
possui relevância não só em relação aos contraentes, mas a toda a sociedade (p. 127). 

214  “Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I. Construir uma sociedade livre, justa e solidária.” 
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A projeção desse preceito constitucional no âmbito contratual impõe a integração dos 

contratos em uma ordem social harmônica, visando não apenas impedir a concretização 

daqueles vínculos que prejudicam toda a coletividade ou a pessoas determinadas, mas também 

fazer com que os contratos se tornem instrumento capaz de favorecer o pleno 

desenvolvimento da personalidade daqueles que não compõem a relação jurídica, mas, de 

alguma forma, são atingidos por seus efeitos. 

Fábio Konder Comparato, citado por Cláudio Luiz Bueno de Godoy, entende que a 

solidariedade social significa impor a todos os “deveres positivos de colaboração (situação em 

que hoje devem ser colocados os contratantes) e leva em conta as diferenças de condição social, 

ou seja, dá um sentido de interdependência à vida humana”. Essa interdependência, segundo o 

referido autor, manifesta-se quer pela divisão orgânica de funções dentro da sociedade, que se 

complementam reciprocamente, quer pela chamada justiça distributiva, que compreende a 

compensação proporcional como critério de repartição de bens ou prestação de serviços 

sociais.215  

Assim, os contratantes devem cooperar não apenas para promoverem a dignidade um 

do outro, mas também para permitir que terceiros que não emitiram vontade na formação do 

contrato, mas são alcançados por seus reflexos externos, tenham a sua dignidade valorizada. 

Apoiando esse entendimento, Luiz Renato Ferreira da Silva afirma: 

Nesta idéia de cooperação entre os contratantes, mas também em relação a terceiros, 
é que se concretiza, no Direito contratual, a idéia solidarista insculpida no inciso I do 
artigo 3º da Constituição Federal. Eu diria que, dentro da relação contratual entre os 
contratantes, atua a idéia de cooperação por intermédio do princípio da boa-fé (regra 
do artigo 422 do Novo Código Civil). Já, os reflexos externos das relações 
contratuais, ou seja, relações contratuais enquanto fatos que se inserem no mundo de 
relações econômicas e sociais, com isto integrando-se à cadeia produtiva e afetando 
a esfera de terceiros, impõem um comportamento solidário, cooperativo que é atuado 

                                                 
215  COMPARATO, Fábio Conder. A evolução histórica e os princípios fundamentais dos direitos humanos, 

texto de apoio para palestra no Curso de Direitos Humanos, da Escola Paulista da Magistratura de São Paulo, 
outubro de 2000, p. 10-11, apud GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Função social do contrato: os novos 
princípios contratuais, p. 126. 
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pela idéia de função social no exercício da liberdade contratual (regra do artigo 421 
do Novo Código Civil).216 

Importa observar, então, a repercussão que a função social do contrato - agora 

observada em seu aspecto ultra partes e incidindo diretamente sobre o Princípio da 

Relatividade dos Efeitos do contrato - produz em relação à Teoria do Reembolso referente ao 

contrato de seguro de responsabilidade civil, objeto deste estudo. 

Conforme já salientado, o seguro de responsabilidade civil pode ser conceituado como 

o contrato em função do qual o segurador, mediante o recebimento de determinado valor 

(prêmio), compromete-se a garantir, ao segurado, proteção contra os efeitos decorrentes da 

imputação de responsabilidade que lhe for dirigida em razão dos atos ilícitos por ele 

(segurado) praticados, excetuando-se, aí, os dolosos. 

Verifica-se que o referido conceito leva em consideração apenas os interesses relativos 

às partes contratantes (segurado e segurador). Entretanto, na prática, é inquestionável que o 

contrato extrapola esses interesses e repercute sobre todo o corpo social, com efeitos diretos 

em relação à vítima dos atos ilícitos praticados pelo segurado.  

Visto sob a ótica da vítima, o contrato de seguro de responsabilidade civil firmado 

entre o agente causador dos danos e o segurador representa a garantia e a segurança de que os 

danos por ela sofridos serão efetivamente reparados.217
 E, tal acontece porque o segurador é 

pessoa jurídica que precisa de autorização do Estado para exercer essa atividade218, sob 

constante fiscalização do poder público e devendo comprovar que possui condições 

                                                 
216  SILVA, Luiz Renato Ferreira da. A função social do contrato no novo Código Civil e sua conexão com a 

solidariedade social. In: SARLET, Ingo (Org.). O novo código civil e a constituição. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2002. p. 133. 

217 Parte-se do pressuposto de que o referido contrato é válido e eficaz, o prêmio devidamente pago e não 
havendo o segurado descumprido nenhum dos deveres que lhe são impostos. Importa observar também que a 
responsabilidade do segurador está restrita aos limites estabelecidos na apólice, o que significa dizer que nem 
sempre a referida segurança englobará a totalidade dos danos suportados pela vítima, pois estes podem ir 
além dos valores previstos na apólice. 

218  ALVIM, Pedro. O contrato de seguro, p. 184; GOMES, Orlando. Contratos, p. 417. 
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financeiras para arcar com o cumprimento de todos os seus contratos firmados no mercado. 

Assim, acredita-se que o segurador é empresa sólida e terá como arcar de imediato com a 

reparação dos prejuízos causados pelo segurado a terceiros (de acordo com os limites fixados 

na apólice, é claro). 

Essa segurança, tendo em vista a extensa discussão sobre o Princípio da Função Social 

do contrato, especificamente no que diz respeito ao papel ultra partes por ele desempenhado, 

está diretamente relacionada à finalidade que necessariamente deve ser atendida pelo contrato de 

seguro de responsabilidade civil perante a sociedade, qual seja, promover a dignidade da 

pessoa humana219
 - não só dos contratantes, mas também daqueles que,  apesar de não 

participarem da relação contratual, são alcançados por seus efeitos - e construir uma sociedade 

justa e solidária.  

Não há como negar que esse contrato especificamente representa instrumento capaz de 

proporcionar meios e modos para que a vítima dos atos ilícitos praticados pelo segurado, ao 

receber de forma ágil a reparação pelos danos sofridos, possa desenvolver plenamente sua 

personalidade. Do mesmo modo, demonstra a cooperação existente entre os cidadãos e 

fortalece a solidariedade exigida pela Constituição Federal de 1988. 

A Teoria do Reembolso, por sua vez, conforme exposto no capítulo 4, estabelece que a 

prestação atribuída ao segurador nos contratos de seguro de responsabilidade civil está 

relacionada a um dever de reembolso. Segundo esse dever, ao surgir para o segurado a 

obrigação de reparar os danos causados a terceiros em razão de sua conduta ilícita, ou melhor, 

                                                 
219  Oportuno relembrar as palavras de Cláudio Luiz Bueno de Godoy, para quem “a dignidade da pessoa 

humana, que forma a base axiológica a que são reconduzidos os direitos da personalidade, princípios 
descritos sob a forma de regras, na atual Constituição, para garantia de sua máxima eficácia, núcleo ainda de 
um direito geral de personalidade, que se vem reconhecendo existente, costuma ser definida por uma dupla 
vertente ou um duplo aspecto. O primeiro, de índole negativa, está no dever passivo genérico de respeito ao 
valor que lhe dá conteúdo: a pessoa humana. O segundo, de caráter positivo, está em proporcionar meios e 
modos para que o ser humano possa expandir as globalidades de sua personalidade, desenvolvê-la na 
totalidade de seus elementos” (GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Função social do contrato: os novos 
princípios contratuais, p. 125). 
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ao ser imputada responsabilidade civil ao segurado, o segurador fica comprometido a entregar 

a ele o valor que efetivamente despender com o pagamento realizado à vítima do sinistro. 

Desse modo, o segurado deve necessariamente reparar o dano causado à vítima para, em 

seguida, reivindicar do segurador o reembolso do valor despendido com tal operação. 

Nessa perspectiva, ainda que receba corretamente o valor do prêmio (contraprestação 

devida pelo segurado), o segurador somente estará obrigado a cumprir a prestação que lhe 

cabe, caso o segurado pague à vítima o valor necessário para reparar os danos por ela 

suportados. Se isto não ocorrer (caso o segurado não tenha patrimônio suficiente) ou enquanto 

isso não se verificar (porque o segurado possui bens, mas não dispõe de dinheiro em espécie), 

o segurador não poderá ser compelido a efetuar qualquer tipo de desembolso.  

A vítima, portanto, mesmo diante da existência de um contrato que inegavelmente 

pode surtir efeitos positivos em relação a si, terá que suportar sozinha as conseqüências do 

dano que lhe foi causado.220 

Essa simples constatação a respeito do contrato de seguro de responsabilidade civil 

permite concluir que a aplicação da Teoria do Reembolso, além de não promover a dignidade 

do segurado221, representa sério entrave à plena efetivação do papel ultra partes 

desempenhado pelo princípio da função social do contrato, ou seja, da eficácia social atribuída 

a este instituto. 

                                                 
220  Importa observar que a exclusão das cláusulas que representam a Teoria do Reembolso não traz nenhum 

prejuízo ao segurador, pois ele já recebeu a contraprestação devida pelo segurado, qual seja, o prêmio. Do 
mesmo modo, o desembolso dos valores necessários para reparar o dano sofrido pela vítima não representa 
nenhuma surpresa para o segurador, pois esse já havia sido previsto através de cálculos atuariais realizados no 
momento da contratação. 

221  Como já visto, ao invés de proporcionar meios e modos para que possam desenvolver plenamente sua 
personalidade, a Teoria do Reembolso provoca angústia e constrangimentos ao sujeito que procurou 
exatamente se proteger de situações como aquelas em que se veja obrigado a se desfazer de seus bens para 
reparar os danos causados a terceiros em razão de sua conduta culposa. Ou ainda, o que é pior, quando não 
possuir patrimônio suficiente para fazê-lo e for obrigado a carregar consigo o peso de ver a vítima suportando 
os danos que lhe foram causados, apesar da existência de contrato de seguro com cobertura para aquele risco. 
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A referida teoria impede que a vítima seja atendida de forma rápida (ou que seja 

efetivamente atendida), prolongando, ou mesmo perpetuando, os efeitos do dano que lhe foi 

causado. Perde-se, assim, grande oportunidade de promover a dignidade das pessoas que se 

encontram envolvidas na situação do sinistro e de contribuir de forma significativa para o 

desenvolvimento da solidariedade, conforme determinam os preceitos constitucionais.222 

                                                 
222  Nesse sentido, mesmo que sucintamente, considera-se pertinente salientar a evolução pela qual o instituto da 

Responsabilidade Civil percorreu ao longo dos tempos, em crescente valorização da solidariedade social. O 
instituto da Responsabilidade Civil, percebido de forma ampla, entendido como a necessidade de se tomar 
alguma atitude (punir o agente ou reparar o prejuízo da vítima) diante de um dano provocado pela conduta de 
outrem, é quase tão antigo quanto a história da humanidade. Inicialmente, o dano extrapolava o âmbito do 
Direito, provocando reação imediata, instintiva e brutal do ofendido contra aquele que o causou, inexistindo 
regras que regulassem ou a limitassem tal reação (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 8. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 3).. Dessa forma, prevalecia a vingança privada. O que se buscava não era a 
reparação do dano, a restauração ao status quo ante, mas, sim, a imposição ao ofensor de dano igual àquele 
que foi por ele causado. Em seguida, a vingança privada passou para o domínio jurídico. O poder público se 
apropriou da iniciativa particular e passou a intervir para declarar quando e em que condições a vítima tem o 
direito de retaliação. Posteriormente, chegou-se ao período da composição voluntária, através da qual o 
prejudicado, ao invés de cobrar o direito de retaliação, entra em composição com o ofensor, que repara o 
dano mediante o pagamento da poena e, assim, adquire o direito ao perdão do ofendido (DIAS, José de 
Aguiar. Da responsabilidade civil. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. v. II, p. 17). Já, num “estágio mais 
avançado, quando já existe uma soberana autoridade, o legislador veda à vítima fazer justiça pelas próprias 
mãos. A composição econômica, de voluntária que era, passa a ser obrigatória e, ao demais disso, tarifada” 
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil, p. 4). Segundo José de Aguiar Dias, “é na Lei 
Aquília que se esboça, afinal, um princípio geral regulador da reparação do dano”. (DIAS, José de Aguiar. 
Da responsabilidade civil, v. II, p. 18). Sob o influxo dos pretores e da jurisprudência, a noção de culpa 
acabou por deitar raízes na própria Lex Aquilia. Como ensina Álvaro Ferreira Lima, “é incontestável que a 
evolução do instituto da responsabilidade aquiliana se operou, no Direito romano, no sentido de introduzir o 
elemento subjetivo da culpa, contra o objetivismo do Direito primitivo, expurgando-se a idéia de pena, para 
substituí-la pela de reparação do dano sofrido” (LIMA, Alvino Ferreira. Da culpa ao risco. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1960. p. 35). O Código de Napoleão, em seu artigo 1382, proclamou a 
responsabilidade extracontratual, e estabeleceu seu fundamento na culpa efetiva e provada. Entretanto, Álvaro 
Ferreira Lima adverte que “o surto de progresso, o desenvolvimento industrial e a multiplicação dos danos 
acabaram por ocasionar o surgimento de novas teorias, tendentes a propiciar maior proteção às vítimas” 
(LIMA, Alvino Ferreira. Da culpa ao risco, p. 37), assegurando-lhes a reparação do dano sofrido. A doutrina 
e a jurisprudência, influenciada pelo fato de que o conceito da culpa nos limites estreitos da concepção 
clássica (exigindo a imputabilidade moral do agente e impondo à vítima o difícil dever de prová-la) havia se 
tornado insuficiente para a solução de vários casos concretos, demonstrando a injustiça representada por sua 
aplicação aos novos casos criados pelas atividades mais intensas e complexas dos tempos modernos, 
lançaram mão de processos técnicos de alargamento do conceito de culpa, sem, no entanto, abrirem mão do 
fundamento jurídico da responsabilidade extracontratual subjetiva (LIMA, Alvino Ferreira. Da culpa ao 
risco, p. 45). Dentre estes processos, destaca-se cada dia mais o desenvolvimento da chamada Teoria do 
Risco que, sem substituir a Teoria da Culpa, conquista espaço cada vez maior, “quer na elaboração dos 
próprios preceitos do direito comum, como em sua interpretação pelos tribunais, quer na legislação especial, 
resolvendo hipóteses que não o poderiam ser, com justiça e eqüidade, no âmbito estreito da culpa” (LIMA, 
Alvino Ferreira. Da culpa ao risco, p. 37). A Teoria do Risco defende uma nova objetivação da 
responsabilidade civil, estabelecendo que a criação de determinados riscos impõe a seu criador o dever de 
reparar os danos verificados em razão deles. O fortalecimento da Teoria do Risco, entretanto, não representa 
o aniquilamento da teoria clássica fundada na culpa, vez que ambas continuarão a co-existirem, como forças 
paralelas, concentradas na busca do mesmo objetivo, que é a imperiosa necessidade de reparar o dano e 
proteger os direitos dos lesados (LIMA, Alvino Ferreira. Da culpa ao risco, p. 37). Percebe-se uma 
preocupação cada vez maior com a vítima, com aquele que suporta os danos causados por outrem. As 
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Em suma, e correndo o risco da repetição, mas privilegiando o aspecto didático de tais 

sumários, entende-se que o Princípio da Função Social do contrato, através do papel ultra 

partes por ele desenvolvido, incide de forma direta e incisiva sobre o tradicional Princípio da 

Relatividade dos efeitos do contrato, impondo sua releitura à luz do que dispõe a Constituição 

Federal223, bem como impede taxativamente a aplicação da Teoria do Reembolso aos contratos 

                                                                                                                                                         

atenções, que antes estavam concentradas na conduta do agente (caracterização de sua culpa), voltam-se para 
a vítima, para a necessidade de reparar os danos por ela suportados. 

223  Com relação à flexibilização do Princípio da Relatividade dos efeitos do contrato, Tereza Negreiros faz 
menção à decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC, Agravo de Instrumento nº 99.004.384-3 - 
Araranguá - 4ª CC, Rel. Des. Pedro Manoel Abreu, 30.06.99) que merece ser incluída neste estudo. A 
referida decisão tem como fundamento o Princípio da Função Social do contrato e julgou procedente a ação 
de indenização proposta pela vítima do segurado diretamente contra a companhia seguradora. Como bem 
salienta a autora, o Princípio da Relatividade dos efeitos do contrato veio à tona em razão da discussão sobre 
a legitimidade da seguradora para figurar no pólo passivo da ação proposta diretamente pela vítima. A 
seguradora defendia que, sendo a relação entre ela e o segurado um vínculo eminentemente privado, não 
poderia resultar deste contrato um direito para um terceiro que dele não é parte e para quem, portanto, o 
contrato é res inter alios, não lhe servindo como fundamento para qualquer pretensão frente à seguradora. A 
argumentação foi rejeitada pelos Desembargadores com base na função social reconhecida ao contrato de 
seguro (seja ele obrigatório ou facultativo), que confere à vítima ação direta em face da seguradora. Oportuno 
transcrever alguns trechos da decisão sob comento: “Pela inafastável função social que o seguro encerra nos 
dias atuais, sobretudo nas vias de trânsito deste País, onde os sinistros tomam foros de incontrolabilidade, há 
que se admitir o ajuizamento da ação de ressarcimento de danos diretamente contra o proprietário do 
automotor causador do acidente como também contra a seguradora, circunscrita a responsabilidade desta aos 
lindes do contrato de seguro. [...] Assentada hoje, pela doutrina e jurisprudências pátrias, a viabilidade do 
ajuizamento, em tema de seguro obrigatório, da ação direta de indenização por danos em acidente de trânsito 
não só contra o segurado como também contra a companhia seguradora, muito se tem discutido, de outro 
vértice, no tangente ao cabimento de idêntica solução quando se trata, como no caso vertente, de seguro 
facultativo. Tanto isto é verdade que o respeitado jurista Pedro Alvim (in Responsabilidade Civil e Seguro 
Obrigatório) que inadmitiu a aludida demanda direta, examina o tema ‘[...] advertindo ser a questão polêmica, 
dividindo a opinião dos especialistas em campos doutrinários inconciliáveis, sendo problema dos mais graves 
que se agitam no seguro de responsabilidade civil’. Os defensores da tese que inadmite a ação direta contra a 
seguradora, invocando o longínquo e quase esquecido Código Napoleônico (art. 1.165), estribam-se, 
basicamente, na argumentação segundo a qual o contrato de seguro facultativo só obriga as partes avençadas, 
e, em verdade, tão somente quanto a elas produz efeitos no campo do direito civil. Lembram, ainda, estes 
juristas, no afã de verem sufragado o seu entendimento nesta área específica, vetusto princípio do direito 
romano, incorporado ao direito civil brasileiro, para o qual res inter alios acta, nec prodest nec nocet. 
Referem, ainda uma vez, a diversidade circunstancial, objetiva e formal entre o seguro facultativo e o 
obrigatório, ensejando este último, por expressa disposição legal, a ação direta contra o segurado e contra a 
seguradora, ao contrário do primeiro, de caráter eminentemente contratual. Os argumentos são respeitáveis 
por todos os títulos, porém não suficientes ao acolhimento da tese de inadmissão da ação direta do terceiro 
contra o ente segurador. De fato, não se ignora o princípio de direito civil segundo o qual o contrato, em 
regra, só produz efeitos entre as partes nele avençadas. Menciona-se de regra porquanto, no caso vertente, há 
que se abrir uma relevantíssima exceção a fim de se contemplar uma avença que, por sua irrecusável 
importância no contexto social dos dias hodiernos, precisa e deve ser tratada de modo diverso. A função 
social do seguro é, pois, o fundamento primordial e inafastável para o agasalhamento da tese tendente a 
viabilizar, em juízo, em caso de seguro facultativo, o acionamento direto da seguradora, para, nos limites do 
contrato, de modo solidário com o segurado, ser satisfeita a indenização pertinente. Como bem trazido à baila 
pelo ilustre Togado Monocrático, colhido em ensinamento do eminente jurista Wilson Melo da Silva, ‘[...] a 
ação direta tem em mira exatamente o efeito social do contrato, impondo, como conseqüência, ao intérprete, 
não apenas a consideração do seu aspecto técnico, mas, sobretudo, a do social’ (in ‘Da Responsabilidade 
Civil Automobilística’, Saraiva, 1974).” 



 105 

de seguro de responsabilidade civil.  

6.2.3 O princípio da boa-fé objetiva 

A boa-fé é atualmente concebida pela doutrina sob dois diferentes aspectos: o 

subjetivo e o objetivo. Fernando Noronha, salientando a importância desta distinção, afirma 

que, 

[...] mais do que duas concepções da boa-fé, existem duas boas-fés, ambas jurídicas, 
uma subjetiva, a outra objetiva. A primeira diz respeito a dados internos, 
fundamentalmente psicológicos, atinentes diretamente ao sujeito; a segunda a 
elementos externos, a normas de conduta, que determinam como ele deve agir num 
caso, está de boa-fé quem ignora a real situação jurídica; no outro, está de boa-fé 
quem tem motivos para confiar na contraparte. Uma é a boa-fé estado, a outra, boa-
fé princípio. A distinção interessa-nos, porque a boa-fé contratual é a objetiva - e, 
aliás, os contratos são o principal campo de aplicação da boa-fé objetiva.224 (grifos 
no original) 

6.2.3.1 Boa-fé objetiva e boa-fé subjetiva 

Em uma visão histórica, a boa-fé foi inicialmente observada sob o enfoque subjetivo, 

correspondendo ao estado psicológico do sujeito e denotando o seu estado de consciência. 

Tal concepção da boa-fé, denominada boa-fé subjetiva, tem como enfoque a intenção 

do sujeito que compõe a relação jurídica, representando a idéia de ignorância, de crença 

errônea (ainda que escusável) quanto à existência de situação regular que na verdade não 

ocorre225, ou melhor, um estado de ignorância daquele que se julga titular de um direito 

                                                 
224  NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e seus princípios fundamentais: autonomia privada, boa-fé, 

justiça contratual, p. 131-132. 
225 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: sistema e tópica no processo obrigacional, p. 411. 
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quando, em verdade, é titular exclusivamente de seu juízo de imaginação. A boa-fé subjetiva 

corresponde a um estado psicológico contraposto à má-fé, entendida esta última tanto como a 

intenção de lesar, como a verdadeira vontade de prejudicar.226 

A caracterização da boa-fé subjetiva se dá através da análise das intenções da pessoa 

cujo comportamento se pretende qualificar. Ela está presente em várias passagens do Código 

de 1916, permanecendo também no Código de 2002, como nas hipóteses de aquisição a non 

domino (artigo 1.268), usucapião (artigo 1.238), casamento putativo (artigo 1.561) e posse 

(artigo 1.201). 

Entretanto, a concepção subjetiva da boa-fé ligada ao voluntarismo e ao 

individualismo jurídico que caracterizaram a elaboração do Código de 1916, mostrou-se 

insuficiente para dar resposta às novas exigências trazidas pela sociedade moderna. 

A investigação do estado psicológico do sujeito, de suas intenções, é tarefa 

extremamente difícil e repleta de incertezas, motivo pelo qual se fez necessária a observação 

de um modelo, um patamar geral de atuação, correspondente ao desempenhado pelo homem 

médio, pelo bom pai de família, que deveria ser observado por todos os membros da 

sociedade. 

O estabelecimento desse patamar geral de conduta está vinculado às circunstâncias 

concretas do caso que se pretende analisar, levando-se em consideração o seguinte 

                                                 
226  Fernando Noronha, salientando que a boa-fé subjetiva tem sido observada sob duas concepções (psicológica 

e ética), ensina: “Discute-se sobre se, para se caracterizar a boa-fé subjetiva, basta a mera ignorância do 
interessado sobre a real situação que tem diante de si, como se entende na concepção chamada de 
psicológica, ou se é exigível que o estado de ignorância seja desculpável, como é sustentado nos quadros do 
chamado entendimento ético da boa-fé, que, aliás, é predominante. Nos quadros da concepção psicológica, 
não é uma mera culpa que vai afetar a boa-fé da pessoa; somente nas hipóteses de dolo ou de culpa grosseira 
é que se poderá dizer que a pessoa está psicologicamente (ou subjetivamente) de má-fé. [...] Nos quadros da 
concepção ética da boa-fé, exige-se, para que se possa falar em boa-fé subjetiva, uma ignorância que seja 
desculpável da situação de lesão de direito alheio. A ignorância seria indesculpável quando a pessoa houvesse 
desrespeitado deveres de cuidado; ela estaria de má-fé mesmo quando se pudesse atribuir-lhe um 
desconhecimento meramente culposo” (NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e seus princípios 
fundamentais: autonomia privada, boa-fé, justiça contratual, p. 133-134). 
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questionamento: como o bom pai de família agiria caso estivesse diante de uma situação como 

esta? Quais seriam as suas expectativas e as suas atitudes tendo em vista a valoração jurídica, 

histórica e cultural do seu tempo e de sua comunidade? 

Desenvolveu-se, então, a idéia da boa-fé objetiva, que aparece já no Código de 

Napoleão, mas somente se desenvolve e ganha vulto no direito germânico, expressamente 

prevista no artigo 242 do BGB. 

A boa-fé objetiva representa um modelo de conduta social baseado no comportamento 

do homem reto, que age com honestidade, lealdade e probidade. Essa forma de atuação social, 

por sua vez, deve necessariamente ser seguida por todos os membros da comunidade.227 

Diferentemente da subjetiva, a boa-fé objetiva contrapõe-se à ausência de boa-fé, e não à 

existência de má-fé. A atuação em desconformidade com os padrões de conduta socialmente 

exigíveis caracteriza a violação do dever de agir de boa-fé (objetiva), mesmo que não exista 

má-fé ou culpa (pode não haver na conduta do sujeito intenção malévola, mas, apesar disso, 

não se respeitou o padrão de conduta recomendado). Desse modo, nem sempre a atuação 

contrária à boa-fé será ilícita, mas mesmo assim será geradora de responsabilidade para seu 

agente.228 

                                                 
227  MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: sistema e tópica no processo obrigacional, p. 411. 
228  Fernando Noronha lembra que “para que haja ilicitude, é necessário que o ato ofensivo de direito alheio seja 

não só antijurídico, isto é, que contrarie comando do ordenamento, como também culposo, isto é, que a possa 
ser imputável ao agente, a título de dolo (omissão ou violação intencional de dever) ou mera culpa (omissão 
ou violação negligente). A responsabilidade objetiva, como é por demais sabido, prescinde de juízos ilicitude, 
contentando-se com a existência de nexo de causalidade adequada entre o fato gerador da responsabilidade e 
o dano” (NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e seus princípios fundamentais: autonomia privada, 
boa-fé, justiça contratual, p. 140). 
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6.2.3.2 Boa-fé objetiva: alcance 

Segundo Fernando Noronha, a boa-fé objetiva pode ser caracterizada como o “dever de 

agir de acordo com determinados padrões, socialmente recomendados, de correção, lisura e 

honestidade [...] para não frustrar a confiança legítima da outra parte”229. 

No mesmo sentido, Cláudia Lima Marques afirma que a 

[...] boa-fé objetiva significa uma atuação ‘refletida’, uma atuação refletindo, 
pensando no outro, no parceiro contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses 
legítimos, suas expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem 
abuso, sem obstrução, sem causar lesão ou desvantagem excessiva, cooperando para 
atingir o bom fim das obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a 
realização dos interesses das partes.230 

Judith Martins-Costa, compartilhando o entendimento acima, extrapola o limite das 

partes contratantes e considera as legítimas expectativas criadas naqueles sujeitos que não 

participam da relação contratual: 

[...] ao conceito de boa-fé objetiva estão subjacentes as idéias e ideais que animaram 
a boa-fé germânica: a boa-fé como regra de conduta fundada na honestidade, na 
retidão, na lealdade e, principalmente, na consideração para com os interesses do 
‘alter’, visto como um membro do conjunto social que é juridicamente tutelado. Aí 
se insere a consideração para com as expectativas legitimamente geradas, pela 
própria conduta, nos demais membros da comunidade, especialmente no outro pólo 
da relação obrigacional.231 (grifos do original) 

Em resumo, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes contratantes o dever de 

agirem de acordo com um padrão de comportamento caracterizado pela correção, pela 

lealdade, pela honestidade e, principalmente, pela consideração para com os interesses do 

                                                 
229  Segundo Fernando Noronha Segundo, “a boa-fé objetiva também é designada de boa-fé lealdade, expressão 

que enfatiza o dever de agir que impende sobre cada uma das partes. Outra designação que também lhe é 
dada é a de boa-fé confiança, que realça a finalidade do princípio da boa fé: a tutela das legítimas 
expectativas da contraparte, para garantia da estabilidade e segurança das transações” (NORONHA, 
Fernando. O direito dos contratos e seus princípios fundamentais: autonomia privada, boa-fé, justiça 
contratual, p. 136). 

230  MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor: o novo regime das relações 
contratuais, p. 181-182. 

231  MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: sistema e tópica no processo obrigacional, p. 412. 
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outro contratante e daqueles sujeitos que não participam da relação jurídica contratual, mas 

são afetados por seus efeitos. Sua incidência sobre a relação jurídica obrigacional que passa a 

ser vista como uma totalidade destinada ao adimplemento, como um campo de cooperação e 

de solidariedade, vez que as partes estão obrigadas a colaborar para a efetivação dos interesses 

globais envolvidos na relação, objetiva promover a dignidade da pessoa humana e 

desenvolver a personalidade das partes envolvidas. E, não só delas, bem como também 

daqueles atingidos pelos efeitos de tal relação. 

Assim, adiantando o que mais adiante se verá detalhadamente, a incidência do 

princípio da boa-fé objetiva sobre o contrato de seguro de responsabilidade civil afasta de 

forma definitiva a possibilidade de aplicação da Teoria do Reembolso, tal como apresentada 

no capítulo 4, pois essa teoria viola as legítimas expectativas criadas pelo segurado em relação 

ao vínculo contratual firmado com o segurador. Sem falar, é claro, na possível frustração das 

expectativas criadas pela vítima do ato ilícito praticado pelo segurado. 

6.2.3.3 Boa-fé objetiva: funções 

A doutrina e a jurisprudência atribuem funções extremamente importantes ao princípio 

da boa-fé objetiva, quais sejam: 1) a função interpretativa-integrativa; 2) a função de criação 

de deveres anexos (laterais) de conduta; e, 3) a função de controle. 
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6.2.3.3.1 Função interpretativa-integrativa da boa-fé objetiva 

Orlando Gomes232 prescreve que a interpretação do contrato deve privilegiar mais a 

intenção das partes do que o sentido literal da linguagem, o que corresponde ao enunciado do 

artigo 112 do Código Civil de 2002. O intérprete tem que se preocupar mais com espírito do 

contrato do que com sua letra fria. 

A intenção das partes a ser buscada pelo intérprete não é aquela subjetiva, que habita 

única e exclusivamente a mente do declarante, e que, por esse motivo, pode ser facilmente 

ocultada ou modificada. O que se almeja é, sim, a intenção objetiva, que parte da declaração 

de vontade, mas extrapola a literalidade da linguagem, buscando apoio na boa-fé objetiva e 

levando em consideração as circunstâncias concretas que envolveram aquela manifestação de 

vontade. 

O espírito do contrato é revelado através da incidência do princípio da boa-fé objetiva, 

que exige das partes a observação de um padrão de conduta correspondente ao do homem 

reto, que age sempre com lealdade, honestidade e lisura. O espírito do contrato corresponderá 

ao que razoavelmente se poderia esperar de um vínculo jurídico como o avençado, tendo em 

vista a conduta do homem reto, as circunstâncias que envolvem a relação em análise e a 

finalidade econômico-social por ele perseguida. 

O princípio da boa-fé objetiva exerce, assim, função extremamente importante no que 

diz respeito à interpretação dos contratos e à determinação de seu verdadeiro sentido. Tal 

função é ainda mais proeminente quando se leva em consideração o fato de que, como afirma 

Fernando Noronha, “a boa-fé contratual, especificamente, traduz-se no dever de cada parte 

                                                 
232  GOMES, Orlando. Contratos, p. 199. 
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agir de forma a não defraudar a confiança da contraparte”233. 

Afirmar que o os contratos devem ser interpretados de acordo com a boa-fé objetiva 

(artigo 113 do Código Civil) significa dizer que sua interpretação está vinculada ao seu 

sentido objetivo e aparente, salvo quando o destinatário conhecer a vontade real do declarante 

ou quando deveria conhecê-la, se agisse com razoável diligência. Quando o sentido objetivo 

suscitar dúvidas, deve-se preferir o significado que a boa-fé aponte como o mais razoável.234 

Na busca desse sentido, o intérprete deve levar em consideração a finalidade 

econômico-social do contrato sob exame235, os objetivos que razoavelmente se pode esperar 

daquela espécie de vínculo contratual e, assim, conformar o seu sentido com o que a boa-fé 

objetiva determinar como aceitável. 

A interpretação conforme a boa-fé objetiva tem como escopo amparar a tutela da 

confiança do destinatário da declaração, bem como assegurar o valor real da aparência.236 O 

desenvolvimento dessa técnica hermenêutico-integrativa exige que as normas contratuais 

sejam consideradas como um conjunto significativo. Em outras palavras, não é possível 

analisar determinada norma contratual sem levar em consideração o conjunto de normas do 

qual faz parte, conjunto este necessariamente vinculado a uma finalidade econômico-social. 

Também é imprescindível levar em consideração as circunstâncias concretas que envolvem a 

                                                 
233  NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e seus princípios fundamentais: autonomia privada, boa-fé, 

justiça contratual, p. 147. 
234  MOTA, Maurício Jorge. A pós-eficácia das obrigações. In: TEPEDINO, Gustavo (Coord.). Problemas de 

direito civil-constitucional, p. 196. 
235  NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas, p. 136. Segundo a autora, é esta idéia de 

finalidade econômico-social do contrato que deve ser considerada pelo intérprete a fim de conformá-la ao 
princípio da boa-fé. Contraria a boa-fé permitir que, em nome da intangibilidade da vontade negocial, uma 
dada conjuntura que leve a distorções no que se refere à finalidade econômico-social do contrato ou de dada 
cláusula contratual deixe de ser considerada pelo julgador. Assim, deve-se invocar o princípio da boa-fé 
como fundamento para considerar a finalidade da relação jurídica sub judice, e, neste sentido, condicionar a 
sua interpretação às circunstâncias concretas do caso em exame na medida em que reveladoras dessa 
finalidade. 

236  MOTA, Maurício Jorge. A pós-eficácia das obrigações. In: TEPEDINO, Gustavo (Coord.). Problemas de 
direito civil-constitucional, p. 196. 
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relação contratual em análise, vez que são reveladoras das finalidades econômico-sociais 

daquele vínculo. 

Assim, diante de cláusulas contratuais ambíguas que possam ensejar dúvidas quanto ao 

seu sentido, o princípio da boa-fé objetiva será utilizado como instrumento para eliminar tais 

dúvidas e determinar o adequado significado da cláusula em exame. 

Nesse aspecto, ao aplicar o mencionado princípio, Maurício Jorge Mota afirma que a 

jurisprudência fixou alguns critérios úteis para a determinação do significado que deve ser 

atribuído às cláusulas ambíguas. Dentre eles, destacam-se: 1) o da conservação do contrato, 

segundo o qual se deve optar sempre pelo significado que permita a preservação do vínculo 

contratual; 2) o do menor sacrifício, segundo o qual deve prevalecer o sentido mais favorável 

à parte que assume obrigações; e, 3) o da interpretação contra o predisponente, segundo o qual 

deve prevalecer o sentido menos favorável a quem o redigiu. 237 

Saliente-se que Judith Martins-Costa238 e Tereza Negreiros239 vinculam a função 

hermenêutico-integrativa da boa-fé objetiva à atuação do juiz. A primeira autora afirma 

expressamente que, em se tratando da função hermêutico-integrativa, a boa-fé objetiva deve 

ser compreendida como um mandamento imposto ao juiz de não permitir que o contrato, 

como regulação objetiva, dotado de sentido específico, atinja finalidade oposta ou contrária 

àquela que, razoavelmente, à vista de se escopo econômico-social, seria lícito esperar. Mais 

do que um apelo à ética, o princípio da boa-fé objetiva impõe um dever ao juiz. 

Tereza Negreiros, por sua vez, ao mencionar os ensinamentos da própria Judith 

Martins Costa, afirma que tal função interpretativo-integrativa, hoje reconhecida como uma 

                                                 
237 MOTA, Maurício Jorge. A pós-eficácia das obrigações. In: TEPEDINO, Gustavo (Coord.). Problemas de 

direito civil-constitucional, p. 197. 
238  MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: sistema e tópica no processo obrigacional, p. 428 e 

segs. 
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das ramificações do princípio da boa-fé objetiva, reflete a idéia de expediente técnico e 

preciso, através do qual se confere ao juiz um especial mandato ou poder para decidir o caso 

de acordo com as circunstâncias concretas. 

Entretanto, a concepção da obrigação como processo e, principalmente, o paradigma 

do Estado Democrático de Direito que se pretende instaurar no Brasil tornam equivocado o 

entendimento segundo o qual o Princípio da Boa-fé Objetiva, observado em sua função 

interpretativa-integrativa, destinar-se-ia única e exclusivamente ao juiz e estaria vinculado 

exclusivamente à sua função. 

Os próprios contratantes, como partes diretamente envolvidas neste processo que é a 

obrigação, devem participar de forma ativa na solução desses problemas. A eles devem ser 

conferidas as condições necessárias para que, atuando em conjunto, com base no Princípio da 

Boa-fé Objetiva, possam construir e cumprir a obrigação de forma adequada. 

De qualquer forma, o entendimento apresentado pelas duas autoras não deixa restar 

dúvidas quanto ao fato de que os contratos, em razão do Princípio da Boa-fé Objetiva, devem 

ser interpretados de acordo com sua finalidade econômico-social, ou melhor, com os objetivos 

que razoavelmente se podem esperar dele. 

Outrossim, o Princípio da Boa-fé Objetiva, entendido como norma de conduta baseada 

na honestidade, na lealdade e na probidade, também atua como cânone hábil ao 

preenchimento das lacunas que possam estar presentes no contrato, vez que a relação 

contratual consta de eventos e situações, fenomênicos e jurídicos, nem sempre previstos ou 

previsíveis pelos contratantes.240 Diante da ausência de uma determinação expressa no 

contrato quanto a determinada situação específica, o comportamento a ser seguido pelos 

contratantes será fixado através da incidência do Princípio da Boa-fé Objetiva.  

                                                                                                                                                         
239  NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas, p. 133 e segs. 
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Em suma, a função hermenêutico-integrativa da boa-fé não enseja maiores dúvidas no 

que diz respeito às cláusulas ambíguas e às situações de lacuna no contrato. 

Entretanto, questão intrincada surge quando se considera a aplicação da boa-fé objetiva 

em relação a cláusulas expressas e precisas, que não ensejam nenhuma espécie de dúvida, mas 

que contrariam a finalidade econômico-social do contrato. 

Quanto às relações de consumo, o Código de Defesa do Consumidor impede a 

existência de qualquer dúvida quanto à solução a ser dada para a questão, pois determina 

expressamente que as cláusulas contratuais incompatíveis com a boa-fé objetiva ou com a 

eqüidade sejam consideradas nulas de pleno direito.241 A dúvida permanece, porém, no que diz 

respeito às relações jurídicas que não podem ser caracterizadas como de consumo. 

Resolvendo o problema, Tereza Negreiros entende que o Princípio da Boa-fé Objetiva 

consubstancia norma de natureza cogente, cuja observância deve ser imposta até mesmo às 

relações jurídicas que não estão reguladas pelo Código de Defesa do Consumidor. Essa força 

cogente tem como lastro a fundamentação constitucional do Princípio da Boa-fé Objetiva, 

representada pelo Princípio da Valorização da Dignidade da Pessoa Humana e da construção 

de uma sociedade solidária, bem como no fato de que o Princípio da Autonomia da Vontade 

não é mais absoluto, estando sujeito a limitações.242 Assim, ainda que a cláusula seja expressa 

e que seu conteúdo seja preciso, caso não esteja em conformidade com a boa-fé objetiva, 

poderá ter sua aplicação afastada. 

Tendo em mente o contrato de seguro de responsabilidade civil, especificamente no 

que diz respeito à Teoria do Reembolso, objeto de estudo do presente trabalho, é correto 

                                                                                                                                                         
240  MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: sistema e tópica no processo obrigacional, p. 428. 
241  Esta norma está prevista no artigo 51, inciso IV, do referido Diploma Legal, que dispõe: “são nulas de pleno 

direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que 
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem 
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade”. 
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afirmar que a função interpretativa-integrativa desempenhada pelo Princípio da Boa-fé 

Objetiva impõe o afastamento desta teoria. 

Oportuno relembrar que a boa-fé objetiva representa o dever imposto a cada um dos 

contratantes de atuar de forma a não defraudar a confiança da contraparte, ou melhor, a não 

frustrar as expectativas legitimamente criadas pelo outro contratante. E, que, nesse sentido, o 

espírito do contrato a ser buscado pelo intérprete corresponde ao que razoavelmente se 

poderia esperar de uma avença como a firmada entre as partes, levando-se em consideração a 

conduta do homem reto, as circunstâncias que envolvem o contrato e a finalidade econômico-

social por ele perseguida. 

Já se demonstrou (como pode ser visto nos itens 3.1 e 6.2.2) que o contrato de seguro 

de responsabilidade civil tem por finalidade garantir ao segurado proteção contra o risco de 

imputação de responsabilidade civil que pode lhe atingir, mantendo-se indene o seu 

patrimônio, ao mesmo tempo em que lhe confere a tranqüilidade de que a vítima de seus atos 

culposos não ficará sem a devida reparação (respeitados os limites do contrato, é claro), ou 

melhor, de que sua conduta não será fonte de empobrecimento de ninguém. 

Além disso, essa modalidade de contrato também desempenha outra função na 

sociedade, talvez ainda mais importante que a primeira, qual seja, garantir à vítima do ilícito 

praticado pelo segurado a devida reparação dos danos por ela suportados, contribuindo assim 

para a promoção de sua dignidade. 

No que diz respeito às circunstâncias que envolvem esse tipo contratual, destaca-se o 

fato de ser contrato de adesão (ou por adesão), no qual o segurado simplesmente adere a 

cláusulas preestabelecidas, sem nenhuma possibilidade de discuti-las. Não bastasse isso, o 

segurado também não é devidamente informado sobre as condições que o caracterizam. 

                                                                                                                                                         
242  NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas, p. 139. 



 116 

Levando-se em consideração a conduta do homem reto, é correto afirmar que o que 

razoavelmente se espera de um contrato como o seguro de responsabilidade civil é que, uma 

vez imputada responsabilidade ao segurado por atos ilícitos culposos de sua autoria, os danos 

sofridos pela vítima sejam devidamente reparados pelo segurador (sempre obedecidos os 

limites previstos no contrato), sem nenhuma repercussão sobre o patrimônio do segurado, se é 

que o segurado possuiria patrimônio suficiente.  

A inclusão de cláusula caracterizando a Teoria do Reembolso e impondo que o 

segurado inicialmente arque com a reparação dos danos sofridos pela vítima para, somente 

então, receber da seguradora o valor desembolsado, frustra não só a confiança depositada pelo 

segurado no vínculo contratual, mas, também, impede a consecução das finalidades 

econômico-sociais atribuídas a uma avença desta natureza.  

Assim, apesar de expressamente prevista em cláusula contratual de conteúdo preciso, a 

Teoria do Reembolso representa afronta ao Princípio da Boa-fé Objetiva, devendo sua 

aplicação ser taxativamente afastada pelo intérprete. 

6.2.3.2.2 Função de criação de deveres anexos (laterais) de conduta 

Ensina Fernando Noronha que 

[...] o segundo comando em que se desdobra o princípio da boa-fé estabelece que os 
direitos e deveres das partes não são, para cada uma, apenas o de realizar a prestação 
estipulada no contrato ou no negócio jurídico unilateral, eventualmente acrescido de 
outros deveres previstos pelas partes e ainda dos estabelecidos nas leis, supletivas ou 
imperativas, aplicáveis ao negócio celebrado: a boa-fé impõe a observância também 
de muitos outros deveres de conduta, que vêm sendo evidenciados a partir da análise 
da obrigação de uma perspectiva sistêmica, ou globalizante.243 

                                                 
243  NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e seus princípios fundamentais: autonomia privada, boa-fé, 

justiça contratual, p. 157. 
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Antes, porém, de analisar esta função específica, imprescindível consignar que o 

desenvolvimento e a aplicação do Princípio da Boa-fé Objetiva implica em substancial 

modificação na concepção tradicional de obrigação, bem como na Teoria das Fontes do 

Direito e das Obrigações244. 

A relação obrigacional é tradicionalmente apresentada como um vínculo estático, 

resultante da mera soma do crédito e do débito. Nessa perspectiva se destaca como relação 

nitidamente polarizada, na qual o credor tem seu direito e o devedor seu dever: esses se 

constituem em dois pólos rigidamente opostos. Essa concepção, entretanto, revela apenas o 

aspecto externo da relação obrigacional, representado por seus elementos essenciais, que são o 

sujeito, o objeto e o vínculo. Nada diz sobre a estrutura dos diversos deveres, estados, 

situações e poderes que decorrem do vínculo245. É uma perspectiva atomística da relação 

obrigacional. 

Segundo Cláudia Lima Marques, a imposição do Princípio da Boa-fé Objetiva na 

formação e na execução das obrigações interpela profundamente a concepção estática desse 

instituto. O contrato passa a ser visto como relação jurídica dinâmica, que nasce cresce e 

morre, devendo ser concebido como um feixe de obrigações múltiplas e recíprocas entre as 

partes.246 

A obrigação representa, pois, um vínculo dialético entre o credor e o devedor, que 

                                                 
244  MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor: o novo regime das relações 

contratuais, p. 180 e segs; MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: sistema e tópica no 
processo obrigacional, p. 383 e segs. 

245  MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: sistema e tópica no processo obrigacional, p. 384. 
246  MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor: o novo regime das relações 

contratuais, p. 182. Segundo a autora, “os doutrinadores alemães costumam afirmar que as relações 
obrigacionais são, em verdade, uma ‘fila’ ou uma ‘série’ de deveres de conduta e contratuais, vistos no 
tempo, ordenados logicamente, unidos por uma finalidade. Esta finalidade, este sentido único, que une e 
organiza a relação contratual, é a realização dos interesses legítimos das partes; a realização do objetivo do 
contrato e o posterior desaparecimento da relação”. 
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devem colaborar e cooperar para o perfeito adimplemento247, ou seja, a devida realização da 

finalidade buscada através da respectiva relação jurídica. Trata-se de processo tanto social 

como jurídico que se desenvolve no tempo, de forma dinâmica, irradiando efeitos jurídicos, 

tanto antes de seu início como após seu término, e durante todo o seu desenrolar.248 

Considerada, então, como totalidade destinada ao adimplemento e como processo 

dinâmico de formação e vínculo dialético, a relação obrigacional não abriga apenas o dever 

principal de prestar, imposto ao devedor, mas também um sem número de deveres anexos - 

instrumentais e independentes - cujo objetivo é conduzir ao efetivo adimplemento.249 Tais 

deveres derivam do Princípio da Boa-fé Objetiva, norma de conduta imposta a todos os 

contratantes. 

Assim, conforme os ensinamentos de Cláudia Lima Marques, 

[...] o contrato não envolve só a obrigação de prestar, mas envolve também uma 
obrigação de conduta! A relação contratual nada mais é do que um contato social, 
um contato na sociedade que une, vincula pessoas, contato onde necessariamente não 
se pode esquecer ou desrespeitar os deveres gerais de conduta, os deveres de atuação 
conforme a boa-fé e conforme o direito. Estes deveres de conduta obrigam-nos a 
todos, todos os dias, nas relações extracontratuais e muito mais, nas relações 
contratuais.250 (grifo do original) 

O reconhecimento destes deveres anexos de conduta, instrumentais e autônomos, frise-

se, implica em modificação na Teoria das Fontes dos Direitos e das Obrigações.251 Tal 

                                                 
247 COUTO E SILVA, Clóvis. O princípio da boa-fé no direito brasileiro e português apud MOTA, Maurício 

Jorge. A pós-eficácia das obrigações. In: TEPEDINO, Gustavo (Coord.). Problemas de direito civil-
constitucional, p. 190-191. 

248  MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor: o novo regime das relações 
contratuais, p. 183. 

249 MOTA, Maurício Jorge. A pós-eficácia das obrigações. In: TEPEDINO, Gustavo (Coord.). Problemas de 
direito civil-constitucional, p. 191. 

250  MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor: o novo regime das relações 
contratuais, p. 183. Segundo a autora, em nota de rodapé, “a expressão ‘contato social’ foi desenvolvida pela 
doutrina e jurisprudência alemã para servir de ponto de encontro, de gênero, para as relações contratuais e 
extracontratuais na sociedade, das quais nascem direitos e obrigações, sempre ao interpretar o § 242 do 
BGB”. 

251  MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor: o novo regime das relações 
contratuais, p. 183. 
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mudança neste estado de coisas ocorre porque os referidos deveres laterais não derivam nem 

da vontade das partes e nem da lei, propriamente dita, elementos que são considerados pela 

teoria tradicional como as duas únicas fontes de obrigações e direitos.252 

Em verdade, como já dito, os deveres anexos de conduta decorrem diretamente do 

Princípio da Boa-fé Objetiva e da nova concepção de obrigação que ora se impõe, vista como 

totalidade e como processo. 

Em virtude de todos estes fatores, Judith Martins-Costa afirma que a 

[...] concepção da obrigação como um processo e como uma totalidade concreta põe 
em causa o paradigma tradicional das obrigações, fundado na valorização jurídica da 
vontade humana, e inaugura um novo paradigma para o direito obrigacional, não 
mais baseado exclusivamente no dogma da vontade, mas na boa-fé objetiva.253 

Sendo assim, pode-se concluir que a fonte imediata de todas as obrigações seria o 

contato social, a interação entre os membros da sociedade, como bem ensina Clóvis do Couto 

e Silva.254 

Ora, toda relação contratual gera deveres de prestação que se dividem em deveres 

principais e deveres secundários. A atuação do Princípio da Boa-fé Objetiva, impondo às 

                                                 
252  MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: sistema e tópica no processo obrigacional, p. 397. 

Judith Martins-Costa desenvolvendo o tema, ensina o seguinte nas páginas 403 e 404 da obra citada: 
“incidente a boa-fé objetiva em toda relação jurídica decorrente de contato social - e vista a relação 
obrigacional como uma totalidade e um processo -, percebe-se a agregação, aos deveres contratuais 
propriamente ditos, geralmente provindos ou da lei ou da vontade (os chamados deveres principais de 
prestação, correspondentes a cada tipo contratual considerado), de outros deveres, que nomearei por 
instrumentais ou funcionais. Estes não derivam de ato voluntarístico, nem de norma legislativa punctual, mas 
dos princípios da função social e da boa-fé, sempre presente a finalidade objetiva do contrato, podendo-se 
apresentar antes mesmo da conclusão do negócio (o que explica, por exemplo, o dever de informar no 
período pré-contratual) ou até após finda a relação, como é o caso da chamada responsabilidade pós-
contratual. Todos estes deveres, assegura Couto e Silva (COUTO E SILVA, Clóvis. Les príncipes 
fondamentaux de la responsabilité civile em droit brésilien et compare. Porto Alegre, 1988 apud MARTINS-
COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: sistema e tópica no processo obrigacional, 2000) ‘têm a sua 
fonte no contato social’. Por conseguinte, é possível a classificação: fonte imediata de todos os deveres 
obrigacionais é o contato social; fontes mediatas, a lei, o delito, a vontade e os princípios da boa-fé objetiva e 
da função social do contrato”. 

253  MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: sistema e tópica no processo obrigacional, p. 394. 
254  COUTO E SILVA, Clóvis. Les príncipes fondamentaux de la responsabilité civile em droit brésilien et 

compare. Porto Alegre, 1988 apud MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: sistema e tópica 
no processo obrigacional, p. 403. 
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partes contratantes a observação de determinado padrão de conduta socialmente recomendado 

e fazendo com que a obrigação seja vista como processo e encarada como totalidade voltada 

para um fim, faz com que surjam outros deveres diferentes daqueles, que recebem o nome de 

deveres anexos de conduta.255 

Estes deveres não estão orientados diretamente para ao cumprimento da prestação 

principal, mas estão vinculados ao correto processamento da relação obrigacional e à 

satisfação dos interesses globais envolvidos, servindo como meio para garantir a consecução 

do fim do contrato. Por esse motivo são qualificados como deveres instrumentais.256 

Motta Pinto apud Judith Martins Costa define que os deveres instrumentais 

caracterizam-se por uma “função auxiliar da realização positiva do fim contratual e da 

proteção à pessoa ou aos bens da outra parte contra os riscos de danos concomitantes”, 

servindo, “ao menos as suas manifestações mais típicas, ao interesse na conservação dos bens 

patrimoniais ou pessoais que podem ser afetados em conexão com o contrato”257. 

Acompanhando os ensinamentos de Teresa Negreiros, tais deveres anexos têm um 

sentido e um fim éticos, caracterizando a correção do comportamento dos contratantes, um em 

relação ao outro, tendo em vista que a relação obrigacional deve traduzir uma ordem de 

cooperação, exigindo-se de ambos os obrigados que atuem em favor da consecução da 

                                                 
255  Fazendo referência aos deveres que compõem a relação obrigacional em geral, e a relação contratual em 

especial, Fernando Noronha propõe a utilização da seguinte terminologia: a) Deveres principais, que seriam 
aqueles que se traduzem na realização da prestação debitória; b) Deveres secundários, ou acessórios, que 
seriam aqueles dirigidos à realização de prestações ainda específicas, mas diferentes da prestação principal; e, 
c) Deveres laterais, que seriam aqueles que não dizem respeito a prestações específicas, mas visam proteger a 
pessoa e os bens da outra parte contra riscos de danos e, em geral, auxiliar na realização das finalidades da 
própria relação obrigacional (NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e seus princípios fundamentais: 
autonomia privada, boa-fé, justiça contratual, p. 161). 

256  Este o entendimento de Teresa Negreiros, para quem os deveres impostos pela boa-fé objetiva “são 
denominados instrumentais por forma a enfatizar sua serventia como meio para garantir a consecução do 
contrato” (NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas, p. 150). 

257  MOTTA PINTO, Carlos Alberto da. Cessão de contrato. São Paulo: Saraiva, 1985 apud MARTINS-
COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: sistema e tópica no processo obrigacional, p. 440. 
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finalidade que justifica a formação do vínculo.258 

Tratam-se, portanto, de deveres relacionados à adoção de determinados 

comportamentos, exigidos pela boa-fé objetiva em razão do fim perseguido pelo contrato, 

dada a relação de confiança que o fundamenta. Tais comportamentos estão fundados na 

lealdade, na honestidade e na correção. São, pois, deveres autônomos, com finalidade própria 

e diversa da obrigação principal. Não são previstos expressamente pelas partes, mas resultam 

necessários para a plena realização do programa contratual avençado. Nesse sentido, tais 

deveres são estabelecidos em razão das circunstâncias que envolvem o caso específico, não 

constituindo elementos da relação contratual existentes ab initio e com conteúdo fixo. Ou 

seja, os deveres anexos não podem ser definidos de antemão, somente se concretizando na 

medida em que se desenvolve a relação obrigacional. 

Oportuno transcrever o ensinamento de Regis Fichtner Pereira, apresentado por Tereza 

Negreiros, segundo o qual 

[...] não parece possível a dedução de uma fórmula de fixação do conteúdo do 
princípio da boa-fé aplicável a todas as situações que surgem na sociedade. A 
fixação desse conteúdo somente se pode dar caso a caso, segundo as circunstâncias 
que cercam a atuação das partes, conforme a natureza da relação que travam em 
sociedade, a sua própria situação sócio-econômica, e outros fatores.259 

Depreende-se, pois, que a finalidade do negócio formalizado é fator determinante do 

conteúdo interno da relação contratual e, conseqüentemente, fator imprescindível ao 

estabelecimento dos deveres anexos de conduta incidentes sobre a relação obrigacional. 

A definição desses deveres instrumentais em dada situação concreta consubstancializa 

a concepção da relação obrigacional como totalidade e como processo, vez que se configuram 

                                                 
258  NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas, p. 130, 150. 
259  PEREIRA, Regis Fichtner. A responsabilidade pré-contratual, teoria geral e responsabilidade pela ruptura 

das negociações contratuais. Tese (Doutorado em Direito) - Orientador professor Vicente Barreto. Rio de 
Janeiro: Faculdade de Direito da UERJ, jan. 2000 apud NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos 
paradigmas, p. 153. 
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durante o desenrolar da relação contratual. 

Os deveres laterais de conduta, conforme Menezes Cordeiro, são usualmente divididos 

em: a) deveres de proteção, que dizem respeito à obrigação das partes de evitar, no curso do 

fenômeno contratual, que sejam infligidos danos mútuos, seja em suas pessoas seja em seus 

patrimônios; b) deveres de esclarecimento, que obrigam as partes a, na vigência do contrato, 

informarem-se mutuamente de todos os aspectos atinentes ao vínculo, de ocorrências que com 

ele tenham relação e, ainda, de todos os efeitos que, da execução contratual, possam advir; e, 

c) deveres de lealdade, que obrigam as partes a se absterem de comportamentos que possam 

falsear o objetivo do negócio ou desequilibrar o jogo das prestações por elas consignado.260  

No que diz respeito ao contrato de seguro de responsabilidade civil, tema sobre o qual 

se concentra o presente estudo, a imposição, por parte do segurador, de cláusula como a que 

estabelece a Teoria do Reembolso representa descumprimento dos deveres anexos de conduta 

impostos pelo Princípio da Boa-fé Objetiva. 

Ao exigir que o segurado, mesmo já tendo pagado o prêmio (ou seja, cumprido a 

devida contraprestação), arque com a reparação dos danos causados à vítima para, em seguida, 

exigir o reembolso da quantia despendida, o segurador em nada coopera para a consecução da 

finalidade que justifica a formação do respectivo vínculo jurídico. Muito pelo contrário, adota 

postura extremamente desleal, pois frustra as legítimas expectativas criadas pelo segurado em 

relação ao contrato. Concomitantemente, inviabiliza a concretização da segurança e da 

tranqüilidade buscadas pelo segurado através do vínculo jurídico, vez que o segurado se vê 

obrigado a abrir mão do patrimônio que pretendia manter indene, sendo mesmo forçado a se 

desfazer de seus bens para, só então, ter o direito de exigir do segurador o reembolso da 

                                                 
260  MENEZES CORDEIRO, Antônio Manuel da Rocha. Da boa-fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 1984, v. 

2 apud NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e seus princípios fundamentais: autonomia privada, 
boa-fé, justiça contratual, p. 162. 
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quantia despendida. Isto é, na melhor das hipóteses, pois é comum acontecer de o segurado 

não ter patrimônio suficiente para reparar os danos causados à vítima de sua conduta culposa. 

Essa situação, como é óbvio, frustrará por completo as finalidades do contrato, que não 

produzirá nenhum efeito em relação ao segurado. Afinal, a prestação do segurador está ou não 

relacionada a um dever de garantia? 

Importante consignar, por fim, que a inobservância aos deveres anexos de conduta por 

parte do segurador não se limita aos aspectos até aqui salientados. Como se sabe, o contrato 

de seguro é um contrato de adesão, no qual o segurado simplesmente adere às cláusulas 

(condições gerais da apólice) que são pré-elaboradas pelo segurador de forma unilateral. No 

momento em que o contrato de seguro de responsabilidade civil se forma, o segurador não 

presta os esclarecimentos necessários à justa compreensão de seus termos por parte do 

segurado, nem informa sobre a existência da cláusula que estabelece a Teoria do Reembolso, 

cláusula de impacto devastador sobre os interesses que o segurado busca cumprir através do 

contrato. Essa postura, como não poderia deixar de ser, representa uma violação ao dever de 

informação e esclarecimento imposto às partes contratantes pelo Princípio da Boa-fé 

Objetiva.261 

6.2.3.3.2 Função de controle 

Como discutido intensivamente até aqui, o Princípio da Boa-fé Objetiva está 

                                                 
261  Não obstante o que determina a boa-fé objetiva, vale lembrar que o contrato de seguro constitui relação 

jurídica de consumo e, desse modo, está submetido às normas de ordem pública instituídas pelo Código de 
Defesa do Consumidor. Uma dessas normas, como se sabe, determina expressamente que “os contratos que 
regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de 
tomar conhecimento prévio de seu conteúdo” (artigo 46). É exatamente isso o que ocorre com o contrato de 
seguro de responsabilidade civil, especificamente no que diz respeito à cláusula que estabelece a teoria do 
reembolso. 
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consubstanciado na observância pelas partes contratantes de padrão de conduta, socialmente 

recomendado, fundado na honestidade, na lealdade e na probidade. Os contratantes devem 

necessariamente cooperar para o correto adimplemento do contrato, para a efetivação dos 

interesses globais envolvidos na relação jurídica, e para a consecução da sua finalidade. Assim 

como cria deveres laterais de conduta que são impostos às partes contratantes 

independentemente de sua vontade ou da lei, o Princípio da Boa-fé Objetiva também 

estabelece limitações ao exercício dos direitos decorrentes do contrato, o que corresponde à 

função de controle. 

Nesse aspecto, verifica-se estreita relação entre o Princípio da Boa-fé Objetiva e a 

Teoria do Abuso de Direto, teoria esta que encontra previsão expressa no artigo 187 do 

Código Civil de 2002. 

Segundo este artigo, “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”. 

Percebe-se, pois, que o Princípio da Boa-fé Objetiva e a Teoria do Abuso de Direito 

atuam de forma a se completarem mutuamente, no sentido de que o primeiro, servindo como 

parâmetro de valoração do comportamento dos contratantes, permite caracterizar determinado 

exercício de direito como abusivo ou não.262 

                                                 
262  NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas, p. 141. No mesmo sentido, Fernando Noronha, 

destacando a atuação da boa-fé objetiva sobre a autonomia privada, afirma que “o verdadeiro critério do 
abuso de direito parece estar no princípio da boa-fé: o que importa assinalar é, primeiro, que a boa-fé exige 
de cada parte que, ao exercer os seus direitos, haja com moderação e, segundo, que se a discricionariedade 
concedida aos particulares constitui a sua esfera de autonomia privada, a boa-fé, agora, terá uma função de 
limite a tal autonomia” (NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e seus princípios fundamentais: 
autonomia privada, boa-fé, justiça contratual, p. 173). Rosalice Fidalgo Pinheiro também comunga desse 
entendimento ao enfatizar a estreita correlação entre o abuso do direito e a boa-fé e afirmar que “diante da 
insuficiência das teorias até então delineadas para configurar a abusividade, esta última [a boa-fé] revela-se 
como o seu ‘critério ético’ ou um ‘sistema de exercício incompatível com a regra moral’. Trata-se de 
identificar o abuso do direito pelo exercício de prerrogativas individuais, como contrário à boa-fé, à moral e 
aos bons costumes” (PINHEIRO, Rosalice Fidalgo. O abuso do direito e as relações contratuais. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2002. p. 259).  
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Segundo o Princípio da Boa-fé Objetiva, ensina Teresa Negreiros, 

[...] o exercício de um direito será irregular e, nesta medida, abusivo, se 
consubstanciar quebra de confiança e frustração de legítimas expectativas. Nesses 
casos, o comportamento formalmente lícito, consistente no exercício de um direito, 
é, contudo, um comportamento contrário à boa-fé e, como tal, sujeito ao controle 
pela ordem jurídica.263 

A boa-fé e, conseqüentemente, o exercício do direito pelas partes aparecem 

diretamente ligados à finalidade econômico-social do contrato e a seu serviço. Nesse sentido, 

Stela Marios Almeida Neves apud Tereza Negreiros afirma que “a boa-fé procura assegurar 

uma perfeita execução do ordenamento contratual de acordo com o seu sentido e fim, tendo 

como finalidade a plena realização dos interesses envolvidos”. 

À atuação dos intervenientes exige-se sempre subjacente um espírito de lealdade e de 

cooperação.264 A boa-fé, portanto, revela-se como elemento constitutivo do abuso do direito. 

Como se vê, a função de controle desenvolvida pela boa-fé incide diretamente sobre o direito 

subjetivo das partes contratantes, que se encontra destituído do caráter absoluto que outrora lhe 

fora conferido, deixando de servir única e exclusivamente aos interesses de seu titular e 

passando a servir aos interesses da coletividade. É a chamada funcionalização dos direitos 

subjetivos. 

A boa-fé apresenta-se, pois, como o critério hábil para a caracterização de um 

exercício abusivo de direito, ou, nas palavras de Karl Larenz, como “o limite mais importante 

do exercício lícito de um direito”265. 

Sumariando, em sua função de controle, a boa-fé objetiva leva em consideração a 

finalidade econômico-social do contrato, caracterizando como abusivo o exercício do direito 

                                                 
263  NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas, p. 141. 
264  NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas, p. 141. 
265  LARENZ, Karl. Derecho civil: parte general. Madri: Editoriales de Derecho Reunidas, 1978. p. 299-300 

apud PINHEIRO, Rosalice Fidalgo. O abuso do direito e as relações contratuais, p. 261. 
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que se afastar dela. Nesse sentido, mais uma vez, o Princípio da Boa-fé Objetiva revela sua 

vinculação com a função social do contrato. Os direitos reconhecidos a cada parte não visam 

apenas à satisfação dos próprios interesses, mas, também e concomitantemente, dos interesses 

sociais.266 A função de controle exercida pelo princípio da boa-fé objetiva, consubstanciada na 

imposição de limites ao exercício dos direitos subjetivo pelas partes contratantes, também 

enseja o desenvolvimento da Teoria dos Atos Próprios. 

Segundo essa teoria, as partes contratantes estão submetidas a um dever que as obriga 

a adotar uma linha de comportamento uniforme ao longo de toda a relação contratual, 

restando definitivamente proibida a duplicidade de comportamento. 

Os dois institutos mais significativos dessa teoria são o tu quoque e o venire contra 

factum proprium. 

Quanto ao tu quoque, Menezes Cordeiro o conceitua como a regra pela qual a pessoa 

que viola uma norma jurídica não pode, sem abuso, exercer a situação jurídica que essa 

mesma norma lhe atribuiria.267 Atenta contra a boa-fé, o comportamento contraditório com o 

anterior que implique em quebra do sinalagma contratual, ou melhor, que permita que 

contratantes igualmente faltosos sejam tratados de forma desigual.268 

Não se permite que o contratante, que já tenha de alguma forma violado o contrato, 

utilize-se do direito de pleitear indenizações ou rescisão pelo não cumprimento ou violações 

que lhe sejam posteriores. Um exemplo é o do contratante que está em mora quanto à sua 

prestação e, diante de circunstâncias que alterem a base do negócio, pretenda rescindi-lo. 

Outro exemplo recorrente é o do condômino que descumpre norma prevista na Convenção de 

                                                 
266  PINHEIRO, Rosalice Fidalgo. O abuso do direito e as relações contratuais, p. 265. 
267  MENEZES CORDEIRO, António. Da boa-fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 1997, p. 843 apud 

PINHEIRO, Rosalice Fidalgo. O abuso do direito e as relações contratuais, p. 274. 
268  NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas, p. 143. 
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Condomínio e, diante de um descumprimento desta mesma norma por outro condômino, 

pretende vê-lo punido. 

Já o venire contra factum proprium está consubstanciado em um desvio de conduta em 

relação à linha de atuação que aquele contratante assumiu como padrão, sendo que tal 

modificação de comportamento importa em quebra de confiança da outra parte, violando 

legítimas expectativas criadas na outra parte contratante. Essas expectativas devem estar 

fundadas em atos concretos.269 

Pressupõe-se, assim, a existência de dois comportamentos lícitos desempenhados pelo 

titular de um direito, sendo que o segundo apresenta-se em contradição com o primeiro e 

frustra expectativas legítimas da outra parte, violando a confiança gerada e causando-lhe 

efetivos prejuízos. 

6.3 O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PRIVADA 

Retomando as discussões e primeiras conclusões deste trabalho, entende-se que a 

vontade não é mais a fonte exclusiva das obrigações. Tomam lugar, ao seu lado, valores como 

a boa-fé objetiva e a justiça contratual (eqüidade)270, além, é claro, da função social que o 

contrato está incumbido de realizar.  

Nas palavras de Pietro Perlingieri, citado por Cláudio Luiz Bueno de Godoy, “a 

autonomia da vontade não é mais a fonte exclusiva do contrato, no sentido de que este é a 

expressão não mais do auto-regulamento, mas do regulamento que tem sua fonte, além do 

                                                 
269  NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas, p. 146-147. 
270  MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor: o novo regime das relações 

contratuais, p. 177. 
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contrato, na lei, nos usos, na eqüidade”271. 

Oportuno lembrar a lição de Fernando Noronha que, fazendo referência a Stein e 

Sande, afirma que o contrato também deve ser orientado pelos valores jurídicos fundamentais 

da civilização ocidental, quais sejam: ordem, justiça e liberdade.272 Continua o jurista, 

apontando que “a liberdade, no Direito dos Contratos, constitui o núcleo do princípio da 

autonomia privada. A justiça conforma o princípio da justiça social. A ordem, que no âmbito 

dos contratos seria mais bem chamada de segurança, faz-se presente através do princípio da 

boa-fé contratual” (grifos no original). 

Desse modo, a vontade continua sendo elemento essencial ao instituto do contrato, 

mas sem o caráter absoluto, onipotente e exclusivista com os quais a caracterizam na 

concepção tradicional.  

A Autonomia da Vontade273, portanto, dá lugar ao que se denomina Autonomia 

Privada, expressão cujo significado melhor representa a relação que deve existir entre a 

vontade e o contrato, nos termos que exige a realidade social, política e econômica 

contemporânea. A essência dessa substituição se faz presente na lição de Fernando Noronha: 

[...] ora, foi precisamente em conseqüência da revisão a que foram submetidos o 

                                                 
271  GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Função social do contrato: os novos princípios contratuais, p. 18. 
272  NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e seus princípios fundamentais: autonomia privada, boa-fé, 

justiça contratual, p. 100;102. 
273  Antes de avançar no tema, oportuno relembrar as características marcantes da Autonomia da Vontade, 

conforme Fernando Noronha: “Autonomia da vontade era expressão inspirada pela filosofia de Kant, para 
quem a dignidade da pessoa não se compadece com a submissão a leis outras que não aquelas que dê a si 
mesma. Era expressão muito adequada, também porque ressaltava uma evidente influência do jusracionalismo 
iluminista do século XVIII, ainda através de Kant, naquilo que ela pretendia traduzir: sendo o homem por 
essência livre, só por sua vontade ele poderia assumir obrigações, tanto políticas (recorde-se Rousseau, Le 
contrat social) como na esfera privada. Se a soberania política residia na “vontade geral”, também o contrato 
seria governado por, digamos, um “poder soberano” similar, que seria a “vontade individual”. [...] A vontade 
dos interessados não só criaria livremente o contrato, como também determinaria livremente o seu conteúdo. 
[...] Os efeitos jurídicos do contrato seriam apenas aqueles explicitados pelas partes (vontade expressa) ou 
que fosse possível deduzir, por implícitos (vontade tácita): todos seriam tutelados por serem da vontade das 
partes e só deveriam ser observados nos precisos termos desta. [...] Os autores ainda formados na concepção 
voluntarística tradicional definiam a autonomia da vontade como o poder das partes de determinar livremente 
tudo no negócio jurídico, que seria lei para elas.” (NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e seus 
princípios fundamentais: autonomia privada, boa-fé, justiça contratual, p. 112). 
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liberalismo econômico e, sobretudo, as concepções voluntaristas do negócio jurídico 
que se passou a falar em autonomia privada, de preferência à mais antiga autonomia 
da vontade. E, realmente, se a antiga autonomia da vontade, com o conteúdo que lhe 
era atribuído, era passível de críticas, já a autonomia privada é noção não só com 
sólidos fundamentos, como extremamente importante.274 

A autonomia privada275, portanto, nas palavras de Francisco Amaral, “é o poder que os 

particulares têm de regular, pelo exercício de sua própria vontade, as relações de que 

participam, estabelecendo-lhes o conteúdo e a respectiva disciplina jurídica” 276.  

Esse poder, entretanto, ainda conforme Francisco Amaral, não é originário e nem 

ilimitado. Deriva necessariamente do ordenamento jurídico estatal e é exercido nos exatos 

limites estabelecidos por este último. Assim, o ordenamento jurídico é que reconhece a 

existência desse poder de auto-regulamentação atribuído aos particulares e que, 

simultaneamente, fixa os limites que vinculam o seu exercício. 

Cláudia Lima Marques, citando os ensinamentos de Betti, afirma que 

O contrato seria um ato de auto-regulamentação de interesses das partes, e, portanto, 
por excelência, um ato de autonomia privada, mas este ato deveria ser realizado nas 
condições permitidas pelo direito, pois só assim a lei dotaria de eficácia jurídica o 
contrato. A posição dominante, portanto, é a lei.277 

Nessa mesma linha, transcrevendo primeiramente uma citação de Karl Larenz e, em 

seguida, fazendo referência a Betti, Fernando Noronha278 ensina que a autonomia privada 

[...] é a possibilidade, oferecida e assegurada aos particulares, de regularem suas 
relações mútuas, dentro de determinados limites, por meio de negócios jurídicos, em 

                                                 
274 NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e seus princípios fundamentais: autonomia privada, boa-fé, 

justiça contratual, p. 113. 
275  Segundo Fernando Noronha, assim como acontecia com a Autonomia da Vontade, a Autonomia Privada 

combina dois elementos extrajurídicos: um deles filosófico, representado pela tradição cristã sobre o 
imanente valor da pessoa, representado no personalismo ético Kantiano, e o outro econômico, relativo ao 
sistema que se funda na livre iniciativa (NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e seus princípios 
fundamentais: autonomia privada, boa-fé, justiça contratual, p. 114). 

276  AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução, p. 347-348. 
277  MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor: o novo regime das relações 

contratuais, p. 177. 
278  NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e seus princípios fundamentais: autonomia privada, boa-fé, 

justiça contratual, p. 115 
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especial mediante contratos.279  

[...] É o poder de ‘auto-regulamentação dos próprios interesses e relações, exercido 
pelo próprio titular deles’, de que falava Betti280, 

a ser exercido nos limites e com as finalidades assinadas pela função social do contrato. 

Percebe-se que a liberdade natural dos indivíduos passa a sofrer restrições de ordem 

pública, que se dão principalmente através da lei. Tais limitações se fazem necessárias 

exatamente para que se possa garantir a esses mesmos indivíduos efetiva liberdade jurídica.281 

É o que Radbruch, apud Cláudio Luiz Bueno de Godoy ressalta, após constatar que o 

culto excessivo à liberdade contratual do direito converte-se em escravidão contratual na 

sociedade, a respeito da função conferida à lei: “Daí, para a lei, a missão de ter de inverter de 

novo as coisas e, por meio de certas limitações impostas à liberdade, restabelecer a liberdade 

social de contratar”282. Por mais paradoxal que pareça, esse autor afirma que é justamente a 

restrição à liberdade que vai restabelecer o que considera uma liberdade social, qual seja, a de 

contratar. 

O Estado, então, respondendo aos anseios da sociedade, intervém diretamente nas 

relações contratuais, fenômeno que recebe o nome de “dirigismo contratual” e representa um 

dos aspectos do Estado Social, caracterizado pela regulação direta da ordem econômica e 

social. Nas palavras de Fernando Horta Tavares, 

[...] a intervenção do legislador no domínio contratual, antes reservado à estreita 
autonomia da vontade das partes, tornou-se imperiosa para impedir os abusos a que 
chegaram, por exemplo, os contratos de adesão. Destarte, o contrato deixa de 
pertencer à esfera de atuação dos indivíduos para se inserir no âmbito da ordem 

                                                 
279  LARENZ, Karl. Derecho civil: parte general apud NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e seus 

princípios fundamentais: autonomia privada, boa-fé, justiça contratual, p. 115. 
280  BETTI, Emílio. Teoria geral do negócio jurídico apud NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e 

seus princípios fundamentais: autonomia privada, boa-fé, justiça contratual, p. 115. 
281  FERRI, Luigi. La autonomia privada apud GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Função social do contrato: os 

novos princípios contratuais, p. 20. 
282  RADBRUCH, Gustav. Filosofia do direito apud GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Função social do 

contrato: os novos princípios contratuais, p. 20. 
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econômica e social.283 

E é respaldada por Darcy Bessone quando esse ensina que, “premido por tão urgentes 

necessidades, o Estado passa a dirigir o contrato, não tanto segundo a vontade comum e 

provável dos contratantes, mas atentando, sobretudo, às necessidades gerais da sociedade”284. 

Nesta incansável busca pelo equilíbrio na relação jurídica contratual destaca-se o novo 

papel assumido pela lei em relação ao instituto do contrato. No que diz respeito ao Direito 

Contratual, a lei deixa de ser apenas supletiva ou meramente interpretativa e passa ser 

imperativa, assumindo caráter obrigatório, assim “a lei protegerá determinados interesses 

sociais e servirá como instrumento limitador do poder da vontade”285, ou seja, na nova 

concepção de contrato a lei assume papel relevante. 

Paulo Luiz Neto Lobo conclui que a vontade continua a exercer papel imprescindível 

em relação ao contrato, mas o espaço reservado para que os particulares auto-regulamentem 

sua relações será reduzido por normas imperativas, tais como a do Código de Defesa do 

Consumidor. É uma nova concepção de contrato, na qual a vontade perde a condição de 

elemento nuclear, surgindo em seu lugar elemento estranho às partes, mas básico para a 

sociedade como um todo: o interesse social.286 No mesmo sentido, Alinne Arquette Leite 

Novais afirma que o Estado Social não suprimiu por completo a Autonomia da Vontade. “Na 

verdade, o que houve foi a redução de sua importância, já que o mesmo era considerado um 

dogma inafastável na teoria contratual clássica e que tal visão não se coaduna mais com o 

                                                 
283  TAVARES, Fernando Horta. Novos paradigmas dos contratos - o declínio do princípio da autonomia da 

vontade e a proteção contra cláusulas abusivas. Revista da Faculdade Mineira de Direito, Belo Horizonte, 
PUC-Minas, v. 3, n. 5-6, p. 75-82, 1º e 2º sem. 2000. 

284  BESSONE, Darcy. Do contrato: teoria geral, p. 35. 
285  MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor: o novo regime das relações 

contratuais, p. 178. 
286  LOBO, Paulo Luiz Netto. Do contrato no estado social. Maceió: Edufal, 1983. 
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momento histórico em que vivemos”287. 

Assim, a Autonomia Privada288 constitui um dos princípios fundamentais que 

disciplinam os contratos, representando o reconhecimento pelo ordenamento jurídico da 

existência de um âmbito particular de atuação com eficácia normativa, embora limitado por 

valores como a boa-fé, a eqüidade e a função social. 

                                                 
287  NOVAIS, Alinne Arquette Leite. Os novos paradigmas da teoria contratual: o princípio da boa-fé objetiva e o 

princípio da tutela do hipossuficiente. In: TEPEDINO, Gustavo (Coord.). Problemas de direito civil 
constitucional, p. 21. 

288  A título de complemento, Flávio Tortuce conceitua “o princípio da autonomia privada como um regramento 
básico, de ordem particular - mas influenciado por normas de ordem pública -, pelo qual, na formação do 
contrato, além da vontade das partes, entram em cena outros fatores: psicológicos, políticos, econômicos e 
sociais” (TORTUCE, Flávio. Função social dos contratos: do código de defesa do consumidor ao código 
civil. São Paulo: Método, 2005. p. 147). 
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7 CONCLUSÃO 

A concepção tradicional de contrato, desenvolvida sob o paradigma do Estado Liberal 

e tendo como fundamento o Liberalismo Econômico e o Individualismo filosófico, torna-se 

incapaz de prosperar, vez que totalmente incapaz de atender às necessidades da sociedade 

contemporânea. 

O contrato, por sua vez, não se permite mais ser visto simplesmente como um campo 

voltado para a livre manifestação de vontade das partes que, guiadas exclusivamente pelo 

objetivo egoístico de realizar seus interesses privados, auto-regulamentam as relações havidas 

entre elas, levando em consideração apenas a sua própria vontade.  

Tendo em vista o processo evolutivo experimentado pelo Direito Civil brasileiro 

(constitucionalização e despatrimonialização), não é mais possível conceber o contrato como 

instrumento destinado a promover única e exclusivamente a circulação de riquezas.  

As questões existenciais assumem preferência em detrimento das patrimoniais. A 

Constituição Federal de 1988, atuando como centro unificador de todo o sistema jurídico, 

atribui prioridade absoluta à pessoa humana, à promoção de sua dignidade e ao livre 

desenvolvimento de sua personalidade. A pessoa humana passa a ocupar o cerne do 

ordenamento jurídico pátrio, posição antes pertencente ao patrimônio. 

O direito de contratar, então, deve ser exercido de forma a promover não apenas o 

interesse das partes, mas, também, e principalmente, a realização de finalidades sociais, dentre 

as quais se destaca a promoção da dignidade da pessoa humana e a construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária, nos termos que preceitua a Constituição Federal. 

O contrato somente se justifica se cumpre a sua função social, ou seja, deve representar 
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não apenas uma expressão da liberdade individual de cada um, mas deve atuar como 

instrumento capaz de efetivar a libertação dos homens e dos povos, como profetiza João 

Batista Vilela. 

Nesse sentido, a concepção contemporânea tem como objetivo libertar o conceito de 

contrato da idéia monopolista da Autonomia da Vontade e admitir que, além da vontade das 

partes, outros elementos integram o seu conteúdo. A vontade não é mais a fonte única e 

exclusiva das obrigações. Pelo contrário, apresenta-se limitada por outros fatores como a 

própria função social. 

A dimensão individual do contrato deve ser confrontada com a dimensão social, o que 

torna impraticável percebê-lo como simples relação individual, cujos efeitos estão limitados 

às partes contratantes. Há que se observar, necessariamente, os efeitos econômicos e sociais 

por ele produzidos, efeitos que ultrapassam a pessoa dos contratantes e podem repercutir 

diretamente sobre a vida de sujeitos que não chegaram a participar de sua formação. A 

promoção da dignidade desses sujeitos também deve ser buscada pelo contrato. 

Além disso, o modelo de contrato como regulação de interesses privados antagônicos 

cede espaço ao modelo cooperativo fundado no Princípio da Boa-fé Objetiva. Segundo esse 

princípio, a obrigação deve ser observada como vínculo dialético entre o credor e o devedor 

(contratantes), os quais devem ser extremamente leais um com o outro e cooperar entre si com 

o intuito de realizar da melhor forma possível a finalidade buscada através do contrato. 

Nesses termos, a nova concepção de contrato, fundada em princípios como o da 

Função Social do contrato e o da Boa-fé Objetiva, impede de forma peremptória a aplicação 

da Teoria do Reembolso aos contratos de seguro de responsabilidade civil facultativa. 

Essa teoria, ao exigir que o segurado (mesmo já tendo pagado o prêmio, ou seja, 

contraprestação por ele devida) primeiro repare os danos causados à vítima em razão de sua 
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conduta ilícita para somente depois receber do segurador o reembolso da quantia despendida, 

viola de forma acintosa o Princípio da Função Social do contrato. 

Primeiramente, ao invés de promover a dignidade do segurado, a Teoria do Reembolso 

cria situações capazes de provocar angústia e constrangimentos a esse sujeito que recorreu ao 

contrato de seguro de responsabilidade civil exatamente para se ver protegido contra percalços 

de tal natureza. 

Não bastasse isso, limita os efeitos do contrato às partes contratantes, impedindo que 

os danos sofridos pela vítima sejam reparados diretamente pelo segurador, de forma ágil e 

eficaz. Perde-se, assim, grande oportunidade de se promover a dignidade das vítimas e, acima 

de tudo, contribuir de forma significativa para o desenvolvimento da solidariedade, conforme 

determinam os preceitos constitucionais. 

A Teoria do Reembolso também contraria o Princípio da Boa-fé Objetiva, pois frustra 

a confiança depositada pelo segurado no vínculo contratual, bem como impede a consecução 

das finalidades econômico-sociais atribuídas a uma avença como o contrato de seguro de 

responsabilidade civil. 

Assim, tendo em mente a mudança verificada na concepção de contrato, bem como o 

louvável processo evolutivo pelo qual passa o Direito Civil brasileiro, não é possível aceitar a 

prevalência da Teoria do Reembolso aplicada ao contrato de seguro de responsabilidade civil. 
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